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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/2191
7 september 2017

Jennifer Medin

Byggnadsnämnden

Uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken (RF 2017-06-19 §87)
RS 2017/742
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Status utifrån uppdraget från Rs:
Kompetensförsörjningsplan

Det finns en kompetensförsörjningsplan för SBF för perioden 2012-2017 som nu är
gammal. Vi har ett behov av en uppdaterad plan och förvaltningen kommer att arbeta
med att ta fram den under hösten 2017. Planen kommer att tas i nämnderna innan
årsskiftet.
Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsplanen kommer att utgå från regionens övergripande
kompetensförsörjningsstrategi och brytas ner utifrån förvaltningens situation.

Bakgrund utifrån nuläget:
Antal medarbetare

Antal anställda inom förvaltningen var 2017-02-28 154 medarbetare, samt cirka 150
brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Pensionsavgångar

Under de närmsta fem åren har vi cirka 13 pensionsavgångar. De är fördelade på 6 olika
enheter vilket gör att det inte är någon specifik enhet vi ser som mer sårbar utan
pensionsavgångarna är hanterliga och går att planera för.
Inom Räddningstjänst i beredskap kommer vi att ha cirka 12 pensionsavgångar.
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Personalrörlighet

Vi har ingen uppdaterad statistisk på personalrörligheten men vi ser att den har varit
relativt hög de senaste åren, främst inom enhet Bygg, där flera medarbetare har slutat på
kort tid. Vi kommer att analysera bakgrunden till det närmare i det kommande arbetet
med kompetensförsörjningsplanen och sätta en handlingsplan utifrån det.
Rekrytering

Enhetscheferna ansvarar för rekrytering på respektive enhet. I dagsläget annonserar vi
sedvanligt utifrån Regionens rutiner. Vi planerar att framöver göra mer riktade
annonseringar inom till exempel Facebook och Linkedin för att nå ut till fler personer
inom önskad målgrupp.
Vi har sett flera exempel med att det är svårt att hitta kompetens med den utbildning vi
efterfrågar och även att hitta erfarna medarbetare inom området. Vid några tillfällen har vi
inte kunnat möta de löneanspråk som angetts. Vi kommer att titta närmare på en
handlingsplan för det i den kommande kompetensförsörjningsplanen.
Karriärvägar

Inom enhet Bygg har vi arbetat aktivt internt med möjlighet till andra roller inom enheten
efter viss utbildning och intern upplärning i samband med den nya organisationen som
sattes under hösten 2016.
Vi har haft en ny roll som biträdande enhetschef på enhet Bygg under 2016 som gick till
intern sökande. Vi kommer även att lysa ut en tjänst som biträdande enhetschef inom
enhet Miljö- och hälsa under hösten 2017.
Inom räddningstjänsten så har en ny organisation börjat gälla från maj 2017. Nya roller
lystes ut och flera tillsattes av interna kandidater.

Bristyrken

I arbetet med bristyrken har vi identifierat följande inom förvaltningen:
Yrke
Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare
Arkitekter
Brandingenjörer
Miljöskyddsinspektörer
Räddningstjänstpersonal i beredskap

Behov 2016-2017
2
2
1
1
2
Årligt behov 10-12

Behov 2018-2022
2-3
2-3
2-3
1-2
2-3
Årligt behov 10-20

Vi ser att vi har lägre löner inom våra bristyrken i jämförelse med löner i riket 2015 samt
troligt utfall utifrån vårt lönerevisionsutrymme 2016 samt 2017. Vi ser ett behov av extra
lönesatsningar för de grupperna.
Vi har gjort särskilda lönesatsningar under 2017 för Arkitekter, Byggnadsinspektörer och
Bygglovshandläggare. Inför 2018 planerar vi för ytterliga lönesatsningar för
Byggnadsinspektörer och Bygglovshandläggare men även för Ingenjörer och
Miljöskyddsinspektörer.
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Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men vi ser en förändring
som skett som gör att vi nu behöver lyfta upp den rollen som det. Vi har tappat flera
erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när vi rekryterar nytt så är det inga erfarna
som söker till oss. Vi ser att lönen är en bidragande orsak till varför man inte väljer
Regionen.

Aktiviteter i verksamhetsplanen 2017
Kompetensförsörjning:

Nuläge

Inom
Samhällsbyggnadsförvaltni
ngens område ser vi stora
utmaningar i att rekrytera
och behålla personal med
erfarenhet och relevant
utbildning.

Bygglovshandlägg
are,
byggnadsinspektö
rer
arkitekter/ingenjö
rer är bristyrken
och prioriterade
yrkesgrupper

Arbeta med att sänka
sjuktalen

5,3 % (2016)

Börläge

Aktivitet

Tidplan

Ansv

 Ett samarbete med
Nynäshamn kommun har
initierats avseende
yrkesutbildning av
bygglovshandläggare
 En särskild lönesatsning sker
under 2017 avseende
bristyrken.
 Utveckla rutinerna för
introduktion, handledning
samt kompetensutveckling
av våra medarbetare.

3,5 %

 Kartlägga orsaken till
korttidsfrånvaron.
Upprätta handlingsprogram

Förbättra arbetsmiljön och Medarbetare och
minska
chefer upplever
periodvis en hög
personalomsättningen.
arbetsbelastning.
Hög
personalomsättni
ng, historiskt ca
30%/år
Omorganisationer
under åren har
skapat en dålig
arbetsmiljö

Aktiviteterna kommer att följas upp under delår 2 och årsbokslut 2017 samt uppdateras
inför verksamhetsplanen 2018.
Beslutsunderlag

Rf § 87 2017-06-19 Strategisk plan och budget 2018-2020
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Skickas till
Regionstyrelsen/regionfullmäktige
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Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87

Strategisk plan och budget 2018-2020
RS 2017/7

Region Gotlands revisorer 2017-04-26
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-17
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 132

Regionfullmäktiges beslut


Strategisk plan och budget 2018-2020 fastställs, med tillägg att budget för Region
Gotlands revisorer ökas med 150 000 kronor för år 2018.

Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020


Alla nämnder får i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive
nämnds kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska rapporteras till
budgetavstämningen 2017.



Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 lämna en rapport på hur arbetet går med en integrerad
beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.



Regionstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder i Barnsamsamarbetet i
uppdrag att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barm, unga
och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen 2017.



Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt
skick för regionens sim - och ishallar.



Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen att ta fram lämpliga introduktionsutbildningar för
nyanlända som svarar mot kompetensbehoven inom Region Gotlands egna
verksamheter, såväl som övriga kompetensbehov på Gotland.



Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med
en statusrapport för VA-strategin.



Tekniska nämnden får i uppdrag att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen
och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Nämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med en statusrapport.



Tekniska nämnden får återkomma till höstens budgetavstämning om fördelning av
en del av investeringsbudgeten som avser mark och stadsmiljö (15 miljoner kronor.).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
Reservation
Reservation lämnas mot beslutet till förmån för Eva Nypelius (C), Anna Hrdlickas (M)
och Johan Thomassons (L) yrkande om det egna budgetförslaget, se separat förteckning.

Allmänt
Vid sammanträdet 2017-05-08 presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg,
koncerncontroller Ulrika Jansson, koncernkontroller Niclas Ohlander och
redovisningschef Mikael Wollbo det ekonomiska läget för att ge regionstyrelsen en
orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget 2018-2020, med fokus
på budgeten 2018. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med
företrädare för samtliga nämnder.
Driftbudget – ramar
Regionstyrelseförvaltningen har sammanfattat nämndernas äskanden för 2018. Totalt
äskar nämnderna budgetmedel om 106,3 miljoner kronor (mnkr) för år 2018, varav 70,3
mnkr avser nya behov utöver det som avsatts i planen.
Arbetsutskottet föreslog ramar för 2018 med kompensation för
personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken 100 mnkr,
justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 52,2 mnkr,
externa avtal och interna priser 22,9 mnkr, ramtillskott på 30,1 mnkr samt besparingar
55,0 mnkr. Det justerade resultatet blir då 60,7 mnkr.
Driftsbudget 2018

(mnkr)

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
S-MP-V

C-M-L

71,0

71,0

-100,0

-115,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

45,9

45,9

Resursfördelningsmodell BUN totalt

-1,1

-1,1

Resursfördelningsmodell GVN totalt

-1,1

-1,1

Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation inkl.
jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Resursfördelningsmodell HSN totalt

-35,0

-35,0

Resursfördelningsmodell SON totalt

-15,0

-15,0

Delsumma resursfördelningsmodeller

-6,3

-6,3

-35,3

-50,3

36

36

Externa avtal

-18,2

-18,2

Interna priser

-4,7

-5,4

33

33

46,1

45,4

-1,8

-2,5

TN/TKF

0

0

TN/SBF

0

0

MHN

0

0

KFN: Kustateljén/filmkluster

-0,5

-0,5

BUN: Törnekvior förskola

-3,1

0

GVN

0

0

SON

-20,0

-20,0

HSN: Socialpsykiatriskt team 2 mnkr,
tandvård 0,8 mnkr,
kostnadsfri öppenvård 0,2 mnkr.

-3,0

-3,0

ÖFN

-0,1

-0,1

Valnämnd: engångsanslag

-1,6

-1,6

-30,1

-27,7

Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

Sänkning intern hyra
Delsumma externa avtal och interna priser
C. Förslag till ramtillskott
RS

Delsumma ramtillskott

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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D. Besparingar/Intäktsförändringar
Reavinster – exploatering

25,0

20,0

Ofördelad besparing

-7,5

0

BUN – ofördelad besparing 2018

6,5

0

GVN – ofördelad besparing 2018

1,0

0

Avkastningskrav tekniska nämnden

7,0

7,0

Återställning av besparingar på lokaler

-10

0

Besparing utöver 170 mnkr

0

50

Återställande av besparing intern adm. o ledning

0

-7,5

22,0

69,5

2,7

36,9

74,0

74,0

Ökade avskrivningar

-16,0

-16,0

Justerat resultat

60,7

94,9

Delsumma besparingar/intäktsförändringar
Summa justeringar (A+B+C+D)
Utgångsläge inför budgetberedningen

Investeringar – ramar
Arbetsutskottets förslag för 2018 omfattar investeringar på 521,3 mnkr varav 281,2
mnkr avser affärsdrivande verksamheter och 240,0 mnkr skattefinansierad verksamhet.
Bland annat föreslås följande:


Ny grundskola i norra Visby, Polhemsskolan, barn- och utbildningsnämnden,
13,5 mnkr.



Ny akutmottagning och ombyggnation av lokaler för operation och röntgen, hälsooch sjukvårdsnämnden, 77 mnkr 2018-2020.



Va-investeringar och säkrad tillgång till vatten, tekniska nämnden, 450 mnkr varav
121 mnkr för bräckvattenverk i Kvarnåkershamn.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
Investeringsbudget (mnkr)

2018

2019

2,1

2,1

18,2

20,0

6,3

3,3

3,0

6,0

Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen


pott



IT-investeringar



lokalförsörjningsplan

Tekniska nämnden


Samhällsbyggnadsförvaltning



räddningstjänst (ram)



Teknikförvaltningen



lokalförsörjningsplan

60,0

60,0



reservkraft, Visby lasarett

12,4

0



hamnverksamhet

27,7

11,5



anslagsfinansierad verksamhet, inkl. pott

124,2

95,6



affärsdrivande verksamhet, VA, avfall

281,2

181,4

Byggnadsnämnden


fast pott

0,8

0,8



mätinstrument GIS

1,2

0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden


pott

0,2

0,2



fordon

0,5

0

Kultur- och fritidsnämnden


pott

1,5

1,5



bibliotek

0,5

0,5



konstgräsplaner

0

3,0

Barn- och utbildningsnämnden


pott

6,0

6,0



lokalförsörjningsplan

6,5

12,0



IT

7,0

7,0
forts.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


pott

3,0

3,0



Folkhögskolan

7,5

0,0



Wisbygymnasiet Norr

0,5

2,0

IT

2,5

1,4



Socialnämnden


- pott

5,0

5,0



-IT

1,5

1,1

Hälso- sjukvårdsnämnden


pott

22,0

22,0



lokalförsörjningsplan

10,0

34,0



Patientövervakningssystem

10,0

0

521,3

408

Investeringsbudget totalt
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

Strategisk plan och budget 2018-2020 fastställs.
Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020
 Alla nämnder får i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive
nämnds kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska rapporteras till
budgetavstämningen 2017.
 Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 lämna en rapport på hur arbetet går med en integrerad
beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
 Regionstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder i Barnsamsamarbetet i
uppdrag att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barm, unga
och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen 2017.
 Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt
skick för regionens sim - och ishallar.
 Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen att ta fram lämpliga
introduktionsutbildningar för nyanlända som svarar mot kompetensbehoven inom
Region Gotlands egna verksamheter, såväl som övriga kompetensbehov på Gotland.



forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med
en statusrapport för VA-strategin.
Tekniska nämnden får i uppdrag att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen
och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Nämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med en statusrapport.

Regionstyrelsen beslutade också vid sitt sammanträde om följande uppdrag i samband
med strategisk plan och budget 2018-2020














Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna insatser med målet att
minska sjuktalet i genomsnitt i regionen till högst 4,5 procent år 2020. Arbetet ska
återredovisas till regionstyrelsen i den ordinarie uppföljningsprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsen i september 2017
föreslå hur ökat löneutrymme ska fördelas utifrån jämställdhet, bristyrken och
behålla-perspektivet.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansöka om medel från Delegationen
för unga och nyanlända till arbete (DUA) för att utarbeta en lokal överenskommelse
om samverkan med Arbetsförmedlingen för att korta nyanländas väg till arbete eller
studier, med målsättning att etablering i studier eller arbete i så hög grad som möjligt
ska ske inom den tid som etableringsersättning utgår.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att rusta
Region Gotlands egna arbetsplatser för att kunna ta vara på större del av den
gotländska arbetskraften, både nyanlända och andra som i dag står långt ifrån
arbetsmarknaden, ex. genom att höja kompetensen gällande inkluderande
arbetsplatser samt kartläggning av befintliga arbetsuppgifter som skulle kunna
utföras av kortutbildade.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över hur arbetet ska ske för att öka
extern finansiering och säkerställa att det finns systematiska, samordnade och kända
processer för både primärkommunalt uppdrag och regionalt uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att till budgetberedningen 2018 föreslå
fördelning av den redan beslutade besparingen om 7,5 mnkr 2019 på administration
och ledning på samtliga nämnder.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att nå målet
årets tillväxtkommun.

Anföranden
Anföranden hålls av Stefan Nypelius (C), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Jesper
Skalberg Karlsson (M) och Lisbeth Bokelund (MP).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
Yrkanden


Ordförande föreslår att revisorernas begäran om höjning av budgetramen med
150 000 kronor (3 722 000 kronor totalt) för år 2018 bifalls.



Ordföranden föreslår att tekniska nämnden får återkomma till höstens budgetavstämning om fördelning av den del av investeringsbudgeten som avser mark och
stadsmiljö (15 miljoner kronor).



Björn Jansson (S) tillstyrker, med instämmande av Isabel Enström (MP) och Brittis
Benzler (V), regionstyrelsens förslag till strategisk plan och budget inklusive lagda
uppdrag.



Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) och Johan
Thomasson (L), bifall till driftsbudget enligt förslag C, M och L inklusive utökning av
näringslivsanslaget med 2,5 mnkr.



Johan Thomasson (L) yrkar att det i investeringsbudgeten ska ske tidigareläggning av
förstudien för simhall varför investeringsmedel ska avsättas.



Björn Jansson (S) yrkar avslag på Johan Thomassons yrkande om simhall.



Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) och Johan
Thomasson (L), om att följande uppdrag också ska beslutas av fullmäktige:


Ett HR-råd ska inrättas under regionstyrelsen (ev. regionstyrelsens arbetsutskott)
som får uppdrag att följa arbetet med lönebildning, kompetensförsörjning,
bemanningsplan och schemaläggning, omställningsarbete m.m. Koncernstyrnigen
i dessa frågor behöver bli tydligare.



För att stärka styrning och ledning av sjukhuset föreslås att en särskild styrelse
tillsätts ned ledamöter från profession och politik.

Ordföranden ställer proposition på förslaget om utökad ram för revisorerna med
150 000 kronor och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till strategisk plan och
budget enligt förslag S, MP och V och Eva Nypelius m.fl. yrkande om bifall till
driftsbudget enligt förslag C, M och L inklusive utökning av näringslivsanslaget med 2,5
mnkr. och finner att det avslås. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag. NEJ
för Eva Nypelius m.fl. yrkande om bifall till driftsbudget enligt förslag C, M och L
inklusive utökning av näringslivsanslaget med 2,5 mnkr. 36 röstar ja. 32 röstar nej. 3 är
frånvarande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-06-19

Protokoll

Rf § 87 forts.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag vinner
majoritet.
Ordföranden ställer proposition på Johan Thomassons yrkande om tidigareläggning av
förstudien för simhall och finner att det avslås.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius m.fl. tilläggsyrkande om två nya
uppdrag om HR-råd och särskild sjukhusstyrelse och finner att det avslås. Omröstning
begärs. JA för avslag på tilläggsyrkandet. NEJ för bifall till tilläggsyrkandet om två nya
uppdrag. 36 röstar ja. 32 röstar nej. 3 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår
hur var och en röstar. Tilläggsyrkandet avslås.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om uppdrag och finner att
de bifalls.
Ordförande finner att strategisk plan och budget för 2018-2020 med driftsbudget och
investeringsbudget samt givna uppdrag är bifallna.
Expedieras:
Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp

Tidsplan

Datum 11 september 2017

Process för framtagande av samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplan 2018
Tid
21 augusti

Aktivitet
Introduktion i LG

Syfte
Tidsplanen lyfts i
SBF ledningsgrupp.
Diskussion om
fortsatta aktiviteter.
28 augusti
Prioriterade
SBF LG träffas och
områden VP18
påbörjar arbetet
med förvaltningens
prioriterade
områden.
September/oktober? Fördjupning
Öka kunskapen
kring styrmodellen.
Önskat innehåll
VP18 och skillnad
mot VP17. Öka
kunskapen kring
relationen mellan
ekonomisk
uppföljning och
VP.
17 oktober
Förslag till VP
Samtal och
(Alt 7/11 på nämnd) presenteras för
avstämning att
planen är enligt
MHN AU för
dialog
önskemål
8 november
Förslag till VP
Samtal och
presenteras för
avstämning att
BN AU för dialog planen är enligt
önskemål
29 november
VP skickas in
Deadline för VP till
MHN Au och BN
AU
5 december
Föredragning i
Slutlig avstämning
MHN AU
inför MHN
6 december
Föredragning i BN Slutlig avstämning
Au
inför BN

Deltagare
SBF LG

SBF LG

BN AU, MHN
AU, SBF
ledningsgrupp
Deltagare från
RSF

Johan, Andreas

Johan, Andreas

Johan, Andreas
Johan, Andreas
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

19 december
20 december

Föredragning och
beslut i MHN
Föredragning och
beslut i BN

Verksamhetsplanen
för 2018 beslutas
Verksamhetsplanen
för 2018 beslutas

Johan, Andreas
Johan, Andreas

Ärendenr BN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2017-08-03

Byggnadsnämnden

Intern kontrollplan 2017
Förslag till beslut



Byggnadsnämnden godkänner den interna kontrollplanen för år 2017.

Riktlinjer

Regionfullmäktige antog under 2013 nya ”Riktlinjer för intern kontroll med tilllämpnings anvisningar” med giltighet från 1 januari 2014.
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas
och att uppföljning sker. Förvaltningschefen ansvarar för att regler och anvisningar
finns utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Verksamhetsansvariga chefer ska följa antagna regler och anvisningar för intern kontroll samt informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Anställda inom
förvaltningen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.
Enligt riktlinjerna för uppföljning av intern kontroll gäller att:





Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, ska återrapporteras
till nämnden
Nämnden ska i samband med årsbokslutet inlämnande rapportera resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontrollplan har sin utgångspunkt från
processer och rutiner som förekommer i verksamheten. För år 2017 är byggnadsnämnden interna kontrollplan enligt följande:
Process
(Rutin / system)

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Samtliga insikts resultat under
2017

Överklaganden

Att de tertialvisa resultaten av Löpande Insikt förmedlats till berörda
enheter och lyfts på förvaltnings- och
enhetsnivå.
Analys av överprövade beslut

Ekonomi
Taxor

Att rätt avgift tas ut enligt taxeregler

Stickprovskontroll 25 st
Genomgång taxeregler

Att delegationsbeslut har stöd i delegationsordningen

Stickprovskontroll 25 st beslut

Kvalitet
Kundundersökning

Delegationsbeslut

Samtliga överprövade beslut
2016

Leverantörsfakturor Att attestregler följs, att momsredovis- Stickprovskontroll
ning är korrekt, avtalstrohet och pris- 25 st leverantörsfakturor
kontroll
Bedömning

Kontrollplanen kommer att genomföras under hösten 2017 och resultatet redovisas
för nämnden i samband med upprättandet av årsredovisningen. Syftet med den
interna kontrollplanen är att pröva den interna kontrollen samt att säkra att rutiner
och processer fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Martin Ekepil Ringelid

Ekonomichef

Tjänsteskrivelse
BN 2016/9604
18 augusti 2017

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Komplettering av plan- och bygglovstaxa
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden beslutar att komplettera taxan under tabellen med rubriken
” R. planbesked ” med följande text. ”I de fall det ej finns angivet planavgift i
fastställd plan skall istället planavgift tillämpas enligt nedan tabell”

Sammanfattning

Kompletteringen av tabell innebär inte någon ändring av grunderna i redan av RF
antagen taxa ( RF §232 ) för hur avgifter skall beräknas. I redan antagen taxa finns
grund för rätt att uttaga planavgift. Det som kompletteras är endast tabellen för den
uträkning som används. I samband med beslut om bygglovet tas en planavgift ut,
vanligtvis står planavgift inskrivet i den antagna planen, men i de fall det inte finns
inskrivet, skall avgift tas ut enligt bifogad tabell.

Bedömning

Kompletteringen ändrar inte konstruktionen, omfattningen eller grunderna i redan
fastslagen taxa ( RF § 232) . Förvaltningen bedömer i och med detta, att denna
komplettering inte är av principiell beskaffenhet och därmed ligger beslutanderätten
hos byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

1 Avgiftstabell för planavgifter
2 Plan- och bygglovstaxa
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Martin Ekepil Ringelid
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Webbplats www.gotland.se

Avgifter för detaljplaner - Planavgift
Vid framtagande av detaljplaner regleras kostnaderna för detaljplanearbetet genom att ett
plankostnadsavtal tecknas mellan byggnadsnämnd och exploatör. Kostnadsnivån baseras på
den faktiska timkostnaden för de olika momenten i framtagandet av detaljplanen. I dessa fall
debiteras hela plantkostnaden exploatören.
I de fall byggnadsnämnden väljer att ta ut kostnaden för planarbetet som planavgift
debiteras de berörda fastighetsägarna som gynnas av detaljplanen. Planavgiftens storlek är
baserad på beräknad tidsåtgång uppdelat på en detaljplan innehållande cirka 15
fastigheter. Planavgiften tas ut i samband med att bygglov ges och berör endast de
fastighetsägare som faktiskt utnyttjar en utökad byggrätt.
Finns det sedan tidigare en detaljplan för berört område får planavgiften endast i
normalfallet tas ut för de byggrätter som nyttjas, utöver de byggrätter som redan existerade
enligt den lagakraftvunna detaljplanen.
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31§ PBL) eller vid
tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33§ PBL). Planavgiften kan dock debiteras om det lämnade
bygglovet medges med mindre avvikelse från planen ( tolkningsutrymmet).
Avgiftstabell för planavgifter
Planavgift nybyggnad komplementbyggnad

BTA
0-49

Avgift (kr)
10 000

Planavgift nybyggnad huvudbyggnad

0-49

17 000

Planavgift nybyggnad

50-129

25 000

Planavgift nybyggnad

130-199

34 000

Planavgift tillbyggnad

0-49

10 000

Planavgift tillbyggnad

50-129

13 000

Planavgift tillbyggnad

130-199

17 000

Plan- och bygglovstaxa
Framtagen av Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2017-01-01

Plan- och bygglovstaxa
Innehåll
Taxebestämmelser .............................................................................................. 2
Inledande bestämmelser .................................................................................................... 2
Allmänna bestämmelser...................................................................................................... 2
Betalning av avgift ............................................................................................................. 3

Taxetabeller ........................................................................................................ 4
A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader .......................... 4
B. Bygglov för övriga byggnader – som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad
eller flerbostadshus ....................................................................................................... 5
C. Bygglov för flerbostadshus .............................................................................................. 6
D. Bygglov för skyltar och ljusanordningar ........................................................................... 6
E. Bygglov för anläggningar ................................................................................................ 6
F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov ................................................................. 7
G. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) ............................................................ 7
H. Anmälningspliktiga åtgärder ............................................................................................ 7
I. Förhandsbesked ............................................................................................................. 7
J. Villkorsbesked och ingripandebesked ................................................................................ 8
K. Extra möten och beslut ................................................................................................... 8
L. Avslag ........................................................................................................................... 8
M. Avskrivning ................................................................................................................... 8
N. Avvisning ...................................................................................................................... 8
O. Återkallat ärende ........................................................................................................... 8
P. Nybyggnadskarta ........................................................................................................... 9
Q. Utstakning och lägeskontroll ........................................................................................... 9
R. Planbesked .................................................................................................................. 10
S. Detaljplan .................................................................................................................... 10
T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta .......................................................................... 11
U. Övriga kart- och mättjänster ......................................................................................... 11
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Taxebestämmelser
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabellerna A-U i Region Gotlands beslut
att anta taxan.
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11, samt enligt § 27 Lag om brandfarliga och explosiva
varor (2010:1011). Avgifterna är avsedda att täcka nämndens kostnader för den
myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningarna.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges.
Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift för:
1. Handläggning och beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked
2. Beslut om lov
3. Tekniska samråd och slutsamråd
4. Arbetsplatsbesök, mätningsuppdrag och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
5. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
6. Framställning av arkivbeständiga handlingar
7. Expediering och kungörelse enligt 9 kap §§ 41-41 b
8. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
10. Planavgifter.
Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A-U. Beloppen är beräknade genom att en
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden
besluta det i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i taxan
kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på tidersättning.
Tidsdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 min) nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller,
restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 920 kronor.
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Plan- och bygglovstaxa

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för
den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Höjning/sänkning av avgift
I de fall nämnden finner skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, ska nämnden
för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.
Indexreglering
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet”
(PKV).
Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven
byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av
slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att
preskription sker efter tio år.
Denna taxa gäller från 2017-01-01.

3 (11)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Taxetabeller
A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26

A 27

A 28
A 29

Planenligt
Nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus Liten avvikelse
eller fritidshus med högst två bostäder
Utanför planlagt område
Med positivt förhandsbesked
Nybyggnad av komplementbyggnad, med krav Planenligt
på kontrollansvarig
Liten avvikelse
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga större än 30 kvm
Utanför planlagt område

21 620 kr
25 760 kr
25 760 kr
19 780 kr
16 100 kr
18 400 kr
16 100 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan krav
på kontrollansvarig
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga 30 kvm eller mindre

Planenligt

6 440 kr

Liten avvikelse

8 740 kr

Utanför planlagt område

6 440 kr

Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mer än 30 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse

19 320 kr
21 620 kr
19 320 kr
8 280 kr
10 580 kr
8 280 kr
19 320 kr
24 380 kr

Utanför planlagt område

24 380 kr

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

7 820 kr
10 120 kr
8 280 kr

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med 30 kvm eller mindre
Ändrad användning, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra del av ladugård till
bostadshus
Ändrad användning, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra garage till förråd
Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt

7 360 kr

Liten avvikelse

8 740 kr

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt

5 060 kr

Liten avvikelse

6 440 kr

Nybyggnad av gruppbebyggelse
Fler likartade enbostadshus, tvåbostadshus
eller fritidshus, utöver det första, i en och
samma ansökan.
Komplementbyggnader (max 2 st), exempelvis
garage, i samma ansökan som bygglov för
huvudbyggnad
Mindre ändring av inlämnad bygglovsansökan

50 % av full
avgift
50 % av full
avgift
Timdebitering
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B. Bygglov för övriga byggnader –
som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad eller flerbostadshus
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21

Nybyggnad 0-100 kvm, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis verkstad, lokal eller förråd
Nybyggnad 0-100 kvm, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis oisolerad lagerlokal

B 22

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

5 980 kr

Liten avvikelse

7 360 kr

Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra lagerlokal till restaurang

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

B 23
B 24
B 25
B 26
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32

Nybyggnad 101-1000 kvm

Nybyggnad 1001-5000 kvm

Nybyggnad större än 5000 kvm
Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mer än 50 kvm
Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mindre än 50 kvm

Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra verkstad till lager
Reduktion med 25 % av bygglovsavgiften när det
finns ett positivt förhandsbesked
Angivna kvadratmeter avser bruttoarea + öppenarea

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

Liten avvikelse

18 400 kr
22 540 kr
22 540 kr
9 660 kr
13 800 kr
13 800 kr
23 460 kr
28 520 kr
28 520 kr
37 720 kr
42 780 kr
42 780 kr
52 440 kr
57 500 kr
57 500 kr
17 940 kr
21 160 kr
21 160 kr
7 820 kr
10 120 kr
10 120 kr
8 280 kr
10 580 kr

19 780 kr
23 920 kr
23 920 kr
7 820 kr
10 120 kr
10 120 kr
75 % av full
avgift
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

C. Bygglov för flerbostadshus
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12

Nybyggnad av flerbostadshus 0-100 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 101-1000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 1001-5000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus större än 5000 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

21 160 kr
25 300 kr
25 300 kr
33 580 kr
38 640 kr
38 640 kr
78 200 kr
83 260 kr
83 260 kr
113 160 kr
118 220 kr
118 220 kr

Angivna kvadratmeter är bruttoarea + öppenarea

D. Bygglov för skyltar och ljusanordningar
D1

Skylt eller ljusanordning - sätta upp, flytta eller väsentligt ändra

5 520 kr

D2

Ytterligare en skylt eller ljusanordning, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 380 kr

E. Bygglov för anläggningar
Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra anläggningar.
Exempelvis:
E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10








vindkraftverk, radio-, telemast eller torn
nöjespark, idrottsplats eller småbåtshamn
campingplats, friluftsbad, motorbana eller skjutbana
begravningsplats
upplag eller materialgård
fast cistern och annan fast anläggning för kemiska produkter
Planenligt
Mur eller plank - anordna, inrätta, uppföra, flytta
Liten avvikelse
eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Parkeringsplats utomhus - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Transformatorstation - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta, väsentligt ändra eller riva
Utanför planlagt område

Timdebiterin
g

6 440 kr
8 280 kr
8 280 kr
6 440 kr
8 280 kr
8 280 kr
7 360 kr
9 660 kr
9 660 kr
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov
F1

Marklov

F2

Rivningslov

F3

Tidsbegränsat bygglov (även säsongslov)

F4

Förlänga tidsbegränsat bygglov

6 440 kr
8 740 kr
75 % av full
avgift
50 % av full
avgift

G. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
G1

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd finns i taxan

G2

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd inte finns i taxan

Avgift som
motsvarande
åtgärd
Timdebitering

H. Anmälningspliktiga åtgärder
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10
H 11
H 12
H 13
H 14

Riva byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
med krav på kontrollansvarig
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
utan krav på kontrollansvarig
Hiss - installera eller väsentligt ändra
Eldstad och rökkanal - installera eller väsentligt ändra
Ventilation - installera eller väsentligt ändra
Vatten och avlopp - installera eller väsentligt ändra
Brandskydd - ändra byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, med krav på kontrollansvarig
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, utan krav på kontrollansvarig
Attefallshus - bygga som komplementbyggnad
Attefallshus - bygga som komplementbostadshus
Attefallshus - ändra från komplementbyggnad till komplementbostadshus
Anmälningspliktig tillbyggnad, takkupa eller inredande av ytterligare en
bostad

4 600 kr
8 970 kr
3 910 kr
4 140 kr
3 220 kr
4 370 kr
3 220 kr
4 370 kr
7 360 kr
3 220 kr
3 910 kr
4 370 kr
3 220 kr
3 450 kr

I. Förhandsbesked
I1

Förhandsbesked per huvudbyggnad, positivt eller negativt

12 420 kr
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

J. Villkorsbesked och ingripandebesked
J1

Villkorsbesked

Timdebitering

J2

Ingripandebesked

Timdebitering

K. Extra möten och beslut
K1

Extra arbetsplatsbesök

2 760 kr

K2

Extra tekniskt samråd eller slutsamråd

1 840 kr

K3

Extra startbesked eller slutbesked

1 840 kr

K4

Byte av kontrollansvarig

Timdebitering

K5

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

L. Avslag
L1

Avslag

Timdebitering

M. Avskrivning
M1

Avskrivning

Timdebitering

N. Avvisning
N1

Avvisning

Timdebitering

O. Återkallat ärende
O1

Återkallat ärende

Timdebitering
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

P. Nybyggnadskarta
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ C
Uppdatering av giltig nybyggnadskarta typ A och B
Uppgradering av giltig nybyggnadskarta typ B till nybyggnadskarta typ A

8 510 kr
11 040 kr
8 050 kr
9 430 kr
1 380 kr
Timdebitering
Timdebitering

Q. Utstakning och lägeskontroll

Q1
Q2

Q3

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Nybyggnad 1-4 punkter
Tillbyggnad 1-4 punkter
Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade
en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse), gäller även
garage, 1-4 punkter, förutsatt att utstakning görs
vid ett tillfälle
Tillägg per punkt utöver de fyra första (punkter
som stakas ut i fält)
Transformator, telemast eller vindkraftverk 1-4
punkter
Mur eller plank
Tillägg för extra utstakningstillfälle
Lägeskontroll
Vid eget utförande av utstakning eller lägeskontroll
tar Region Gotland betalt för administrering och
bedömningen av mätningsteknisk färdighet

Grov- och finutstakning
Finutstakning

25 % moms
tillkommer
8 740 kr
6 440 kr

Grov- och finutstakning

2 070 kr

Grov- och finutstakning

690 kr

Grovutstakning

Timdebitering
Timdebitering
Timdebitering
3 220 kr
2 760 kr
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

R. Planbesked
R1

Positivt planbesked

15 000 kr

R2

Negativt planbesked

9 000 kr

R3

Återkallande av ansökan om planbesked

5 000 – 10 000 kr

S. Detaljplan
S1

Detaljplan

Timdebitering

S6

Grundkarta till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering

S7

Fastighetsförteckning till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta
25 % moms tillkommer

Hektar
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,5
2,0
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
Mer än 10
hektar

25 % moms tillkommer

Utan höjdinformation
Med höjdinformation
1 120 kr
1 160 kr
1 250 kr
1 320 kr
1 380 kr
1 480 kr
1 510 kr
1 640 kr
1 640 kr
1 800 kr
1 760 kr
1 960 kr
1 890 kr
2 120 kr
2 100 kr
2 180 kr
2 250 kr
2 450 kr
2 400 kr
2 700 kr
2 650 kr
2 900 kr
2 900 kr
3 200 kr
3 200 kr
3 800 kr
3 450 kr
4 250 kr
3 650 kr
5 100 kr
3 820 kr
5 550 kr
5 100 kr
6 400 kr
6 380 kr
7 980 kr
7 650 kr
9 560 kr
8 930 kr
11 160 kr
10 200 kr
12 760 kr
11 480 kr
14 350 kr
12 750 kr
15 950 kr
Timdebitering

Timdebitering

U. Övriga kart- och mättjänster
U1

Mät- och karttjänster
25 % moms tillkommer på
dessa tjänster

Timdebitering
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1997
30 augusti 2017

Märta Syrén

Byggnadsnämnden

Projekt - Digital samhällsbyggnad
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden beslutar att förvaltningen ska genomföra projektet Digital
samhällsbyggnad i enlighet med ansökan till Tillväxtverket.

Sammanfattning

Insikten om digitaliseringens möjligheter ökar och idag ses digitalisering som den
enskilt största förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Detta gäller i hög
grad även Gotland där ärendekedjan idag till stora delar fortfarande är analog.
I en förstudie har Samhällsbyggnadsförvaltningen kartlagt dagens
samhällsbyggnadsprocess och tagit fram ett antal fokusområden där vi ser att
digitalisering ger störst mervärde. Detta ligger till grund för den ansökan om bidrag
till Tillväxtverket som lämnas in i september 2017. Ansökan avser finansiering från
Tillväxtverket och medfinansiering från Hållbara Gotland.
Med rätt prioriterad digitalisering är målet att nya tjänster och lösningar skapas, som
leder till ökad delaktighet, tillgänglighet, transparens och effektivitet.
Målet med projektet är att företagare, medborgare och besökare har tillgång till den
information inom samhällsbyggnad de söker, där de vill och när de vill. De ska kunna
hitta planeringsunderlag för sina projekt, göra sin ansökan via e-tjänster, följa sitt
ärende och delta i medborgardialogen.
Projektet ska bidra till ökad tillväxt och ett hållbart samhällsbyggande. Andra viktiga
mål är ökad likabehandling och jämställdhet när det gäller möjligheten att delta i
samhällsutvecklingen, samt att utjämna skillnader i delaktighet mellan stad och
landsbygd.
Projektet inleds under 2017 och kommer pågå till 2020, under förutsättning att vi får
det finansieringsstöd vi arbetar för. Projektet följer målen i Regional Digital Agenda
för Gotland.
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Följande aktiviteter utgör grunden i en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och är
de områden som prioriteras i ansökan till Tillväxtverket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Digitalisera översiktsplaner och utöka medborgardialogen
Digitalisera befintliga detaljplaner
3D-visualisering
Webbaserad kartportal med geodatakatalog och öppna data
Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser
E-tjänsteplattform med Mina sidor, betallösning och kartstöd
Digital brevlåda / Mina meddelanden
E-arkiv

Bedömning

Digitaliseringen ska vara en naturlig och integrerad del av samhällsbyggnadsprocessen. Den ska utgå ifrån dagens verklighet och möta framtidens behov. I
samarbete med externa aktörer och andra myndigheter ska Region Gotland ge
invånare, företag och besökare vad de efterfrågar. För de interna processerna handlar
den digitala transformationen en del om teknik. Men i ännu högre grad om en
förståelse för vad som krävs för att verksamheten ska kunna möta framtidens krav
och den kulturella förändring detta medför. I en organisation som prioriterar
digitalisering samarbetar alla med fokus på de digitala målen.
I en digital ärendekedja sker utbyte av information i ett enklare och öppnare flöde
mellan de olika aktörerna, vilket ger förutsättningar för en effektivare process. Det
handlar exempelvis om att dela information mellan myndigheter så att den digitala
kedjan inte bryts vid remisshantering eller överklagande. Det handlar också om att ett
ärende ska kunna hanteras digitalt hela vägen genom handläggningen –mellan olika
förvaltningar, med andra myndigheter, aktörer från näringslivet, invånare och
besökare. Därmed kan all hantering och kommunikation kring ärendet, inklusive
arkivering, ske digitalt, vilket medför en mer rättssäker hantering genom processen.
Projektet fokuserar på användarna och hur Samhällsbyggnadsförvaltningen genom
digitalisering kan underlätta för företagare, medborgare och besökare. Projektet ger
en förbättring genom digitalisering som inte är möjlig inom ordinarie verksamhet.
Det behövs ett riktat projekt som ger extra resurser och rätt kompetens.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

2017-08-30

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/645
28 augusti 2017

Magnus Jönsson

Byggnadsnämnden

Region Gotlands VA-strategi / Vision och strategi för Gotlands
VA-försörjning år 2030
Förslag till beslut



Byggnadsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Region Gotlands VA-strategi beslutas av regionfullmäktige. Arbetet följer den
metodik som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.
Arbetet har bedrivits av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade. Politiker från tre nämnder har
varit med i processarbetet och deltagit genom två workshops under våren 2017.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Ärendebeskrivning

Med syfte att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering där hänsyn tas till nu kända
och relevanta parametrar samt till prognostiserade klimatförändringar pågår sedan
våren 2017 arbetet med att ta fram en VA-strategi för Region Gotland.
Arbetet sker enligt Havs- och vattenmyndighetens metodik beskriven i ”Vägledning
för kommunal VA-planering –för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus”.
Metodiken innebär att VA-planeringsarbetet delas in i olika steg där man utifrån ett
beskrivet nuläge (steg 1), tar fram en strategi för att uppnå önskat läge (steg 2) och
identifierar, planerar och genomför arbetet för att uppnå strategin i en VA-plan (steg
3).
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Arbetet bedrivs av en förvaltnings- och enhetsövergripande arbetsgrupp där
representanter från Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns representerade.
En kort nulägesbeskrivning finns framtagen och även en strategi som arbetats fram
med hjälp av workshops där tjänstemän och politiker från tekniska nämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har varit representerade.
Strategin beskriver visionen för Gotlands VA-försörjning 2030, och konkretiseras av
sex strategier med underliggande riktlinjer.
Dokumentet med strategin ska utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten, och vara ett stöd vid strategiska frågor
kopplade till VA-försörjningen.
Bedömning

Fastställande av VA-strategin utgör grunden för Region Gotlands arbete kopplat till
VA som ska genomföras för att skapa en långsiktigt hållbar VA-planering.
VA-strategin kommer att klargöra de förutsättningar som krävs för att arbeta vidare
med VA-planen.
Beslutsunderlag

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030.
VA-planering En kort summering av nuläget för Gotlands VA-försörjning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Förvaltningschef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1564
6 september 2017

Gunnar Gustafsson

Byggnadsnämnden

RS remiss - Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden avstyrker motionen i dess nuvarande form.
Byggnadsnämnden förordar att en särskild strategi för att öka trähusbyggandet på
Gotland bör föregås av en utredning om det finns ett behov av en sådan strategi och
att en sådan strategi har förutsättningar att bli framgångsrik. Detta bör utredas i
samverkan med andra aktörer än Regionen, såsom byggföretag, bostadsföretag,
arkitekter, byggnadsantikvarier med flera.
Bakgrund

Eva Gahnström, EG, Centerpartiet, föreslår i en motion till Regionfullmäktige i
”Region Gotland att Region Gotland tar fram en strategi för att öka byggnation i trä”.
EG menar att den globala uppvärmningen medför att vi måste ändra vårt sätt att bo
och leva. Bland annat har Sverige förbundit sig att inte öka koldioxidhalten i
atmosfären. Ett framgångsrikt sätt för att uppnå detta vore enligt EG att bygga
bostäder och verksamhetslokaler i trä. EG pekar på att kommuner över hela landet,
t.ex. Växjö, Mora och Skellefteå, har tagit fram mer eller mindre omfattande
träbyggnadsstrategier.
Motivering

Byggnadsnämndens huvudsakliga uppgift är att pröva bygglov och detaljplaner. Planoch bygglagen ger i huvudsak inga möjligheter att styra valet av material i stommen
på de byggnader som prövas. I detaljplaner och bygglov kan fasadmaterial till en del
regleras och styras med stöd av lagen.
Det finns dessvärre ingen riktigt tillförlitlig statistik som ger en mer precis
beskrivning av fördelningen mellan olika förekommande stommaterial i
husproduktionen på Gotland i dagsläget. Gotland har dock en lång tradition av att
bygga i sten, i vissa tider även uppmuntrad av skattelättnader mm, men det finns
även en träbyggnadstradition på Gotland.
I dagsläget är det nog ändå så att trähusen dominerar på landet medan andra tyngre
stommaterial dominerar i stadsbyggandet. Av de träbyggnadsstrategier som finns i
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några av landets kommuner så är det just inriktningen på ett ökat användande av trä i
stadsbyggandet som dominerar.
Huruvida det finns ett behov av och är lämpligt att i mer strategiska former verka för
mer trä i byggandet på Gotland är bedömningen att det finnas anledning att utreda.
Ett beslut om att en träbyggnadsstrategi/-policy ”ska” tas fram, bör därför föregås av
en utredning i samverkan med andra aktörer, byggföretag, bostadsföretag, arkitekter
byggnadsantikvarier med flera, som fastställer om det finns ett behov och om en
sådan strategi/policy har förutsättningar att bli framgångsrik.

Gunnar Gustafsson
Stadsarkitekt btr

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/1564

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1696
30 augusti 2017

Jennifer Medin

Byggnadsnämnden

Remiss RS: Nytt reglemente för styrelse och nämnder
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i kraft
den 1 januari 2018. Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas till den nya
lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar för. Det är ett
omfattande arbete med deadline senast den 27 oktober 2017 för beslut i
regionfullmäktige före årsskiftet och ikraftträdande samtidigt som den nya lagen.
Med anledning av detta vill regionstyrelsen inhämta nämndernas yttrande gällande
förslaget att upprätta ett för nämnderna och regionstyrelsen gemensamt reglemente
med tre olika delar. En första orienterande del, en gemensam del och en tredje
nämndspecifik del. Den nämndspecifika delen föreslås baseras på nämndernas
kompetens enligt det nu gällande reglementet (samlat under § 1-2 i befintligt
reglemente). Idén är att här söka reglera nämndernas verksamhetsområden ( typ 1 §)
snarare än aktiviteter (typ 2 §). Nämnderna förväntas bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som kommit till eller fallit bort från nämndernas faktiska
verksamhet.
Eftersom synpunkter gällande nu gällande reglementes aktualitet och
ändamålsenlighet efterfrågas särskilt har förvaltningen internt granskat nu gällande
reglemente och lämnar nedan en övergripande kommentar av förslaget i stort följt av
en redogörelse av förvaltningens bedömning av nu gällande reglemente.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Ett gemensamt reglemente

Det är inte ovanligt att både tjänstepersoner och förtroendevalda inom Region
Gotland kommer att arbeta mot olika nämnder. Ett gemensamt reglemente
underlättar navigering genom de kommunala beslutsprocesserna över
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nämndgränserna vilket i sin tur bidrar till ökad förutsebarhet och rättssäkerhet inom
Region Gotlands verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig därför
positiv till att samtliga nämnders reglementen samlas i ett gemensamt dokument.

Byggnadsnämndens nämndspecifika del

Av missivet framgår att målsättningen är att den nämndspecifika delen av
reglementet i huvudsak ska ange respektive nämnds verksamhetsområden och i
mindre grad ange hur uppgifterna inom verksamhetsområdet ska organiseras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget även i denna del. För att
kunna bedriva en så effektiv verksamhet och flexibel verksamhet som möjligt bör
Byggnadsnämnden vara fri att organisera verksamheten, men med tydlig förankring i
reglementet. Det bör vara eftersträvansvärt att den lagstiftning som uttryckligen
anger att byggnadsnämnden ska utföra en viss uppgift ska omnämnas i reglementet
samt att de uppgifter som ålagts kommunen enligt lag, och där fullmäktige beslutat
att Byggnadsnämnden ska svara för kommunens räkning finns angivna.
Sammantaget är förvaltningens bedömning att nuvarande reglemente i huvudsak
återspeglar den faktiska verksamheten och är ändamålsenligt formulerat, men att det
med fördel kan uppdateras i några delar samt genomgå redaktionella ändringar.
Förvaltningen ser ingen anledning till att utöka eller förändra Byggnadsnämndens
ansvarsområden jämfört med nu gällande reglemente.
Nedan följer 1-2 §§ i nu gällande reglemente följt av förvaltningens kommentar till
respektive avsnitt.

Ansvarsområde
1 § Byggnadsnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen, PBL.
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland (kommunen) enligt annan lagstiftning vilket framgår av 2 §.
Förvaltningen föreslår att även plan- och byggförordningen (PBF) bör anges här.
Stora delar av Byggnadsnämndens verksamhet regleras i PBF och det bör framgå av
reglementet.
Skrivningen att Byggnadsnämnden fullgör övriga uppgifter som enligt annan lag ska
fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet är något vag,
men har i praktiken inte vållat några problem för förvaltningens verksamhet. Det
finns en rad olika lagar och författningar som anknyter till PBL och det faller sig
naturligt att efterlevnaden av dessa ingår i Byggnadsnämndens ansvarsområde trots
att det inte framgår direkt av reglementet. Vagheten lämnar även visst utrymme för
förändringar i lag och annan författning, utan att det påkallar en ändring av
reglementet.

2 § Målet för byggnadsnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning av mark
och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga insatser skall
nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser och
därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
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Att Byggnadsnämnden ska verka för en lämplig mark- och vattenanvändning framgår
direkt av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Så även att nämnden ska verka för
en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser och värna om natur- och
kulturmiljön. Om målsättningen är att reglementet ska ange nämndens
ansvarsområde innefattas detta redan av § 1.
Tabell 1 Ärenden påbörjade före den 2 maj 2011(PBL 1987:10) och mellan den 2 maj 2011 och
31 december 2014 (PBL 20l0:900)
När det kommer till översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och
kontrollprogram råder viss oklarhet över vilken beslutsbefogenhet
Byggnadsnämnden har. De angivna tabellerna (se tabell 1 och 2 befintligt reglemente)
ger viss ledning i frågan och därför ser förvaltningen gärna att tabellerna kvarstår
även i det nya reglementet.
RF beslutar om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som är av stor vikt eller
har principiell betydelse, vilket avser, detaljplaner eller områdesbestämmelser som:
1. står i strid med översiktsplanen, viket innebär att ärendet inte överensstämmer med de
intentioner som kommit till direkt uttryck i översiktsplanen i frågor om ett områdes
användning och utformning
2. strider mot länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen, vilket innebär att
länsstyrelsen har motsatt sig översiktsplanens utformning när det gäller de delar som har
betydelse i ärendet
3. är av betydande intresse för allmänheten, vilken omfattning ärendet kan antas angå en
större krets människor som inte redan kommer att underrättas om detaljplanen eller
områdesbestämmelserna i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till ett
planområde
4. i övrigt är av stor betydelse, vilket avser ärenden som:
omfattar större områden,
reglerar många motstridiga intressen,
utgör särskilt känsliga miljöer,
är av principiellt intresse,
medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen.
Punkterna 1 och 2 är ändamålsenliga för Byggnadsnämndens nuvarande verksamhet
och fungerar vägledande för tjänstepersoner (och potentiellt även för
förtroendevalda) vid bedömning av om Byggnadsnämnden har beslutsbefogenhet
eller inte. Förvaltningen föreslår därför att skrivelserna kvarstår.
Punkterna 3 och 4 syftar till att ge vägledning när det kommer till bedömning av om
en fråga är av stort allmänintresse och därigenom av större vikt eller principiell
beskaffenhet. Särskilt punkten 4 lämnar stort tolkningsutrymme vilket medför att det
kan ifrågasättas om den är ändamålsenlig. Så länge syftet kvarstår ser förvaltningen
utrymme för en sammanslagning och språklig justering av punkterna 3 och 4.
Alternativt anser förvaltningen att den förklarande texten under punkterna 1-4 tas
bort helt från reglementet. Texten är hämtad från förarbetena till PBL och
innebörden av begreppen kan därför förstås genom bevakning av lag och praxis utan
att nämndens reglemente behöver ändras.
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Byggnadsnämnden skall
- genomföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked/uppdrag som ges av ansvarig
nämnd enligt tabeller ovan
Det råder viss osäkerhet framförallt kring framtagandet av översiktsplaner och
detaljplaner som initierats av regionstyrelsen eller där regionstyrelsen lämnat
planbesked. Förvaltningens bedömning är att denna formulering ger viss klarhet i
detta och den bör därför kvarstå.
- pröva inkomna ansökningar om bygglov, villkorsbesked och förhandsbesked och
planbesked (enligt tabell ovan),
Det följer uttryckligen av PBL att Byggnadsnämnden prövar inkomna ansökningar
om bygglov, villkorsbesked och förhandsbesked. Uppräkningen är inte uttömmande
eftersom Byggnadsnämnden exempelvis även prövar anmälningspliktiga åtgärder
samt bedriver tillsynsverksamhet. På så sätt kan skrivelsen vara missvisande.
Eftersom den inte heller är nödvändig för att detta ansvarsområde ska ingå i
Byggnadsnämndens verksamhet är förvaltningens bedömning att skrivelsen kan utgå.
- handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
Detta ansvarsområde följer inte av lag eller författning och bör därför kvarstå.
Förvaltningen bedömer att beskrivningen ”mätningstekniska verksamhet” återspeglar
ansvarsområdet på ett korrekt sätt.
- övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen om
funktionskontroll av ventilationssystem,
Förordningen har upphävts och därmed är denna skrivelse inaktuell.
Funktionskontroll av ventilationssystem regleras istället i plan- och byggförordningen
- ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
Förvaltningens bedömning är att skrivelsen bör kvarstå. Energi- och
klimatrådgivning har ingen naturlig koppling till plan- och bygglagen och det är
därför bra om det lyfts fram särskilt att efterlevnaden av den ingår i
Byggnadsnämndens ansvarsområde.
- ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader,
Förvaltningens bedömning är att skrivningen bör kvarstå av samma skäl som
föregående punkt.
- handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering,
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Förvaltningens bedömning är att detta ansvarsområde möjligtvis kan inordnas under
1 §. Om det ändå särskilt ska framgå bör namnsättning av allmänna platser läggas till
uppräkningen. Inom ramen för planarbetet namnsätter Byggnadsnämnden idag
allmänna platser som exempelvis parker. Byggnadsnämnden har också beslutat i
medborgarförslagsärenden som berört namnsättning av parker. Det kan invändas att
namnsättning av parker kan vara av ett sådant stort allmänintresse att det är olämpligt
att Byggnadsnämnden ges beslutsbefogenhet. Det följer dock av kommunallagen att
nämnden inte får besluta i ärenden av större vikt eller principiell beskaffenhet och
därför är förvaltningens bedömning att detta inte innebär att ansvarsområdet utökas.
- handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
Förvaltningens bedömning är att skrivelsen bör kvarstå.

- besluta om Region Gotlands besked i vindkraftärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken,
Förvaltningens bedömning är att skrivelsen bör kvarstå.
- svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region Gotland i
den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
- svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
Förvaltningens bedömning är dessa två skrivningar återspeglar det ansvarsområde
som idag huvudsakligen sköts av regionekologen. Byggnadsnämnden lämnar genom
regionekologen dessutom ett antal remissyttranden med stöd av
delegationsordningen. Den funktionen kan eventuellt framhållas här. Leden ”i den
mån uppgiften lagts på annan nämnd” bör dock utgå. Det riskerar att skapa
gränsdragningsproblematik mot annan nämnd. Dessa ansvarsområden sköts idag
uteslutande av Byggnadsnämnden.

- besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden av
strandskyddet
Förvaltningens bedömning är att skrivelsen kan förtydligas något. Byggnadsnämnden
ska besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden i den
mån ansvaret enligt miljöbalken åvilar kommunen. Frågor om strandskyddsdispens
prövas i vissa fall av länsstyrelsen. En sådan justering innebär ingen förändring av
ansvarsområdet utan skulle enbart vara en något tydligare beskrivning av det.
- svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Förvaltningens bedömning är att skrivelsen är något otydlig och överlappande
gentemot tekniska nämndens ansvarsområde. I den löpande verksamheten har detta
dock inte orsakat några större problem.
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Dessutom skall byggnadsnämnden
- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter i lag eller förordning, de mål
och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente,
- kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer och anvisningar liksom
verksamhetsmål,
- regelmässigt till regionfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- till regionfullmäktige avge förslag till budget, - informera om nämndens
verksamhetsområde, samt
- lämna den information som regionstyrelsen begär.
Förvaltningens bedömning är att denna del är av sådan allmän karaktär som bör
inrymmas under de nämndgemensamma bestämmelserna i kommande reglemente
med föreslagen struktur.

Beslutsunderlag
Handling

Nytt reglemente för
Styrelse och nämnden
Byggnadsnämndens
reglemente

Inkom/upprättad

2017-06-27

Handlingsnr

1

2015-03-30

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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26 juni 2017

Nämnderna i Region Gotland

Remiss: Nytt reglemente för styrelse och nämnder
Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta en ny kommunallag att träda i
kraft den 1 januari 2018.1 Detta föranleder att våra lokala reglementen anpassas
till den nya lagen och i övrigt anpassas till den verksamhet nämnderna ansvarar
för. Det är ett omfattande arbete med deadline senast den 27 oktober 2017 för
beslut i regionfullmäktige före årsskiftet och ikraftträdande samtidigt som den
nya lagen.
Reglementen används för att reglera vilka frågor en nämnd har behörighet
(kompetens) att besluta om. För en ändamålsenlig organisation krävs att
gränssnitten vertikalt mot fullmäktige och horisontellt nämnderna sinsemellan
är klara för att undvika ineffektivt dubbelarbete eller icke-arbete. Det är alltså
mot ett sådant klargörande som reglementena strävar.
Med hänsyn till den korta tidsfristen ges nämnderna tillfälle att lämna
synpunkter snarast möjligt och senast per utgången av september 2017 på
följande skissartade förslag till lösning.
Remissförslag

1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en
andra gemensam del och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande
reglemente2 avseende 2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer
med erforderliga anpassningar till den nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt
nu gällande reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen3)
med erforderliga anpassningar till den nya lagen. Idén är här att i
reglementet mera söka reglera ansvar för verksamhetsområden (typ 1 §) än
aktiviteter (typ 2 §). Här förväntas nämnderna bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som tillkommit eller fallit ur bruk.
Frågor med anledning av denna remiss besvaras av chefsjuristen Patrik
Pettersson (ankn. 9227).

1
2
3

Se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-ny-kommunallag_H403171
Se http://www.gotland.se/88307
Se http://www.gotland.se/49215

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

När remissvaren inkommit avser regionstyrelseförvaltningen att utarbeta ett
sammanhållet förslag, naturligtvis även med beaktande av vad Sveriges
Kommuner och Landsting kan ha lämnat för bidrag till reglementsfrågan.
__________________
Patrik Pettersson
chefsjurist
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REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

Antaget av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1992-05-11. Ändrad 1998-11-02,
1998-10-29 (kommunstyrelsen), 2000-09-11, 2010-06-14, 2010-12-13, 2011-02-21,
2011-09-12 och 2015-03-30 § 143.
Ansvarsområde
1 § Byggnadsnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen, PBL.
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland (kommunen) enligt annan lagstiftning vilket framgår av 2 §.
Verksamhetens mål och innehåll
2 § Målet för byggnadsnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning av mark
och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga insatser skall
nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser och
därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
Tabell l och 2. Ansvarsfördelningen avseende Beslut om antagande mellan nämnder och
styrelser i planfrågor skall vara följande för de ärendetyper som regleras i PBL. I övriga delar
utgör tabellerna en huvudinriktning i ärendehanteringen (färgade kolumner). För ärendehanteringen behöver en praxis utarbetas. (för program se tabell 3).
Tabell 1 Ärenden påbörjade före den 2 maj 2011(PBL 1987:10) och mellan den 2 maj 2011
och 31 december 2014 (PBL 20l0:900)
Delmoment/Ärendetyp

Beslut om
planbesked/
uppdrag

Beslut om
samråd,
granskning
(utställning) och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

Detaljplan/områdesbestämmelser

RS/BN

BN

RF*/BN

BN

BN

BN

- normalt planförfarande
Detaljplan/områdesbestämmelser
- enkelt planförfarande
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Tabell 2 Ärenden påbörjade från den l januari 2015 (PBL 2010:902)
Delmoment/Ärendetyp

Beslut om
planbesked/
uppdrag

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)
Detaljplan/områdesbestämmelser
- utökat förfarande

Beslut om
samråd,
granskning och
godkännande

Beslut om
antagande

RS

RS

RF

RS/BN

BN

RF*/BN

BN

BN

BN

Detaljplan/områdesbestämmelser
- standardförfarande, begränsat förfarande
och samordnat planförfarande

RF = Regionfullmäktige RS = Regionstyrelsen BN = Byggnadsnämnden
*RF beslutar om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som är av stor vikt eller
har principiell betydelse, vilket avser, detaljplaner eller områdesbestämmelser som:
1.

står i strid med översiktsplanen, viket innebär att ärendet inte överensstämmer med de
intentioner som kommit till direkt uttryck i översiktsplanen i frågor om ett områdes
användning och utformning

2.

strider mot länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen, vilket innebär att
länsstyrelsen har motsatt sig översiktsplanens utformning när det gäller de delar som har
betydelse i ärendet

3. är av betydande intresse för allmänheten, vilken omfattning ärendet kan antas angå en
större krets människor som inte redan kommer att underrättas om detaljplanen eller
områdesbestämmelserna i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till ett
planområde
4.

i övrigt är av stor betydelse, vilket avser ärenden som:
•

omfattar större områden,

•

reglerar många motstridiga intressen,

•

utgör särskilt känsliga miljöer,

•

är av principiellt intresse,

•

medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen.
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Ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser för PBL program
Tabell 3
Delmoment-/Ärendetyp

Beslut om uppdrag

Beslut om samråd och
godkännande

Program av principiell beskaffenhet
eller av större vikt

RS

RS

Övriga program

BN

BN

Byggnadsnämnden skall
- genomföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked/uppdrag som ges av ansvarig
nämnd enligt tabeller ovan
- pröva inkomna ansökningar om bygglov, villkorsbesked och förhandsbesked och
planbesked (enligt tabell ovan),
- handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
- övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen om
funktionskontroll av ventilationssystem,
- ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
- ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader,
- handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering,
- handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
- besluta om Region Gotlands besked i vindkraftärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken,
- svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region Gotland i
den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
- svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
- besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden av
strandskyddet,
- svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Dessutom skall byggnadsnämnden
- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter i lag eller förordning, de mål
och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente,
- kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer och anvisningar liksom
verksamhetsmål,
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- regelmässigt till regionfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- till regionfullmäktige avge förslag till budget, - informera om nämndens
verksamhetsområde, samt
- lämna den information som regionstyrelsen begär.
3 § Byggnadsnämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande
1. med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av
regionfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan fordran, som hänför sig till
nämndens förvaltningsområde,
2. om icke regionfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra Region
Gotlands talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde,
med rätt att på Region Gotlands vägnar träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
3. besluta om sådan avvikelse från av regionfullmäktige fastställda taxor och avgifter,
som i det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda omständigheter,
samt
4. besluta om antagande av detaljplaner enligt tabellerna 1 och 2 i 2 §.
Organisation
4 § Under byggnadsnämnden finns en samhällsbyggnadsförvaltning som leds av en
förvaltningschef som med sin personal utför de uppgifter som enligt reglemente åvilar
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utöver detta ska förvaltningschefen
leda samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att åt tekniska nämnden och regionstyrelsen
utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena samhällsbyggande.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för byggnadsnämndens förvaltningschef.
Byggnadsnämnden är anställningsmyndighet för övrig personal inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden får endast ske i samråd
med miljö- och hälsoskyddsnämnden vilket innebär att delegering endast får ske om
nämnderna är överens om beslutets innehåll.
Byggnadsnämnden ska verka för ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet och
ska tillse att all personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen har erforderlig kompetens inom
de sakområden nämndens tjänster efterfrågas eller författningsregleras samt att personalen
genom fortbildning och andra åtgärder ges tillfälle till personlig utveckling och
kompetenshöjning.
De nämnder som ovan anges får genom delegering överföra beslutanderätt till personal vid
samhällsbyggnadsförvaltningen enligt reglerna i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen med
beaktande av jävsreglerna i samma kapitels 25 §.
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Övriga uppgifter
5 § Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de register
som nämnden för i sin verksamhet och den behandling av personuppgifter som sker i
nämndens verksamhet.
Byggnadsnämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt reglemente.
Sammansättning
6 § Byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare valda av regionfullmäktige.
Valet förrättas före utgången av december det år då allmänna val till fullmäktige ägt rum och
gäller fr.o.m. den 1 januari året därpå.
Ersättarnas tjänstgöring
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin mening
antecknad i protokollet.
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
Inkallande av ersättare
9 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
10 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

5 (7)

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för byggnadsnämnden

Sammanträden
11 § Byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ansvarar den till
åldern äldste ledamoten för att kallelse utfärdas.
Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Byggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt
som har fastställs för justeringen av protokollet.
Delgivning
15 § Delgivning med byggnadsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av byggnadsnämnden skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordförande.
Utskott
17 § Inom byggnadsnämnden skall finnas ett arbetsutskott.
Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av byggnadsnämnden bland dess ledamöter och
ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.
18 § Byggnadsnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
19 § Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra.
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Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av byggnadsnämndens vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall
fyllnadsval snarast förrättas.
20 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Vad som i detta reglemente stadgas i § 7 st. 1-4 samt §§ 8-15 skall i tillämpliga delar gälla för
utskottet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad som föreskrivs
för nämnd i kommunallagen.
21 § De ärenden som skall avgöras av byggnadsnämnden i dess helhet skall beredas av
utskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.
Information och samråd
22 § Byggnadsnämnden får infordra yttranden och upplysningar från regionstyrelsen, övriga
nämnder, beredningar och tjänstemän samt andra instanser vars yttrande krävs för att
nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden får också kalla förtroendevald, anställd
eller särskilt sakkunnig för att få upplysningar som behövs för att nämndens uppgifter skall
kunna fullgöras.
23 § Byggnadsnämnden bör samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och med
enskilda organisationer, som berörs av nämndens verksamhetsområde.
Närvarorätt
24 § Vid byggnadsnämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån nämnden inte
för särskilt fall beslutar annat, förvaltningschefen, annan chef stadsarkitekten, annan
föredragande tjänsteman samt sekreteraren vara närvarande med rätt att delta i
överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde. Förvaltningschefen
har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Åligganden för nämndens ordförande
25 § Det åligger byggnadsnämndens ordförande att
följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska intressen samt
effektiviteten i verksamheten,
främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder, samt
företräda byggnadsnämnden med rätt att sätta annan i sitt ställe vid överläggning och
sammanträde med myndighet, företag och enskilda.
26 § I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.
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Stina Wester

Byggnadsnämnden

BUNGE BUNGENÄS 1:8
Begäran om planbesked – Bunge Bungenäs 1:8
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet
Bunge Bungenäs 1:8 enligt 5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9000 kronor
9000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Plan, den
31 mars 2017 med önskan om att tillskapa ett 50-tal tomter för bostadsbebyggelse på
fastigheten Bunge Bungenäs 1:8. Enligt den dispositionsplan som bifogats
planansökan ska tomterna placeras i grupper inom fyra delområden med olika
karaktär. Totalt föreslås 64 bostadsenheter (50 tomter, ca 1200 kvm, för
enbostadshus och fyra större tomter med koppling till Fårösunds fästning, där varje
tomt har fyra byggrätter).
Byggnadsnämnden har i tidigare beslut (2013-04-17 BN § 67) avskrivit pågående
detaljplanearbete med anledning av att detaljplaneförslaget arealmässigt var av en
sådan omfattning att det kan vara svårt att förena med det rörliga friluftslivets
intressen, detta mot bakgrund att detaljplaneförslagets markanvändning strider mot
den fördjupade översiktsplanen för Fårösundsområdet.
Aktuellt förslag kopplat till begäran om planbesked har samma areal och omfattning
som tidigare detaljplaneförslag. En omarrondering av förslaget till mindre areal etc
har inte gjorts.
Tidigare projekt kunde inte ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet
eftersom reningsverket i Fårösund på grund av kapacitetsproblem inte kunde ta emot
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ytterligare avloppsvatten. Bedömningen (i beslutet BN 2013-04-17 BN § 67) var att
när det VA-tekniskt är möjligt med en anslutning kan planarbetet åter aktualiseras.
Enligt teknikförvaltningen planeras Fårösunds reningsverk att byggas om i två
projektsteg. I första steget av ombyggnaden av Fårösunds reningsverk, med
färdigställande sommaren 2018, kan 500 nya P.E (personekvivalenter) tillkomma,
men dessa är redan är tingade. I ett andra steg byggs reningsverket ut så att ytterligare
1000 P.E kan anslutas till reningsverket. Inga beslut finns i dagsläget på att starta
utbyggnad av projektsteg 2. En sådan utbyggnad kräver även ett nytt miljötillstånd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att påbörja ett
planarbete på fastigheten. Bostadsbebyggelse på platsen har inte stöd i Fördjupad
översiktsplan för Fårösundsområdet. Aktuellt förslag är arealmässigt för omfattande
och svårt att förena med friluftslivets intressen, likt den bedömning som gjordes i
byggnadsnämndens beslut 2013-04-17 BN § 67. Det finns i dagsläget inget beslut om
när reningsverket i Fårösund kan byggas om för att kunna erbjuda avloppsanslutning
för aktuellt projekt.

Ärendebeskrivning

Förutsättningar

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Plan, den
31 mars 2017 med önskan om att tillskapa ett 50-tal tomter för bostadsbebyggelse på
fastigheten Bunge Bungenäs 1:8. Enligt den dispositionsplan som bifogats
planansökan ska tomterna placeras i grupper inom fyra delområden med olika
karaktär. Totalt föreslås 64 bostadsenheter (50 tomter, ca 1200 kvm, för
enbostadshus och fyra större tomter med koppling till fästningen, där varje tomt har
fyra byggrätter). I ansökan ges förhoppning om att projektet kan anslutas till
reningsverket i Fårösund, då renoveringen av verket ska stå klart sommaren 2018.
Området ligger utmed kusten och utgörs av en del av det så kallade ”bombfältet” vid
Fårösunds fästning. Här finns våtmarker, fuktängar och hedmark med höga
naturvärden.
Bakgrund

Tidigare beslut
Ett förslag till planprogram togs fram under år 2010 som visade en möjlig utbyggnad
av golfbana tillsammans med en utveckling av hotell- och konferensanläggningen på
fastgheten. Byggnadsnämnden avbröt arbetet med planprogrammet med motivering
att man inte trodde på att nyanlägga en golfbana.
2011-06-26 BN §125 beslutade byggnadsnämnden att ge
samhällsbyggnadförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 50 boendeenheter
på området.
2013-04-17 BN § 67. Beslut om avskrivning av ärendet.
Byggnadsnämnden avskriver ärendet med anledning av att detaljplaneförslaget
arealmässigt är av en sådan omfattning att det kan vara svårt att förena med det
rörliga friluftslivets intressen, detta mot bakgrund att detaljplaneförslagets
markanvändning strider mot den fördjupade översiktsplanen för Fårösundsområdet.
Projektet kunde inte ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet eftersom
reningsverket i Fårösund på grund av kapacitetsproblem inte kunde ta emot
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ytterligare avloppsvatten. Osäkerheten kring när en anslutning till det kommunala
vatten- och avloppsnätet kunde bli aktuellt ledde till att planarbetet avslutades.
På grund av att förslaget inte hade stöd i FÖP Fårösund försvårade det
prioriteringen till eventuell möjlig avloppskapacitet i reningsverket. Bedömningen var
att när det VA-tekniskt är möjligt med en anslutning kan planarbetet åter aktualiseras.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010- 06-14 § 79.
Aktualitetsförklarades av RF 2014-06-16 § 97, anger för fastigheten: Område med
planutredning och område med befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan för Fårösundsområdet, antagen av kommunfullmäktige 2004-08-16
§114, anger för området: naturområde/rekreation, med möjlighet till mindre
hotell/konferensanläggning med golf.
Detaljplan. Området är inte tidigare planlagt.
Riksintresse mm
Hela Gotland är av riksintresse enligt miljöbalken (MB) 4:2 jämlikt MB 4:1.
Fastigheten ligger inom Riksintresse Högexploaterad kust MB 4:4,
Riksintresse Rörligt friluftsliv MB 4:2, Riksintresse Naturvård, Riksintresse Friluftsliv
MB 3:6. (Värdena inom riksintresset för naturvård är framförallt fuktängar och
källkärr.)
Delar av området omfattas av Kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län BN §
231 2014-10-01, försvarsanläggning. Inom området gäller 100 meter strandskydd.
Fästningen är ett byggnadsminne och ett fornminne. Delar av området ligger inom
buffertzon till Natura2000.
Inventeringar
Inom området finns: Alvarmark, Våtmarksinventering, Ängs- och betesmark,
Odlingslandskap, Fridlysta växter, rödlistade fåglar, rödlistade växter.
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Miljö- och hälsoskydd.
Fastigheten har tidigare varit del av Försvarsmaktens skjut- och övningsfält.
Försvarsmakten har utfört en riskklassing enligt fas 1 och kommit fram till att det är
en liten risk för markförorening. Det är en översiktlig riskklassning som utförts och
miljö och hälsa anser att ytterligare markundersökningar bör utföras för att säkerställa
att marken är lämplig för bostäder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten. Tillgängligheten för räddningstjänsten är
sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50
meter från uppställningsplats för brandfordon. Byggnaderna placeras och utformas så
att brandspridning till andra byggnader begränsas. Komplementbyggnader placeras
eller utformas så att brandspridning till andra byggnader förhindras.
Gotlands energi AB - GEAB. Ingen erinran
Teknikförvaltningen, enhet mark- och stadsmiljö. Enligt den fördjupade översiktsplanen för
Fårösundsområdet (2004-08-16. §114) skall detta vara ett natur- och rekretaions/idrottsområde. En utbyggnad i det aktuella området med 64 småhus kommer
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kraftigt att inskränka på tillgängligheten för det rörliga friluftslivet och ändra
områdets karaktär. En detaljplaneläggning enligt föreliggande förslag kan utifrån
detta enligt tekniska förvaltningen inte annat än avstyrkas.
Teknikförvaltningen, enhet beredning och projektering
Reningsverket i Fårösund är dimensionerat för 2000 P.E. (personekvivalenter) men
klarar av 1500 P.E. utan att bredda. Idag är belastningen på reningsverket 1500 P.E.
Fårösunds reningsverk planeras att byggas om i två projektsteg.
I första steget av ombyggnaden av Fårösunds reningsverk, med färdigställande
sommaren 2018, är syfte att klara av de 2000 P.E. som verket är dimensionerat för
idag (ytterligare 500 PE).
I ett andra steg byggs reningsverket ut så att ytterligare 1000 P.E kan anslutas till
reningsverket. Inga beslut finns i dagsläget på att starta utbyggnad av projektsteg 2.
En sådan utbyggnad kräver ett nytt miljötillstånd.
Ett stort antal fastigheter är redan anslutna eller lovade en anslutning. Det finns även
tidigare inkomna förfrågningar om anslutningar till Fårösunds verksamhetsområde:
Inom projektsteg 1 kan 500 nya P.E. tillskapas, men det är redan 739 P.E. lovade en
anslutning. Nya förfrågningar som denna, Bungenäs 1:8, kan inte lovas anslutning
förrän vi fått godkänt miljötillstånd/verifierat att projektsteg 2 verkligen ger den
effekt som man tror.

Bedömning

Bostadsbebyggelse på platsen har inte stöd i Fördjupad översiktsplan för
Fårösundsområdet vilken anger naturområde/rekreation, med möjlighet till mindre
hotell/konferensanläggning med golf. För fastigheten gäller bland annat Riksintresse
Rörligt friluftsliv MB 4:2 samt Riksintresse Friluftsliv MB 3:6.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare haft ett uppdrag att ta fram en detaljplan
för bostadsbebyggelse i samma omfattning som aktuellt förslag på fastigheten (201106-26 BN §125). Byggnadsnämnden tog beslut om att avskriva ärendet 2013-04-17
BN § 67 med bedömningen att förslaget arealmässigt var för omfattande och svårt
att förena med friluftslivets intressen. Tidigare detaljplaneprojekt kunde inte ansluta
till det kommunala vatten- och avloppsnätet eftersom reningsverket i Fårösund på
grund av kapacitetsproblem inte kunde ta emot ytterligare avloppsvatten.
Bedömningen (i beslutet BN 2013-04-17 BN § 67) var att när det VA-tekniskt är
möjligt med en anslutning kan planarbetet åter aktualiseras.
Enligt teknikförvaltningen planeras Fårösunds reningsverk att byggas om i två
projektsteg. I första steget av ombyggnaden av Fårösunds reningsverk, med
färdigställande sommaren 2018, kan 500 nya P.E (personekvivalenter) tillkomma,
men dessa är redan är tingade. I ett andra steg byggs reningsverket ut så att ytterligare
1000 P.E kan anslutas till reningsverket. Inga beslut finns i dagsläget på att starta
utbyggnad av projektsteg 2. En sådan utbyggnad kräver även ett nytt miljötillstånd.
Det finns i dagsläget inget beslut om när reningsverket i Fårösund kan byggas om för
att kunna erbjuda avloppsanslutning för aktuellt projekt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte finns skäl att frångå
tidigare ställningstagande att området för bostadsbebyggelse arealmässigt är för
omfattande och att det att förena med friluftslivets intressen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att påbörja ett
planarbete för bostadsbebyggelse på fastigheten Bunge Bungenäs 1:8.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-08-30
Ansökan, 2017-03-31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Gotland Dunes Drift AB, Magnus Syrén, Hamndalsvägen 16, 132 39 Saltsjö-Boo

Sökande
Gotland Dunes Drift AB, Magnus Syrén, Hamndalsvägen 16, 132 39 Saltsjö-Boo
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1. Fastighet
Ange vilken fastighet ditt ärende gäller
GOTLAND BUNGE BUNGENÄS 1:8

2. Beskriv projektet
Ansökan gäller planläggning av område för
Enbostadshus i grupp

Ärendenummer: #355 | Inskickat av: MAGNUS SYRÉN, 196205121277 (signerad) | Datum: 2017-03-31 14:48
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Beskriv och motivera ditt projekt
Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill göra och vilka eventuella konsekvenser projektet
kan innebära för platsen och dess nuvarande användning.
Gotland Dunes Drift AB ansöker härmed att arbetet med detaljplan för fastigheten Bunge Bungenäs
1:8 återupptas. (Dnr: PLAN92009).
I dagsläget är det inte möjligt att ansluta detta projekts byggrätter till det kommunala VA-nätet
eftersom reningsverket i Fårösund inte har kapacitet att ta emot ytterligare avloppsvatten.
Reningsverket har fått ett föreläggande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden att åtgärda
hälsovådliga brister. Enligt uppgift ska reningsverket i Fårösund vara renoverat sommaren 2018 och
då medge nya anslutningsmöjligheter.

3. Kontaktuppgifter
Ansöker du som privatperson eller för ett företag?
Företag/organisation

Kontaktuppgifter
Organisationens namn
Gotland Dunes Drift AB

Organisationsnummer
556689-8614

Adress
Hamndalsvägen 16

Postnummer och ort
13239 Saltsjö-Boo

Kontaktperson
För- & Efternamn
MAGNUS SYRÉN

E-postadress
syren@fairground.se

Telefon
0708158465

Mobiltelefon
0708158465

Notifieringar
E-post

4. Bilagor
Ärendenummer: #355 | Inskickat av: MAGNUS SYRÉN, 196205121277 (signerad) | Datum: 2017-03-31 14:48
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Översiktskarta
Här skickar du med en översiktskarta samt andra eventuella bilagor - visioner, skisser, utredningar
etc. som du tror kan vara av intresse för oss.
Översiktskartan är obligatorisk och ska redovisa hela det berörda området samt planerad
markanvändning.
Bunge Bungenäs 1-8.pdf (250 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: MAGNUS SYRÉN
Person ID: 196205121277
Datum: 2017-03-31 14:48
Signerad checksumma: 3051D221CFCCDD0C570F40EC03486A032D68E859

Ärendenummer: #355 | Inskickat av: MAGNUS SYRÉN, 196205121277 (signerad) | Datum: 2017-03-31 14:48
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/10197
30 augusti 2017

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

VISBY TELEFONEN 9

Begäran om planbesked - Visby Telefonen 9
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden är inte beredd att ändra detaljplanen för berörd fastighet
Visby Telefonen 9 enligt 5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9000 kronor
9000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Sammanfattning

En reviderad begäran om planbesked inkom 2017-05-09 till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Plan, med önskan om ändring av gällande
detaljplan för fastigheten Visby Telefonen 9. Begäran rör önskan om ändrad
markanvändning från industri till handel & kontor och industri i syfte att uppföra lokaler
för dagligvaruhandel.
Ansökan härrör från en ursprunglig begäran om planändring (dnr BN 2017/10197) i
syfte att tillåta dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning på fastigheten Visby Telefonen
9 (som ingår i samma detaljplan som Telefonen 4). Ansökan, daterad 2016-12-09
drogs tillbaka på sökandes begäran vid vetskap om arbetsutskottets förslag till beslut
(§ 35 BN au, 2017-02-22) att avslå planbeskedet. En separat ansökan med syfte att
möjliggöra för livsmedelshantering på grannfastigheten Visby Telefonen 4 handläggs för
närvarande av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fastighetens industristrategiska läge utanför primärt och sekundärt
vattenskyddsområde samt närhet till befintlig tillverkningsindustri med gällande
miljötillstånd gör att Samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser att det finns skäl att
frångå tidigare ställningstaganden angående ändrad markanvändning för fastigheten
Visby Telefonen 9.
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Ärendebeskrivning

Bakgrund

En reviderad begäran om planbesked inkom 2017-05-09 till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Plan, med önskan om ändring av gällande
detaljplan för fastigheten Visby Telefonen 9. Begäran rör önskan om ändrad
markanvändning från industri till handel & kontor och industri i syfte att uppföra lokaler
för dagligvaruhandel. Ansökan härrör från en ursprunglig begäran om planändring
(dnr BN 2017/10197) i syfte att tillåta dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning på
fastigheten Visby Telefonen 9. Ansökan, daterad 2016-12-09 drogs tillbaka på
sökandes begäran vid vetskap om arbetsutskottets förslag till beslut (§ 35 BN au,
2017-02-22) att avslå planbeskedet med motivering till riktlinjer i den fördjupade
översiktsplanen samt bestämmelser i gällande detaljplan. Gällande detaljplan antagen
2006-12-18 (laga kraft 2008-11-13, dnr 42011) omfattar förutom Visby Telefonen 9
även fastigheten Visby Telefonen 4, allmänt känt som ”Flexhuset”. Förfrågan rör
endast fastigheten Visby Telefonen 9. Ett ärende om ändrad markanvändning i syfte
att istället möjliggöra för livsmedelshantering inom fastigheten Telefonen 4 (dnr BN
2017/1532) handläggs för närvarande av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Visby Telefonen 9 är en ca 24 100 kvm stor industrifastighet mellan det s.k.
”Flexhuset” (Visby Telefonen 4) och ”f.d. Nimbus båtfabrik” (Visby Telefonen 5) .
Tomten är i dagsläget obebyggd med en byggrätt om ca 12 000 kvadratmeters
byggnadsarea, avstyckad från ursprungsfastigheten Telefonen 4 år 2008. Fastigheten
utgörs av ett gräs- och buskbevuxet område med inslag av tall och lövträd. I den
nordvästra delen av fastigheten närmast Broväg finns en relativt öppen blandskog,
detaljplanelagd som NATUR, habitat för rödlistad växt.
Fastigheten ligger inte inom vare sig primärt eller sekundärt vattenskyddsområde. På
grannfastigheten Telefonen 5 finns ett aktivt miljötillstånd för tillverkning av
plastprodukter. Tillståndet medger utsläpp av 600 ton polyesterråvara och högst 80
ton övriga organiska lösningsmedel per år. Tillståndet är knutet till fastigheten och
nuvarande tillståndsinnehavare Swedish Composites AB. På fastigheten har idag
etablerats en relativt storskalig bilförsäljningsverksamhet (Visby Motorcentral). Den
ändrade användningen för del av industrifastigheten är beviljad som bygglov och där
bedömt som förenligt med planens syfte (dnr BN 2016/1154).
Försäljningsverksamheten omfattar ca 1/3 av fastigheten. På fastigheten har också
nyligen etablerats en billackeringsverksamhet med ett för verksamheten separat
miljötillstånd.
Till gällande detaljplan finns tilläggsbestämmelser antagna 2013-09-09 (dnr BN
2011/2046) som rör markanvändningen på Telefonen 4 (Flexhuset). Tillägget
innebär att tillsammans med industri tillåts också storskalig handel. Tillägget tillåter
också för ”etableringar mindre än 750 kvadratmeter” (tidigare bestämmelse reglerade att
minst 50 % av fastigheten skulle upplåtas för industriändamål samt endast för
etableringar större än 750 kvm). I samband med att kravet om 50 % industriändamål
ströks för fastigheten Telefonen 4 i september 2013 framgår av sökandes skrivelse till
byggnadsnämnden att fastigheten Telefonen 9 då skulle ses som garanti för att täcka
eventuella framtida behov av industrimark utanför vattenskyddet.
Vid sammanlagt tre tillfällen för begärd planändring (2006, 2013 och 2016) har frågan
om möjliggörande för försäljning av livsmedel eller annan dagligvaruhandel lyfts upp
på sökandes begäran men avslagits av beslutande nämnd. Som skäl har ur miljö- och
hälsoskälssynpunkt angetts närheten till befintlig tillverkningsindustri med gällande
miljötillstånd samt den bullerproblematik som skulle kunna följa vid en ökad
trafikmängd till området tillsammans med riktlinjer i den fördjupade översiktsplanen.
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Enligt FÖP Hela Visby 2025 skall en restriktiv hållning tillämpas vid önskemål om
ändrad markanvändning inom industriområden utanför vattenskyddsområde.
Gällande detaljplan anger också att några förändringar av markanvändningen i
kvarteret Telefonen inte får ske som kan äventyra en eventuell framtida utbyggnad av
tillverkningsverksamheten på Visby Telefonen 5.
Fastighetens industristrategiska läge utanför primärt och sekundärt
vattenskyddsområde samt närhet till befintlig tillverkningsindustri med gällande
miljötillstånd gör att Samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser att det finns skäl att
frångå tidigare ställningstaganden angående ändrad markanvändning till förmån för
handel & kontor för fastigheten Visby Telefonen 9.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen 2010-06-14, anger; befintliga fördjupade
översiktsplaner, område med detaljplan.
Fördjupad översiktsplan (FÖP), Hela Visby 2025, antagen 2009-12-14, anger
verksamheter –kontor, extern handel.
För området gäller detaljplan för Visby Telefonen 4, 09-P-165, antagen 2006-12-18
tillsammans med tilläggsbestämmelser för Visby Telefonen 4, 09-P-234, antagna 2013-0909.
För fastigheten Visby Telefonen 9 anges markanvändning J –industri samt NATUR.
Byggrätten uppgår till 50 % av fastighetens areal (ca 12 000 kvm). Byggnad får
uppföras till en högsta byggnadshöjd om 9 meter.
Markanvändning NATUR (ca 6200 kvm) omfattas av förbud mot trädfällning.
Remisser och grannar

I samband med den reviderade ansökningen har samtliga remissinstanser hörts på
nytt. Endast enhet Miljö- och Hälsoskydd har valt att svara. Övriga hänvisar till
tidigare svar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd:
Som nämnts tidigare i förhandsgranskningen av Telefonen 4 och 9 så finns ett
miljötillstånd för tillverkning av plastprodukter på fastigheten Telefonen 5,
fastigheten närmast Telefonen 9. Miljötillståndet omfattar en förbrukning av högst
600 ton polyesterråvara och högst 80 ton övriga organiska lösningsmedel per år. På
Telefonen 5 kommer framöver även en lackeringsverkstad att drivas. Detta innebär
en ökning av de sammanlagda lösningsmedelsutsläppen från fastigheten.
Byggnaden på Telefonen 5 ligger cirka 5 meter från tomtgräns av Telefonen 9. I
miljötillståndet som finns på Telefonen 5 påtalar Miljöprövningsdelegationen
(prövningsmyndighet) att ett skyddsavstånd på 400 meter till boende är lämpligt för
att undvika störningar av till exempelvis lösningsmedel. Risken för störningar från
Telefonen 5 är större ju närmare fastigheten och utsläppspunkterna man kommer.
Detta sammantaget gör att enhet Miljö och Hälsoskydd inte anser att det är lämpligt
med handel och kontor på fastigheten Visby Telefonen 9.
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Teknikförvaltningen, mark & stadsmiljö:
Ändrad användning kommer att medföra större trafikflöden och därmed ett större
parkeringsbehov inom fastigheten. Nuvarande angöring till fastigheten via
Hantverksgatan bör eventuellt kompletteras med angöring via den planerade
cirkulationsplatsen Broväg/Norra Hansegatan vilket får utredas under planprocessen.
Eventuellt behöver exploateringsavtal upprättas för att säkerställa in-/utfartsfrågan.
Teknikförvaltningen, vatten & avfallsenheten:
Området är idag träd och gräsbeväxt så det kommer att bli en dramatisk ökning i
avrinningen så fördröjningsmagasin för dagvatten måste finnas. Magasinen bör klara
att fördröja ett regn om minst 20 mm (enligt liggande förslag för dagvattenstrategi).
Dämningshöjden för dagvatten i området är 30 cm över markytan så källare får ej
byggas.
Räddningstjänsten:
Utifrån förutsättning vad som är känt idag att: båttillverkning i angränsande fastighet
är nedlagd, i nämnda fastighet bedrivs snickeriverksamhet, enligt uppgift skall även
VMC (Visby Motorcentral) flytta in i samma lokaler –så har räddningstjänsten inga
synpunkter.

Bedömning

Med stöd av FÖP Hela Visby 2025 skall en restriktiv hållning tillämpas vid önskemål
om ändrad markanvändning inom industriområden utanför vattenskyddsområde.
Verksamheter som riskerar att äventyra vattenskyddet får inte tillåtas inom primärt
vattenskyddsområde och mängden industrimark utanför vattenskyddet är starkt
begränsad i Visby. I praktiken endast kvarteret Telefonen och dess angränsande
kvarter Hantverket och Fabriken. De senare klarar dock inte riktvärdet om ett
skyddsavstånd på 400 meter till boenden för att anses lämpliga för miljöstörande
verksamheter. Kvarteret Telefonen är dock även utpekat i FÖP Hela Visby 2025 som
ett av Visbys fyra externhandelsområden.
Fastigheten har vid tre tidigare tillfällen under de senaste 11 åren varit föremål för
planförfrågningar i syfte att på något sätt ändra markanvändningen från industri till en
mer kommersiell inriktning. Detta i linje med fastighetsägarens ambition att utveckla
ytterligare en extern handelsplats i den före detta fabriksbyggnaden på Telefonen 4
eller på den oexploaterade industrifastigheten Telefonen 9. Samtliga förfrågningar har
avslagits med hänvisning till gällande miljötillstånd på angränsande fastighet Visby
Telefonen 5 som innebär risk för luktstörningar från befintlig båttillverkning, risk för
bullerproblematik för angränsande bostäder vid ökad biltrafik till och från området
samt riktlinjer i FÖP Hela Visby 2025 kring industrimark utanför
vattenskyddsområde.
Den industriverksamhet med gällande miljötillstånd som bedrivs på närliggande
fastighet Visby Telefonen 5 utförs idag inte med samma omfattning som vid
författandet av gällande detaljplan 2006. Genom bygglov (dnr BN 2016/1154) har
också etablerats en storskalig bilhandelsverksamhet (Visby Motorcentral) på
fastigheten. Åtgärden är bedömd som planenlig och omfattar endast delar av
fastigheten. Den påverkar inte fastighetens industriändamål eller gällande
miljötillstånd som kvarstår så länge plasttillverkningen pågår. Miljötillståndet är
juridiskt beslutade rättigheter och skyldigheter för verksamhetsutövaren gentemot
allmänhetens intressen och medföljer verksamheten samtidigt som det är knutet till
fastigheten. På fastigheten har även nyligen en billackeringsverksamhet etablerats
med ett separat miljötillstånd.
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I ljuset av den storskaliga omdaning av industrimark på Skarphällsområdet mot en
mer handelsinriktad användning, tillsammans med de externa handelsytorna vid
Stenhuggaren (och framöver även Sotaren) är det Samhällsbyggnadsförvaltningens
generella inställning att befintlig industrimark utanför vattenskyddsområde, som
bedöms som lämplig för miljöstörande verksamheter, har stor strategisk vikt och bör
kvarstå för att undvika framtida konfliktytor.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte finns skäl att frångå
tidigare ställningstaganden och möjliggöra för handel & kontor på fastigheten Visby
Telefonen 9.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-08-30
Ansökan begäran om planbesked, 2017-05-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Gotland Investment AB, Att: Jonathan Carlsson, Stenkumlaväg 4, 621 46 VISBY
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Byggnadsnämnden

Begäran
Planbesked

Region Gotland
Byggnadsnämnden
62181 Visby

Anr

2017 -05- O 9
Fastighet
Fastig hetsbeteckn i ng
Visby telefonen 9

Fastighetens adress
Norra Hansegatan 18

REGION GOTLAND

Fastighetsägare
Namn (företag eller privatperson)

Organisations-/personnummer (obligatoriskt)

Gotland Investment AB

556431-2964

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postadress

Stenkumla väg 4

621 46

Visby

E-postadress

Godkänner kommunikation via e-post

jonathan@gotlandinvestment.se

(El Ja

Kontaktperson (om annan än fastighetsägare)

Telefon

0498-207000

D Nej

Telefon

E-postadress

Sökanden
Namn (företag eller privatperson)

Organisations-/personnummer (obligatoriskt)

Gotland Investment AB

556431-2964

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postadress

Stenkumla väg 4

62146

Visby

E-postadress

Godkänner kommunikation via e-post

onathan@gotlandinvestment.se

M Ja

Kontaktperson (om annan än sökanden)

E-postadress

D Nej

Telefon
0498-207000
Telefon

Ansökan gäller planläggning av område
l~l Enbostadshus

EU Enbostadshus i grupp

ED Rad-, par-,kedjehus

D Tvåbostadshus

EU Fritidshus

ED Flerbostadshus

ED Studentbostadshus

ED Hus för äldre eller funktionshindrade

D Annat specialbostadshus

S Handel

[X] Kontor

S Lager, industri och hantverk

CD Annan byggnad eller anläggning, ange vilken:
Planerad upplåtelseform
Hyresrätt

Bostadsrätt

LJ Ägandelägenheter

Bilagor
[x] Situationsplan eller karta över området (obligatoriskt)

ED Geoteknisk undersökning (översiktlig)

D VA-lösning

D Trafiklösning

ED Översiktlig miljöbedömning

D Energi- och hushållning

D Tillgänglighet

D Hälsa och säkerhet

D Avfall

ED Exploateringsgrad/BTA

D Riskanalys

EU Upphävande av strandskydd

D Hustyper

D Modell, fotomontage eller liknande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00
E-post registrator-bn@gotland.se

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotiand.se

Region

Gotland

Byggnadsnämnden

Begäran om planbesked

Region Gotland

Beskrivning och motivering av projektet (ska fyllas i)

Se bilaga

Avgift
Avgift betalas enligt av Region Gotland fastställd taxa, se www.gotJand.se/byggabo

Underskrifter
Fastighetsägares underskrift

Namnförtydligande
Jonathan Carlzon

Fastighetsägares underskrift

Namnförtydligande
Jonathan Carlzon

Sökandens underskrift (om annan än fastighetsägaren)

Namnförtydligande

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

INFORMATION
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas,
antas, ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning.
Planbesked
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras
eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga
ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets
karaktär och ungefärliga omfattning.
4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om
något annat.
5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.
Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då
planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta,
ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.
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Bilaga till begäran om planbesked
Visby Telefonen 9

Fastigheten har en i detaljplan fastställd byggrätt för industriell verksamhet.
Byggrätten omfattar ca 12.000 kvm. Detta innebär att det vid detaljplanens
fastställelse ansågs att fastigheten var lämplig att bebygga. Detaljplanen tillkom
under en tid när det ännu fanns förhoppning om att kunna etablera en stor industriell
verksamhet på fastigheten. Vi har som ägare av fastigheten vid flera tillfällen erbjudit
region Gotlands industri- och fastighetsbolag att förvärva fastigheten men intresset
från regionen har varit svalt. Vår önskan är nu att genom en planändring möjliggöra
en byggnad för handel/kontor och industri dock ej livsmedel då närheten till
grannfastighetens båttillverkning lägger miljömässiga hinder i vägen.

För övrigt kan nämnas att vi har en idé och en förhoppning om att kunna återbruka
de stora mängder dagvatten som fastighetens hårdgjorda ytor genererar.

Med förhoppning om ett positivt besked

??!?./
REGION GOTLAND

Begäran

Byggnadsnämnden

Planbesked

Region Gotland
Byggnadsnämnden
62181 Visby

2016H2- 0 9
REGION GOTLAND

Fastighet

Fastighetens adress
Norra Hansegatan 18

Fastighetsbeteckning
Visby Telefonen 9
Fastighetsägare
Namn (företag eller privatperson)

Organisations-/personnummer (obligatoriskt)

Visby Affärscentrum AB

556750-6820

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postadress

Stenkumlaväg 4

62146

Visby

E-postadress

Godkänner kommunikation via e-post

Telefon

kenneth@harrycarlssons.se

0498-207000

Kontaktperson (om annan än fastighetsägare)

HD Ja
d Nej
E-postadress

Jonathan & Kenneth Carlzon

se ovan

se ovan

Telefon

Sökanden
Namn (företag eller privatperson)

Organisations-/personnummer (obligatoriskt)

Gotland Investment AB

556431-2964

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Stenkumlaväg 4

62146

E-postadress

Postadress

Visby

Godkänner kommunikation via e-post

Telefon

kenneth@harrycarlssons.se

S Ja

0498-20000

Kontaktperson (om annan än sökanden)

E-postadress

Telefon

Se ovan

Se ovan

Se ovan

D Nej

Ansökan gäller planläggning av område
d Enbostadshus

Hl Enbostadshus i grupp

d Rad-, par-,kedjehus

d Tvåbostadshus

D Fritidshus

Hl Flerbostadshus

D Studentbostadshus

d Hus för äldre eller funktionshindrade

U Handel

|X] Kontor

d Lager, industri och hantverk

H Annat specialbostadshus

H Annan byggnad eller anläggning, ange vilken:
Planerad upplåtelseform
Hyresrätt

Bostadsrätt

d Ägandelägenheter

Bilagor

m Situationsplan eller karta över området (obligatoriskt)
dVA-lösning
d Trafiklösning
d Tillgänglighet
d Hälsa och säkerhet
d Riskanalys
d Upphävande av strandskydd

I] Geoteknisk undersökning (översiktlig)
I] Översiktlig miljöbedömning

d Energi- och hushållning

d Avfall

d Exploateringsgrad/BTA

d Hustyper

d Modell, fotomontage eller liknande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotiand.se

Webbplats www.gotiand.se

Region

Gotland

Byggnadsnämnden
Region Gotland

Begäran om planbesked
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Beskrivning och motivering av projektet (ska fyllas i)

Syftet med planen är att komplettera vår verksamheten på fastigheten Telefonen 4 med lokaler för
dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning. De skäl som tidigare förhindrat den typ av handel har vid revidering av
planen för Telefonen 4 angetts vara närhet till båttillverkning på intillliggande fastighet och trafiksituationen i
fyrvägskorsningen norr om Telefonen 4. Båttillverkningen har numera upphört och trafiksituationen blir löst genom
en cirkulationsplats vilken samfinansieras mellan fastighetsägaren och regionen. (se bifogat exploateringsavtal).
Fastigheten är idag planlagd för industriändamål med en icke angiven byggrätt. Vår framtida behov av
handelslokaler och kontor är ca S.OOOkvm. Detta innebär att ca 16.000kvm återstår för anordnande av
parkeringsplatser.
Bifogar idéskiss som kan utgöra underlag för framtida diskussioner.

Avgift
Avgift betalas enligt av Region Gotland fastställd taxa, se www.gotland.se/byggabo

Underskrifter
Fastighetsägares underskrift

Namnförtydligande

Kenneth Carlzon /Jonathan Carlzon
Fastighetsägares underskrift

Namnförtydligande
Kenneth Carlzon/ Jonathan Carlzon

Sökandens underskrift (om annan än fastighetsägaren)

Namnförtydligande

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

INFORMATION
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas,
antas, ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning.
Planbesked
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras
eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga
ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets
karaktär och ungefärliga omfattning.
4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om
något annat.
5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.
Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då
planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta,
ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1532
30 augusti 2017

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

VISBY TELEFONEN 4
Begäran om planbesked - Visby Telefonen 4
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan för fastighet Visby Telefonen 4 för att möjliggöra för
dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning enligt kap 5 § 2 Plan- och Bygglagen
(SFS 2010:900).

•

Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

•

Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15000 kronor
15000 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom 2017-06-02 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Visby Telefonen
4. Begäran rör önskan om tillägg i befintlig detaljplan i syfte att möjliggöra för
dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning.
Närhet till befintlig tillverkningsindustri (Visby Telefonen 5) med gällande
miljötillstånd samt fastighetens läge utanför vattenskyddsområde har inneburit att
1 (5)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1532

beslutande nämnd vid tre tidigare ansökningstillfällen avslagit begäran om
planändring för Visby Telefonen 4 eller grannfastigheten Visby Telefonen 9.
På fastigheten Visby Telefonen 4 huserar emellertid redan idag verksamheter, kontor
och träningsanläggning varför Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att
med en adekvat rening av inomhusluften genom filter eller dylikt, tillsammans med
avståndet till utsläppskällan (Visby Telefonen 5), så bör det kunna vara möjligt med
dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning på fastigheten.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom 2017-06-02 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Visby Telefonen
4, allmänt känt som ”Flexhuset”. Begäran rör önskan om tillägg i befintlig detaljplan i
syfte att möjliggöra för dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning.
Ansökan härrör från en ursprunglig begäran om planändring inkommen 2016-12-09
(dnr BN 2017/10197) i syfte att tillåta dagligvaruhandel och livsmedelsförsäljning på
grannfastigheten Visby Telefonen 9 (som ingår i samma detaljplan som Telefonen 4).
Ansökan drogs tillbaka på sökandes begäran vid vetskap om arbetsutskottets förslag
till beslut (§ 35 BN au, 2017-02-22) att avslå planbeskedet. Motiveringen var med
hänvisning till gällande detaljplan och den fördjupade översiktsplanens riktlinjer
gällande industrimark utanför vattenskyddsområde samt fastigheternas närhet till
befintlig tillverkningsindustri (Visby Telefonen 5, f.d. Nimbus båtfabrik) med
gällande miljötillstånd. Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för miljö- och
hälsoskydd öppnade i sitt yttrande emellertid upp för möjligheten till
livsmedelsförsäljning på Visby Telefonen 4 givet tillräcklig luftrening. Jämte denna
ansökan för Visby Telefonen 4 finns en reviderad ansökan för Visby Telefonen 9
med syfte att möjliggöra för handel och kontor jämte gällande industriändamål, vilken
för närvarande handläggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enligt FÖP Hela Visby 2025 skall en restriktiv hållning tillämpas vid önskemål om
ändrad markanvändning inom industriområden utanför vattenskyddsområde.
Gällande detaljplan anger att några förändringar av markanvändningen i kvarteret
Telefonen inte får ske som kan äventyra en eventuell framtida utbyggnad av
tillverkningsverksamheten på Visby Telefonen 5.
Till gällande detaljplan finns tilläggsbestämmelser antagna 2013-09-09 (dnr BN
2011/2046) som endast rör markanvändningen på Telefonen 4 och som möjliggör
för storskalig handel till förmån för fastighetens ursprungliga industriändamål. Idag
finns det på fastigheten flera verksamheter, kontor och träningsanläggning och det är
fastighetsägarens vidare intention att fortsätta att utveckla den kommersiella
inriktningen i kvarteret.
Den industriverksamhet med gällande miljötillstånd som bedrivs på närliggande
fastighet Visby Telefonen 5 utförs idag inte med samma omfattning som vid
författandet av gällande detaljplan 2006. Genom bygglov (dnr BN 2016/1154) har
också etablerats en storskalig bilhandelsverksamhet på fastigheten Telefonen 5.
Åtgärden är bedömd som planenlig och omfattar endast delar av fastigheten. Den
påverkar inte fastighetens industriändamål eller gällande miljötillstånd.
Miljötillståndet är juridiskt beslutade rättigheter och skyldigheter för
verksamhetsutövaren gentemot allmänhetens intressen och medföljer verksamheten
samtidigt som det är knutet till fastigheten. På fastigheten har även nyligen en
billackeringsverksamhet etablerats med ett eget miljötillstånd.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1532

Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen 2010-06-14, anger; befintliga fördjupade
översiktsplaner, område med detaljplan.
Fördjupad översiktsplan (FÖP), Hela Visby 2025, antagen 2009-12-14, anger
verksamheter –kontor, extern handel.
För området gäller detaljplan för Visby Telefonen 4, 09-P-165, antagen 2006-12-18
tillsammans med tilläggsbestämmelser för Visby Telefonen 4, 09-P-234, antagna 2013-0909.
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Miljö- och Hälsoskydd:
På fastigheten Visby Telefonen 5 (grannfastighet) finns det ett miljötillstånd för
tillverkning av plastprodukter. Miljötillståndet omfattar en förbrukning av högst 600
ton polyesterråvara och högst 80 ton övriga organiska lösningsmedel per år.
Tillståndet är taget i drift och det pågår idag tillverkning av plastbåtar på fastigheten.
Tillverkningen är idag inte så omfattande men bolaget är under utveckling och kan
framöver komma att utnyttja hela miljötillståndet.
Detta innebär att enhet miljö och hälsoskydd inte anser det lämpligt med
livsmedelshantering på fastigheten Visby Telefonen 9.
På fastigheten Visby Telefonen 4 finns det redan idag verksamheter, kontor och
träningsanläggning. En planändring till att omfatta livsmedel kan vara möjligt. Det
finns risk för att det vid vissa tillfällen kan uppstå styrénlukt från
plastbåtstillverkningen vid hög produktion och östlig vind. Därför bör fastigheten på
Telefonen 4 utrustas med rening av inomhusluften såsom filter eller dylikt. Möjlig
luktstörning av styrén och rening av inomhusluft bör finnas med som underlag i
planändringen.
Gotlands Elnät AB
Ingen erinran.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten
Ingen erinran.
Trafikverket
Inga synpunkter gällande planbesked.
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovet av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att beaktas under
planarbetet.

Bedömning

Enligt FÖP Hela Visby 2025 skall en restriktiv hållning tillämpas vid önskemål om
ändrad markanvändning inom industriområden utanför vattenskyddsområde.
Kvarteret Telefonen är utpekat i FÖP Hela Visby 2025 som ett av Visbys fyra
externhandelsområden. Gällande detaljplan för Visby Telefonen 4 (och 9) anger
samtidigt att några förändringar av markanvändningen i kvarteret Telefonen inte får
ske som kan äventyra en eventuell framtida utbyggnad av tillverkningsverksamheten
på Visby Telefonen 5.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1532

Den industriverksamhet med gällande miljötillstånd som bedrivs på närliggande
fastighet Visby Telefonen 5 utförs idag inte med samma omfattning som vid
författandet av gällande detaljplan 2006. Genom bygglov (dnr BN 2016/1154) har
etablerats en storskalig bilhandelsverksamhet (Visby Motorcentral) på fastigheten.
Åtgärden är bedömd som förenlig med planens syfte och omfattar endast delar av
fastigheten. Bygglovet påverkar inte fastighetens industriändamål eller gällande
miljötillstånd som kvarstår så länge båttillverkningen pågår. Miljötillståndet är
juridiskt beslutade rättigheter och skyldigheter för verksamhetsutövaren gentemot
allmänhetens intressen och medföljer verksamheten samtidigt som det är knutet till
fastigheten. På fastigheten har även nyligen en billackeringsverksamhet etablerats
med ett separat miljötillstånd.
I ljuset av den storskaliga omdaning av industrimark på Skarphällsområdet mot en
mer handelsinriktad användning, tillsammans med de externa handelsytorna vid
Stenhuggaren (och framöver även Sotaren) är det dock
Samhällsbyggnadsförvaltningens generella inställning att befintlig industrimark
utanför vattenskyddsområde har strategisk vikt och bör kvarstå för att undvika
framtida konfliktytor. Mängden industrimark utanför vattenskyddsområde lämplig
för miljöskadlig verksamhet är också starkt begränsad och utgörs i praktiken endast
av kvarteret Telefonen 5 och 9.
På fastigheten Visby Telefonen 4 finns det redan idag verksamheter, kontor och
träningsanläggning sedan antagandet av tilläggsbestämmelserna 2013. Den nya
cirkulationsplats som anlagts i korsningen Broväg/N:a Hansegatan/Atlasgatan
skapar dessutom förutsättningar att avlasta övriga –mer boendenära angöringspunkter till fastigheten. Därför är det Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning att dagligvaruförsäljning och livsmedelshantering på fastigheten Visby Telefonen
4 nu kan anses möjlig. Eftersom det vid undantagsvisa vindförhållanden finns risk
för styrénlukt från plastbåtstillverkning (eller utsläpp från andra miljöskadliga
verksamheter på Visby Telefonen 5) skall fastigheten i sådana fall utrustas med
rening av inomhusluften såsom filter eller dylikt för att garantera en god vistelsemiljö.
En ändring av gällande plan bedöms ej möjlig utifrån plan- och bygglagens
tydlighetskrav (kap 4 § 32 PBL 2010:900). Istället förordas att en ny detaljplan för
fastigheten Visby Telefonen 4 tas fram där planarbetet får visa om planen även i
framtiden bör omfatta Visby Telefonen 9. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
att detaljplanen kan hanteras med standardförfarande då den är förenlig med
kommunens översiktsplan och saknar betydande intresse för allmänheten.
Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt delegationsordning.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1532

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-08-30
Ansökan, 2017-06-02

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Gotland Investment AB, Jonathan Carlzon, Stenkumlaväg 4, 62146 VISBY
Sökande
Gotland Investment AB, Jonathan Carlzon, Stenkumlaväg 4, 62146 VISBY
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/259
30 augusti 2017

Charlotte Stjernholm

Byggnadsnämnden

VISBY TIMMERMANNEN 1
Nybyggnad av skärmtak och lekstuga (Terra Nova-kyrkan)
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

•

Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
• Kontrollplanen fastställs.

Avgift

Totalt

13800 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning







Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven ska lämnas till byggnadsnämnden
som underlag för slutbesked
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av
startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte
beslutar annat.
Lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft (9 kap 43 § plan- och
bygglagen).
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet
upphör att gälla.
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland




Tjänsteskrivelse
BN 2017/259

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det är publicerat i Post- och Inrikes
Tidningar.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på den ekonomiska kartan. Avbryt då omedelbart arbetet och
underrätta Kulturmiljö, Länsstyrelsen telefon 010-223 90 00.

Sammanfattning

Ärendet avser nybyggnad av skärmtak och lekstuga i anslutning till en förskola inom
detaljplanelagt område i Terra Nova, Visby. Lekstugan och skärmtaket avviker mot
två bestämmelser i detaljplanen. De placeras i gräns och avviker därför mot angivet
minsta avstånd till gräns på 4,5 meter. De placeras också på prickad mark –mark
som enligt detaljplanen inte får bebygga, varav även det utgör en avvikelse.
Förvaltningens förslag till beslut är att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31b §
punkt 2 PBL.
Ärendebeskrivning
Förutsättningar

För området gäller detaljplan Terra Nova Centrum, etapp 1antagen: 1983-06-16. För
platsen anger detaljplanen ändamål C –samlingslokal, högsta byggnadshöjd: 5,5
meter, avstånd till gräns skall vara minst 4,5 meter. På den aktuella fastigheten finns
också prickad mark. Avvikelsen består I att åtgärden placeras närmare gräns än 4,5
meter och på prickad mark –mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas
Yttranden

Berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 §
plan- och bygglagen). Inga synpunkter har inkommit.
GEAB har ingen erinan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för Geografisk information har ingen erinan.
Samhällsbyggnadens planenhet tillstyrker åtgärden. Se separat yttrande för mer
information.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är nödvändig för att kunna
använda det aktuella området på ett ändamålsenligt sätt. 9 kap 31b § punkt anger att
bygglov kan beviljas trots en avvikelse när en åtgärd är av begränsad omfattning och
nödvändig för att området skall kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt
sätt.. Bedömningen är att det är åtgärd av begränsad omfattning då det gäller en
mindre lekstuga och ett skärmtak. Den bedöms också som nödvändig för att den
förskola som bedrivs i byggnaden skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.
Förskolan beviljades ett permanent bygglov för sin verksamhet i november 2016, då
som en liten avvikelse mot ändamålet i detaljplanen. En förskola är en verksamhet
för små barn och en viktig del i barnens utveckling är att ha tillgång till bra miljöer av
olika slag. Åtgärden bedöms förbättra förskolans närmiljö och möjligheten till en
utevistelse även då vädret inte tillåter och på så sätt bidrar åtgärden till den
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/259

pedagogiska verksamheten och barnens utveckling. Förslag till beslut är att bevilja
ansökan.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten Visby Bokbindaren
3, Visby Bryggaren 1, Visby Terra Nova 1:1, Visby Timmermannen 1 samt Visby
Tvätterskan 1 har bedömts vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för Geografisk information och GEAB har
ingen erinran.
Samhällsbyggnadens planenhet tillstyrker åtgärden. De bedömer att ”de tänkta
åtgärderna, som syftar till att skapa adekvata lekytor till dessa förskoleavdelningar, därmed kan anses
rymmas inom fastighetens avsedda användningsområde. Åtgärdernas närhet till fastighetsgräns bedöms
inte har någon påverkan på den rumsliga strukturen i området som präglas av växlingarna mellan
smala gånggränder och öppna parkrum. Avvikelsen bedöms således vara av mindre art.” Se separat
yttrande för mer information.
Således styrker Planenheten förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Nybyggnadskarta typ c
Situationsplan
Plan- och fasadritningar
Teknisk beskrivning
Kontrollplan
Remissyttranden SBF GI
Remissyttranden SBF plan
Remissyttranden GEAB

Inkom

2017-08-30
2017-01-31
2017-01-31
2017-01-31
2017-01-31
2017-03-09
2017-03-09
2017-07-06
2017-08-17
2017-07-17

Handlingsnr

1
3
4
5
9
8
19
23
21

Lagstöd

9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988).
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/259

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
9 kap 31 b § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900)
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Charlotte Stjernholm
Bygglovshandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Sökanden samt fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Underrättelse sänds för kännedom till kända sakägare enligt lista
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar (www.poit.se)

Sökande
EFS Missionsföreningen i Terra Nova, Terra Nova Torg 9, 62153 VISBY
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Bilaga till beslut
BN 2017/259

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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2017-08-23
Kartunderlag

Visby Timmermannen 1
BN 2017/259

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information

FÖRKLARINGAR
Timmermannen 1 befintligt
Timmermannen 1 ny byggnad

5
30
0

0
25

0
80

2

1

Ny lekstuga

3

42

0

5
50
0

Nytt skärmtak

BET

ÄNDRING AVSER

DATUM

Sign.

Preliminär
Bygglovshandling
handling
Kv Timmermannen 1

www.visbyark.se
Adelsgatan 5, 621 57 Visby
St Nygatan 14, 111 27 Sthlm
tel. 0498-210885 / 08-233040

VISBYARK
STHLM

VISBY

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

ALM

160002

KE

DATUM

ANSVARIG

17-01 xx

Raymond Zielinski

Ombyggnad församlingsgård, förskola
Situationsplan
SKALA A1:

NUMMER

1:200

A-01-1-100

BET

14° Lika bef. tak

2 290

3 780

Tak utförs av kanalplast

Fasad mot sydväst

3 220

EI30

EI30

200

206
FRD

Fasad mot sydväst

Nytt skärmtak

Nytt skärmtak

Regler målas blå lika bef. staket mm
Pelare målas gula lika bef. sophus

5 500

Plan skärmtak

1800

BET

ÄNDRING AVSER

DATUM

Sign.

Plan lekstuga

Kv Timmermannen 1
1 980
1 580

450

1 800

Preliminär
Bygglovshandling
handling

Tak utförs av grå papp
Träpanel målas gul lika intil ligande sophus
Detaljer, foder vindskiva mm blå lika bef. staket

Fasader lekstuga

www.visbyark.se
Adelsgatan 5, 621 57 Visby
St Nygatan 14, 111 27 Sthlm
tel. 0498-210885 / 08-233040

VISBYARK
STHLM

VISBY

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

ALM

160002

KE

DATUM

ANSVARIG

17-01 xx

Raymond Zielinski

Ombyggnad församlingsgård, förskola
Fasad och plan skärmtak
SKALA A1:

NUMMER

1:50

A-40.0-10

BET

Ärendenr BN 2017/259

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Remissyttrande

Enhet plan, detaljplan
Datum 17 augusti 2017

Svar på remiss angående ansökan om bygglov för
nybyggnad av skärmtak och lekstuga, Visby Timmermannen
1, Region Gotland
Enhet bygg har uttryckt önskemål om att ta del av Enhet plans synpunkter
angående ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak och lekstuga på
fastigheten Visby Timmermannen 1 (Terra Nova-kyrkan), Region Gotland
Aktuella planer

•

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025,
antagen av KF 2010-06-14 § 79. Aktualitetsförklarad av RF 2014-06-16
§ 97.

•

Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14 §
172.

•

Detaljplan 09-VIS-405, del av Terra Nova Centrum, etappen 1, I Visby,
Gotlands Kommun, antagen av KF 1983-02-14 § 145. Laga kraft 198306-16.

Sammanfattning

För fastigheten gäller 09-VIS-405, del av Terra Nova Centrum, etappen 1 antagen
1983-02-14. Detaljplanen anger för fastigheten Visby Timmermannen 1: C,
Samlingslokaler. Högsta byggnadshöjd 5,5 meter.
I detaljplanen, som omfattar hela Terra Nova Centrum framgår att syftet är att
fastställa den första etappen av utbyggnaden av det nya bostadsområdet
Terra Nova. Planförslaget omfattade ca 1,6 ha fördelat på ca 120
lägenheter. Området var tänkt att rymma ett antal funktioner, t.ex.
bostäder, barnstugor, skolor, servicefunktioner samt parkrum i en
omväxlande yttre miljö med rumsbildningar av olika slag med omväxlande
öppna platser, slutna rum, gator, gånggränder, torg och parker tänkt att ge
ett slags småstadskaraktär.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Själva centrumdelen var tänkt att innehålla ett ”grönt torg”, kyrka, affärer,
fritidsgård, områdesexpedition samt bostäder. Kyrka och fritidsgård var
tänkt att ligga i anslutning till varandra med möjlighet till samutnyttjande.
Bostadskvarteren är helt bilfria och nås via gånggränder från parkeringsytorna.
Bedömning

Enhet plan har granskat bygglovshandlingarna och konstaterar en avvikelse
gentemot planens bestämmelser. Åtgärderna avses att uppföras i gräns mot
användningsområde park eller plantering med gång- och cykelväg på prickad mark som
inte får bebyggas.
Byggnadsnämnden beviljade 2016-11-09 (BN § 206 BN2015/5838) lov för
ändrad användning av del av fastigheten Visby Timmermannen 1 från
Samlingslokaler (för kyrka och fritidsgård) till förskola. Enhet plan gör bedömningen
att de tänkta åtgärderna, som syftar till att skapa adekvata lekytor till dessa
förskoleavdelningar, därmed kan anses rymmas inom fastighetens avsedda
användningsområde. Åtgärdernas närhet till fastighetsgräns bedöms inte har
någon påverkan den rumsliga strukturen i området som präglas av växlingarna
mellan smala gånggränder och öppna parkrum. Avvikelsen bedöms således
vara av mindre art.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Christian Björkman
Fysisk planerare
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ENKEL KONTROLLPLAN
Projekt:
Fastighet:
Bygglov dnr.:
Byggherre:
Entreprenör:
Ue rör:
Ue luft:
Ue el:

Skärmtak och lekstuga vid förskola Terra Nova Kyrkan
Visby, Timmermannen 1
2017/259
Svenska Kyrkan
Peab

Namn

Signatur

Kontrollansvarig: Ej aktuellt
Sakkunnig:
KONTROLLPLAN
KONTROLLERAS MOT

KONTROLLPUNKTER

Åtgärden är utförd enligt beviljat bygglov
Åtgärden är utförd enligt inlämnad teknisk
beskrivning

ANMÄLAN AVSLUTAD ENTREPRENAD

VISBY 2017-03-09

Lagrum

Bygg-handling

Ritning
Teknisk
beskrivning

TYP AV KONTROLL

Egenkontroll
x
x

Sak-kunnig

KONTROLLERAT SIGN.
OCH DATUM

BL / Björn Lindkvist Visby Arkitektgrupp AB

ANMÄRKNING

Teknisk beskrivning, VISBY Timmermannen 1

BN 2017/259

Skärmtak:






Grundläggning
o Betongfundament med stolpsko
Pelarkonstruktion
o 45x95 med 34x120 på vardera sida
o Snedsträvor 45x95, vindavstyvning
Takkonstruktion
o Hammarband 45x170
o Takbalkar 45x220 cc 900
o Kanalplast typ Rias

Lekstuga:





Grundläggning
o Uppgrusning
o Lättklinkerblock
o 3 st bärlinor trmp 45x120
Vägg
o Panel 19x90
Tak
o Gavelkonstruktion 19x446
o Takbrädor 114x19
o YAP 2000 grå

17.10. GI-enhetens svar
-----Ursprungligt meddelande----Från: SBF Mätning
Skickat: den 6 juli 2017 10:14
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: SV: Remiss ang BN 2017/259
Inga synpunkter.
..................................................
Geografisk Information
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: matning@gotland.se
SBF, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se

-----Ursprungligt meddelande----Från: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Skickat: den 6 juli 2017 09:10
Till: SBF Mätning <matning@gotland.se>
Ämne: Remiss ang BN 2017/259
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar
svar senast 2017-08-03.
Ärendet avser: BN 2017/259 - Nybyggnad av skärmtak och lekstuga (Terra
Nova-kyrkan).
Fastighetsbeteckning: VISBY TIMMERMANNEN 1
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Anita Söderholm
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.

Sida 1

17.11. GEABs yttrande
-----Ursprungligt meddelande----Från: natplanering@vattenfall.com [mailto:natplanering@vattenfall.com]
Skickat: den 17 juli 2017 10:28
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: RE: Remiss ang BN 2017/259
GEAB har inget att erinra i detta ärende.
Gotlands Elnät AB Kjell Klintström
-----Original Message----From: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Sent: Thursday, July 06, 2017 9:15 AM
To: .f Nätplanering (TS-XD)
Subject: Remiss ang BN 2017/259
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar
svar senast 2017-08-03.
Ärendet avser: BN 2017/259 - Nybyggnad av skärmtak och lekstuga (Terra
Nova-kyrkan).
Fastighetsbeteckning: VISBY TIMMERMANNEN 1
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Anita Söderholm
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.

Sida 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/984
22 augusti 2017

Annie Lovén

Byggnadsnämnden

ROMA KLOSTER 1:215
Nybyggnad av industribyggnad/lager (kallförråd för
byggvaror)
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 § och 31 c § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Totalt

23460 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Björn Lindkvist, Visbyark AB, Kinbergs plats 8
F, 62157 Visby
Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

-

Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Se kallelse.

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifternas storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordning (2011:33).

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).
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-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på tillgängliga kartunderlag. Arbetena ska då omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas på telefon 010-223 90 00.

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m.

-

Utstakning och lägeskontroll av byggnaden/-erna ska ske före byggstart.
Utstakning ska utföras av en av Region Gotland godkänd utsättare, med
erforderlig kompetens.

Sammanfattning

Ärendet avser nybyggnad av lagerhall i Roma i planlagt område. För området gäller
Byggnadsplan Romakloster Samhälle antagen 1971-11-18 med planbeteckning 09-ROM293. Fastigheten ligger inom område där detaljplanen anger ändamålet JMsmåindustri. På detaljplanekartan framgår att längs områdets användningsgräns finns
så kallad punktprickad mark, mark som inte får bebyggas. På den aktuella fastigheten
är det längs den sydvästra och sydöstra fastighetsgränsen som prickmarken ligger
med ett djup på respektive 6,5 och 6 meter. Sydväst om fastigheten ligger ett
grönområde med ett djup på ca 20-30 meter. Planen anger också att byggnader inte
får placeras närmare gräns än 4,5 meter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6 meter.
Byggnaden har 721 kvm byggnadsarea och 721 kvm bruttoarea. Byggnadshöjden är
3,7 meter. Lagerhallen är placerad med kortsidan, 0,2 meter in från sydvästra gränsen
och avviker mot bestämmelsen om närhet till gräns. Placering medför också att
15,3% av byggnadsytan, vilket motsvarar 110 kvadratmeter, står på prickad mark –
mark som inte får bebyggas.
Förvaltningens bedömning är att det avvikelsen är för stor för att ses som en sådan
liten avvikelse som avses i 9 kap. 31b § punkt 1. Men i 9 kap. 31c § anges att efter det
att genomförandetiden gått ut för en detaljplan får bygglov ändå ges för en åtgärd
som inte bedöms vara förenligt med 9 kap 31 b §. Detta om åtgärden är sådan att den
är förenlig med detaljplanens syfte och innebär en användning av mark eller vatten
som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i
detaljplanen. Förvaltningens bedömning är att åtgärden är en sådan åtgärd och
förslag till beslut är att bevilja ansökan.
Bedömning

På samtliga fastigheter inom det i detaljplanen angivna industriområdet, ligger en stor
andel av byggnaderna i sin helhet eller till stora delar på den sydvästra prickade
marken och i gräns. Bland annat gjordes en tillbyggnad på Roma Kloster 1:206 1985
som innebar att en byggnad hamnade i gräns och ca 96 kvadratmeter av den prickade
marken blev bebyggd. I ärende bygg.2001.011128, beviljades det bygglov 2002-02-20
för ett 126 kvadratmeter stort garage som i sin helhet placerades på den prickade
marken. På den aktuella fastigheten byggdes flertalet byggnader, med bygglov beviljat
1979 (diarienummer 1265.1979), då bland annat den avlånga garagebyggnaden precis
norr om lagerhallen byggdes. Den står i stora delar helt på prickad mark.
Förvaltningen bedömer därför att placeringen är förenlig med bebyggelsemönstret,
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den pågående markanvändningen och syftet med detaljplanen. Förvaltningen
bedömer också att tillsammans med de byggnader som står på plats på den prickade
marken i sydväst, bildar lagerhallen nästan som en skyddande barriär för
omgivningen västerut som kan skydda mot störningar som kan komma av
verksamheten i industriområdet. Bedömningen är därför att åtgärden utgör ett
sådant lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen,
enlighet med 9 kap. 31 c § punkt 2. En förutsättning för att bevilja bygglov med stöd
av 9 kap. 31c§ är att genomförandetiden gått ut. Boverket anger att äldre
detaljplaner, i detta fall en byggnadsplan, inte längre har någon genomförandetid.
Förvaltningen bedömer därför att bygglov kan ges med stöd av nämnda paragraf.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheterna Roma Kloster
1:143, 1:160, 1:178, 1:184, 1:191, 1:192 (sökande), 1.193 och 1:215 har bedömts vara
berörda. Inga yttranden eller synpunkter har inkommit.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer åtgärden är förenlig med planens syfte och
kan beviljas med stöd av 9 kap. 31c Plan- och Bygglagen.
Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan inkl. anmälan KA
Nybyggnadskarta
Situationsplan
Fasadritning NV&NO
Fasadritning SO&SV
Planritning
Sektionsritning
Remissyttrande

2017-08-22
2017-04-05
2017-04-05
2017-04-05
2017-04-05
2017-04-05
2017-04-05
2017-04-05
2014-05-22

2
4
3
5
6
7
8
12

Lagstöd

9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988).
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900).
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9 kap 31 c § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad
som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se

Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Annie Lovén
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Sökanden samt fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Underrättelse sänds för kännedom till kända sakägare
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar (www.poit.se)
Kontrollansvarig

Sökande
Alvar Hallgren Bygg AB, Håkan Björkman, Lokstallsgatan 6, 62254 Romakloster

4 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/984

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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21.9. meddelandetext
-----Ursprungligt meddelande----Från: SBF Mätning
Skickat: den 22 maj 2017 07:35
Ämne: SV: Remiss ang BN 2017/984
Hej!
Mått OK!
mvh
..................................................
Den 8 juni 2016 bytte Gotland system för höjdmätning!
Mer info: gotland.se/rh2000
Geografisk Information
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: matning@gotland.se
SBF, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se

-----Ursprungligt meddelande----Från: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Skickat: den 19 maj 2017 15:10
Till: SBF Mätning <matning@gotland.se>
Ämne: Remiss ang BN 2017/984
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar
svar senast 2017-06-16.
Ärendet avser: BN 2017/984 - Nybyggnad av industribyggnad/lager (kallförråd för
byggvaror).
Fastighetsbeteckning: ROMA KLOSTER 1:215
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Evelina Hallbom
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.
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Byggnadsnämnden

VISBY BRÖMSEBROLUNDEN 1
Nybyggnad av förråd
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30, 31 b och 31 c
§§§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avgift

Avgift för avslag

13875 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Ärendet togs upp för beslut i Byggnadsnämnden i maj 2017-05-03.Ärendet
återförvisades då till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att utreda ytterligare en
möjlig placering för förrådet. Sökande meddelar i en motivering att de har valt att
inte flytta förrådet. Enligt beslutet i maj skulle ärendet i det fallet tas upp igen för
beslut i Byggnadsnämnden.
Sammanfattning

Ansökan om bygglov avser ett förråd med byggnadsarea och bruttoarea på 42,7
kvadratmeter. Fastigheten är idag bebyggd med sex flerbostadshus och platsen
omfattas av detaljplan. Förrådsbyggnaden placeras i sin helhet på punktprickad mark,
mark som inte får bebyggas som också är avsedd för lek, där leklpats skall finnas. Utgångsläget
är också planstridigt då tillåten bruttoarea på 4500 kvadratmeter idag överskrids med
6 %, vilket motsvarar 271,6 kvadratmeter. Förvaltningens bedömning är att förrådet
också förvärrar den avvikelsen då den totala bruttoarean ökar från 4771,6 kvadratmeter
till 4814,3 kvadratmeter, och avvikelsen mot bruttoarean uppgår till 7 % och 314,3
kvadratmeter. Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan då avvikelsen inte
kan anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b §.
Förutsättningar

Fastigheten omfattas av en detaljplan Visby Norr 1:30 (Brömsebrolunden), antagen 200503-21 och med planbeteckning 09-P-120. För platsen där förrådsbyggnaden avses
placeras anger detaljplanen punktprickad mark, mark som inte får bebyggas, samt lek –
lekplats skall finnas. Förrådet som funktion faller som en del av det angivna ändamålet
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B – bostad, men placeras inte inom, enligt detaljplanen, angiven byggrätt för
bostadsändamålet utan istället på mark som är angiven att inte bebyggas. För
bostadsändamålet är exploateringen begränsad till 4500 kvadratmeter bruttoarea..
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
Teknikförvaltningens enhet mark- och stadsmiljö har ingen erinran.
Enheten Geografisk information tillstyrker med villkor.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som
medger att bygglov kan lämnas.
Att placera en byggnad till sin helhet på prickmark har prövats i tidigare ärenden och
har även prövats i högre instans. Ett vägledande rättsfall är Mark- och
miljööverdomstolens (MÖD) domslut 2013-11-20 i mål nr P 5107-13. I domslutet
fastställdes både Mark- och miljödomstolens samt Länsstyrelsens beslut att upphäva
ett bygglov för en förrådsbyggnad på 15 kvadratmeter som skulle placeras närmare
gräns än 4,5 meter och i sin helhet på prickmark. Av domskälen framgår att
avvikelsen inte kan ses som en liten avvikelse i enlighet med 9 kap 31 b §.
Förevarande ärende avser också en förrådsbyggnad, men med en area på 42,7
kvadratmeter som i sin helhet placeras på punktprickad mark. Med stöd av
ovanstående rättsfall är bedömningen att placeringen på prickmark inte kan bedömas
som en liten avvikelse.
Utöver att marken inte får bebyggas anger detaljplanen för den aktuella platsen lek,
mark där lekplats skall finnas. Även om det finns en mindre lekplats på plats idag
påverkar förrådet möjligheten att utveckla den vidare. I 1 kap. 1 § Plan- och
bygglagen står det att delar av syftet med denna lag, är att främja en
samhällsutveckling med goda sociala levnadsförhållanden och en god livsmiljö för
människor i samhället. I 8 kap. 9 § punkt 6 i samma lag framgår att på en tomt som
bebyggs med bostäder, skall det finnas friytor för lek och utevistelse. I detaljplanen
finns sådana specifika ytor för just lek som säkrar den tillgången. Bedömningen är
därför att ytor för lek skall finnas då de utgör sådana goda livsmiljöer för barn som
också främjar deras sociala levnadsförhållanden, då lekplatser möjliggör för barn att
interagera med andra barn. Sammantaget är bedömningen att åtgärden strider mot
detaljplanens syfte, men också till delar mot syftet av denna lag.
Ytterligare överskrider den befintliga bebyggelsen den tillåtna bruttoarean med 6 %
och 271,6 kvadratmeter. Bedömningen är att förrådsbyggnaden skulle bidra till att
den avvikelsen ökar, till 7 % och 314,3 kvadratmeter över tillåten bruttoarea.
Avvikelsen skulle möjligen enskilt kunna anses som en liten avvikelse, men
sammanhanget med övriga avvikelser, är bedömningen att åtgärden ändå utgör en för
stor avvikelse för att kunna beviljas bygglov, i enlighet med 9 kap 31 b §, eller 9 kap.
31 c §.
Sökande anför i ett förtydligande att förrådsbyggnadens bruttoarea inte skall
bedömas som att det tillför ytterligare avvikelse vad gäller tillåten bruttoarea. De

menar att bestämmelsen angående exploatering är en egenskapsområdesbestämmelse,
därför gäller den endast inom det egenskapsområde som den är placerad på.
Eftersom förrådsbyggnaden placerar inom annat egenskapsområde är deras
bedömning att förrådet inte skall anses påverka avvikelsen mot tillåten
exploateringsgrad. Vidare skriver de: ”Vår förhoppning är att byggnadsnämnden ska
medge en avvikelse för denna byggnad då avvikelsen är av begränsad omfattning och
är nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett
ändamålsenligt sätt (9 kap 31b § p. 2). Efter en detaljplans genomförandetid kan
kommunen dessutom bevilja bygglov för avvikelser som är förenliga med
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt
intresse (9 kap 31c § p. 1). Vi anser att 12 nya förråd i allra högsta grad är ett
gemensamt behov för föreningen. Idag har föreningen 46 lägenheter och endast 22
förråd.”
Sökandes yttrande ändrar inte förvaltningens bedömning. Angående bruttoarea är
bedömningen att förrådet är en del av det bostadsändamål som är angett att placeras
inom en specifik given byggrätt i detaljplanen. Sökande väljer att placera en funktion,
tillhörande bostadsändamålet, inom annat egenskapsområdet, som dessutom inte får
bebyggas. I och med att funktionen är en del av bostadsändamålet och syftet med
planen är att begränsa det ändamålet till 4500 kvadratmeter, medför inte en placering
inom annat egenskapsområde att det ändamålet inte ska begränsas av de egenskaper
och bestämmelser som styr det ändamålet. Förvaltningens bedömning är därför att
förrådets bruttoarea skall räknas med i de 4500 kvadratmetrarna och därav också
förvärrar förrådet den redan befintliga avvikelsen mot tillåten bruttoarea.
Efter återförvisningen av ärendet i Byggnadsnämnden i maj 2017 inkom sökande
med en motivering till varför de inte vill flytta förrådet. Bland annat anger de att en
placering enligt den som Byggnadsnämnden föreslagit skulle ha en negativ påverkan
på området och skulle också utgöra betydande olägenhet för några av
lägenhetsinnehavarna. De lyfter också att den placering de söker för inte skulle ha
någon negativ inverkan på den befintliga lekplatsen eller utomhusmiljön. De vädjar
än en gång till Byggnadsnämnden med stöd i paragraferna ovan. Se hela yttrandet för
mer information.
Synpunkterna ändrar inte förvaltningens bedömning och förslag till beslut är att avslå
ansökan. Varken 9 kap 31b § går att hävda då åtgärden inte bedöms som förenlig
med detaljplanen syfte. Bedömningen är att det finns en möjlig annan placering,
varav den föreslagna placeringen inte kan anses vara nödvändig för att området skall
kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. I en utredning av föregående bygglov för
flerbostadshusen, DNR 60218 framgår att viss andel förvaring saknas enligt Svensk
Standard 902142 (2006), men med det förråd som fick bygglov 2008, DNR 80108, är
bedömningen att förvaringsutrymmen är tillräckliga enligt Svensk Standard 902142
(2006). Med samma motivering att åtgärden inte anses förenlig med detaljplanens
syfte går det inte att hävda 9 kap. 31c §, där punkt 1 anger att det ska vara förenligt
med syftet eller punkt 2 som anger att det skall vara en god komplettering till
ändamålet i detaljplanen. Förslag till beslut är att avslå ansökan.

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Förtydligande från sökanden
Nybyggnadskarta

2017-09-06
2016-10-20
2017-01-24
2016-10-31

1
9
7

Situationsplan
Fasadritningar, planritning och sektionsritning
Anmälan kontrollansvarig
Utredning bef. Förråd
Remissyttranden GI
Remissyttranden TN mark
Sökandes motivering

2016-10-20
2016-10-20
2016-10-20
2017-04-19
2017-02-08
2017-02-21
2017-06-16

4
5
2
30
15
16
27

Lagstöd

9 kap 30 § plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan som uppfyller kraven i
9 kap 30 § plan- och bygglagen, dvs. om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988).
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen.
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börja löpa.
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1. Lag (2014:900).
9 kap 31 b § plan och bygglagen (SFS 2010:900)
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
9 kap 31 c § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad
som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.

Enhet bygg

Annie Lovén
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
PEAB Sverige AB, Magnus Frid, Skarphällsgatan 10, 62141 Visby

Sökande
PEAB Sverige AB, Magnus Frid, Skarphällsgatan 10, 62141 Visby

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2016/9634

Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Motivering till planstridig åtgärd
Föreningen har idag 46 st lägenheter men endast 22 st förråd. Det finns därmed ett
tydligt behov av fler förråd. Det är helt klart både orimligt och olämpligt att folk ska
behöva förvara vinterdäck och dylikt i sina klädkammare i lägenheterna.
Nu föreslås en nybyggnad om 42,7 m2 med 12 st förråd för att råda bot på
förvaringsproblemet.
Föreslagen placering är på prickad mark som inte är avsedd att bebyggas. Placeringen
är dock väl genomtänkt då den underordnar sig befintliga bostadshus.
Byggnadsnämnden har föreslagit andra placeringar (vid befintlig sopbod samt på gräsyta
mot Brömsebroväg vid trädplaneteringen) men vi anser att dessa skulle ha
en negativ inverkan på området samt potentiellt vara en betydande olägenhet för vissa
lägenhetsinnehavare då förrådsbyggnaden skulle placeras för nära befintliga lägenheter.
Annan placering skulle ha en stor påverkan på siktlinjer samt den trädallén mot
Brömsebroväg. De förslag som BN hade var inte heller lämpliga då de kommer i konflikt
med regionens VA-ledning samt elledning.
Föreslagen placering har ingen negativ inverkan på den befintliga lekplatsen eller
utomhusmiljön.
Vår förhoppning är att byggnadsnämnden ska bevilja bygglov för förrådet med stöd av kap
31 b § PBL. Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Vidare gäller enligt 9 kap 31 c § PBL efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut
får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om
åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett
allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till
den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).
Det aktuella förrådet är i allra högsta grad ett angeläget gemensamt behov för bostadsrättsföreningen och är väsentlig för flera människor. Förrådet bör därmed kunna ses som en liten
avvikelse, förenlig med detaljplanens syfte. Vi tolkar det som att det finns fog att bevilja bygglov
för förrådet med stöd av lagändringen som trädde i kraft vid årsskiftet 2014/2015.
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GotlandsHem
Bert-Inge Hellenberg
Region Gotland
Byggnadsnämnden
621 81 VISBY

Svar på ärende BN 2016/10042. Visby Stäven 1.
"Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar"
Vi bestrider ert påstående om olovlig åtgärd enligt brev från Region Gotland
daterat 2016-12-06.
Det hela är uppenbart en underhållsåtgärd i enlighet med PBL 8 kap. 14§ samt
BBR avsnitt 2:2, se vidare i bifogat PM, daterat 2017-01-02.
Refererat till detta PM så anser vi att det är en underhållsåtgärd dvs. en åtgärd
som varken kräver lov enligt PBL 9 kap eller anmälan enligt PBF 6 kap men som
måste göras enligt PBL 8 kap 14§ som anger:
"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § (PBL 8 kap 4§ min
notering) i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens
karaktär och byggnadsverkets värde från historik, kulturhistoriskt, miljömässig
och konstnärlig synpunkt"
Dessutom är inte byggnadsverket markerat av Byggnadsnämnden som särskilt
värdefullt - dvs att PBL 8 kap 14§ stycke 2 inte är tillämplig.

[ÄiiF
Med vänlig hälsning

2017 -01- 01

AB GOTLANDSHEM
Fastighetsavdelningen

REGION GOTLAND

Bilaga:

621 83 VISBY
styrelsens säte: Visby
Org.nr. 556066-0523

PM - angående tillsynsanmälan Visby, Stäven l, ifrågasatt olovlig
åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar, daterat 2017-01-02, 7 blad.

Tfn 0498-20 39 00
www.gotlandshem.se

Fax 0498-20 39 14
info@gotlandshem.se

Till
AB Gotlandshem
Att: Bert-Inge Hellenberg

Stockholm 2017-01-02
Angående tillsynsanmälan Visby, kv Stäven l, Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga
entrédörrar. Ärende BN 2016/10042.
Undertecknad har av fastighetsägaren AB Gotlandshem, via Bert-Inge Hellenberg, blivit ombedd
att utreda gällande rätt för rubricerat ärende.
Som underlag för denna promemoria har tillhandahållits bilder avseende dörrarna i fastigheten
före och efter utförd åtgärd samt delgivning av tillsynsanmälan för åtgärden från
Byggnadsnämnden, Region Gotland. I brevet från byggnadsnämnden påtalas att utredning
kommer att göras av ärendet under 2017 och att AB Gotlandshem ges möjlighet att framföra
synpunkter till byggnadsnämndens handläggare.
Denna PM avser att ge AB Gotlandshem underlag för att framföra ett påpekande om gällande
rätt för vidtagen åtgärd.
Utöver ovan angivna underlag används följande utgångspunkter:
•

•

Gällande rätt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och
Boverkets byggregler (BBR). För tolkningen av gällande rätt används Zeteo Wolters
Kluwers auktoriserade rättsdatabas med "PBL - en kommentar" av Didön m.fl. I
nedanstående text åberopas denna med hänvisning till "lagkommentaren".
Rättsdatabasen används även av Boverket.
Boverkets anvisningar i "PBL Kunskapsbanken" på Boverkets hemsida www.boverket.se

I denna promemoria har undertecknad valt att tydliggöra innehållet i åberopade citat från
ovanstående källor med gulmarkeringar.
Änr

Vidtagen åtgärd

2017 -01- 01

'> .
Av nedanstående bilder framgår åtgärdens karaktär på det sätt denna har redov sats i
tillhandahållna bilder från kv. Stäven 1.
REGION GOTLAND
FÖRE

EFTER
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Av redovisade uppgifter samt bilden före respektive efter framgår att den grå aluminiumporten
ersatts med en blågrå aluminiumport, vidare framgår att portens handtag bytts ut mot ett längre
handtag. I övrigt kan konstateras att både porten före och efter är av samma material och
indelade med två lufter på i stort sett med samma utseende. Dessutom kan konstateras att den
nya porten utformats med hänsyn till varsamhet.
Ändring eller underhåll?
Av PBL l kap 4§ framgår att med ändring av en byggnad avses:
"en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag [2015:668)."
I det aktuella fallet framgår att konstruktion, funktion, användningssätt och kulturhistoriskt
värde är samma före och efter åtgärden. När det gäller utseendet har däremot en ändring skett i
strikt mening.
Frågan är också ifall denna ändring kan anses vara en ändring som ingår i begreppet underhåll.
Av PBL l kap 4§ framgår att med underhåll avses:
"en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en
byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska
värde"
I "lagkommentaren" ("PBL-en kommentar" av Didon m.fl) till den underhållsplikt som gäller för
fastighetsägarna enligt PBL 8 kap 14§ anges bl.a följande som är värt att notera för att ta
ställning till om åtgärden är en ändrings- eller underhållsåtgärd:
"I l kap. 4 § finns en definition av "underhåll" som innebär att "en eller flera
åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde" är att bedöma
som underhåll. Underhållet bör ske på så sätt att byggnadsverkets lämplighet
upprätthålls och byggnadsverkets tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.
Åtgärderna bör anpassas till byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt (prop. 2009/10:170 Del l s. 269).
Det kan många gånger vara svårt att ange var gränsen går mellan vad som är
underhåll och vad som är standardhöjande åtgärder. Som huvudprincip gäller att
till underhåll hänförs sådana åtgärder som behövs för att byggnadens egenskaper
och funktioner ska bevaras. Detta innebär givetvis inte att alla delar i en byggnad
ständigt måste hållas i skick som nya. Avsikten är i stället att byggnadens
funktioner i olika hänseenden inte påtagligt ska försämras i förhållande till vad
som ursprungligen krävdes. Med stöd av bestämmelserna om underhåll kan
däremot inte krävas åtgärder som innebär att en byggnad tillförs nya egenskaper
och funktioner eller att dess standard höjs.
Samtidigt innebär uttrycket "underhållas så att dess utformning och de tekniska
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras" naturligtvis inte att ett byte av en
60-talsspis mot en modern spis inte skulle inrymmas i begreppet underhåll, även
när den moderna spisen har väsentligt ändrade egenskaper och utökade
funktioner. Motsvarande synsätt ska gälla även för andra ursprungliga funktioner
och byggnadsdelar när de byts ut (se prop. 2009/10:170 Del l s. 269)."
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Vidare kan noteras vad Boverket i vägledningen "PBL Kunskapsbanken" noterar kring
begreppen underhåll och ändring:
"Med konstruktion och funktion avses byggnadens förmåga att tillgodose de nio
tekniska egenskapskraven enligt 8 kap. 4 § PBL samt utformningskraven enligt 8
kap l § l pkt och 3 PBL.
Ofta diskuteras det var gränsen mellan underhåll och ändring går. Begreppen är
dock delvis överlappande och någon klar skiljelinje mellan dem finns inte.
Underhåll handlar om att upprätthålla eller återställa en viss egenskap. Att till
exempel byta ut ett uttjänt plåttak så att dess ursprungliga funktion av tätskikt
bibehålls får betraktas som en typisk underhållsåtgärd. Samtidigt är det uppenbart
att om man väljer en annan färg på plåttaket så ändras byggnadens utseende och
åtgärden är därför också en ändring i plan- och bygglagens mening."
Av lagkommentaren och Boverkets vägledning framgår alltså att i det aktuella fallet i kv. Stäven
l så är åtgärden en underhållsåtgärd när det gäller:
1. konstruktion, funktion, användningssätt och kulturhistoriskt värde, samt
2. byte till en modern konstruktion/byggnadsdel är också underhåll även om den nya
byggnadsdelen "har väsentligt ändrade egenskaper och utökade funktioner", men att
3. "Med stöd av bestämmelserna om underhåll kan ... inte krävas åtgärder som innebär att
en byggnad tillförs nya egenskaper och funktioner eller att dess standard höjs."
Dessutom framgår att när det gäller kriteriet utseende har en ändring skett. Nedan ska utredas
ifall ändringen i detta fall innebär att lagens krav på bygglov eller anmälan är tillämpligt.
När det gäller val av material för att upprätthålla funktion, konstruktion och användningssätt
anger Boverkets byggregler (BBR) följande i avsnitt 2:2:
"Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt
rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd
uppfylls. Med livslängd avses den tid under vilken en byggnad eller byggnadsdel
med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet."
Fastighetsägarens underhållsplikt
Fastighetsägaren skyldig att underhålla byggnadsverk. Under rubriken "Underhåll och
varsamhet" anges i PBL 8 kap 14§:
"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning
och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda
värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4,6 eller 8, ska hållas i
sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. SFS 2011:335."
I "lagkommentaren" anges till dessa föreskrifter bl.a följande:
"Det är byggnadens ägare som har ansvaret för att underhållsskyldigheten fullgörs.
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Om ägaren eftersätter underhållet, kan byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 19
§ förelägga denne att vidta nödvändiga åtgärder. I detta sammanhang bör också
erinras om bestämmelserna i 11 kap. 18 §, som ger byggnadsnämnden möjlighet
att under vissa förutsättningar uppdra åt en sakkunnig person att utreda behovet
av underhållsåtgärder.
Bestämmelserna i förevarande paragraf är tillämpliga på alla byggnader,
oberoende av om dessa uppförts före ÄPBL:s ikraftträdande eller inte.
I propositionen om ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 513) gjorde departementschefen
vissa uttalanden, som torde ha avsett bestämmelsen att vissa egenskaper hos
byggnader i huvudsak skulle bevaras. Man får utgå ifrån att uttalandena alltjämt
har sin giltighet. Enligt vad departementschefen därvid anförde ska, vid
tillämpningen av första stycket, en skälighetsbedömning göras. Olika
omständigheter kan påverka bedömningen av vilka åtgärder som är nödvändiga,
tex. byggnadens användning, läge och återstående brukstid....
Enligt första stycket andra meningen ska kravet på underhåll anpassas till
byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde
samt till omgivningens karaktär. Underhållsåtgärder ska alltså utföras så, att de
värden som finns i bebyggelsen och dess karaktär bibehålls, oavsett om
bebyggelsen har sådana värden att den omfattas av bestämmelserna i 13 § eller
inte. Bestämmelsen innebär t.ex. att materialval och färgsättning ska anpassas till
byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala traditioner.
Departementschefen anförde som exempel på detta (prop. 1985/86:1 s. 514) att, i
en by på landet med faluröda byggnader, ommålning av byggnaderna ska göras
med en färg som inte bryter mot byns karaktär."
Av ovanstående framgår följaktligen att ändringar i utseendet kan göras och fortfarande räknas
som underhåll men att" Underhållsåtgärder ska alltså utföras så, att de värden som finns i
bebyggelsen och dess karaktär bibehålls" och "Bestämmelsen innebär tex. att materialval och
färgsättning ska anpassas till byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala
traditioner." samt "i en by på landet med faluröda byggnader, ommålning av byggnaderna ska
göras med en färg som inte bryter mot byns karaktär."
Det sista citatet anger entydigt att lagstiftaren ser en ändring av utseendet - ändring av färgen som en underhållsåtgärd.
Samma information kan läsas in i Boverkets vägledning "PBL Kunskapsbanken" i noteringen
kring hur underhållsåtgärder ska utföras:
"Underhållsåtgärder ska utföras så att de värden som finns i bebyggelsen och dess
karaktär bibehålls. Kravet innebär till exempel att materialval och färgsättning ska
anpassas till byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala
traditioner. Qämför proposition 1985/86:1 sid 513 f.)"
l fallet att även det ändrade utseendet ska ses som en underhållsåtgärd före ligger ingen
bygglovs- eller anmälningsplikt såtillvida bygglovsplikten inte har utökats i detaljplan eller
områdesbestämmelser med stöd av PBL 9 kap 8§ pkt 2b eller då byggnaden inte erhållit särskilt
bevarandevärde i detaljplan eller områdesbestämmelser med stöd av PBL 4 kap 16,42§§.
Inga tillhandahållna uppgifter anger att så är fallet.
För fullständighetens skull ska däremot utredas ifall det ändrade utseendet kan anses kräva
bygglov enligt PBL 9 kap 2§.
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"Avsevärd påverkan" på utseendet?
Av PBL 9 kap 2§ framgår att:
"Det krävs bygglov för...
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt."
I "lagkommentaren" till dessa föreskrifter anges:
"Punkt 3 c, handlar om bygglovsplikt för vissa yttre åtgärder på byggnader
inom områden med detaljplan. Förutom de särskilt angivna åtgärderna, nämligen
att färga om byggnader och att byta ut fasadbeklädnaden eller
taktäckningsmaterial, krävs det enligt lagtexten bygglov för andra ändringar som
avsevärt påverkar byggnadens yttre. Med detta uttryck avses samma slags
åtgärder som enligt tidigare praxis, dvs. icke alltför obetydliga ingrepp eller andra
förändringar i byggnadens substans, såsom att man putsar eller lägger på
ytterpanel på en byggnad som tidigare inte varit putsad eller försedd med panel,
samt att man tar upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändrar befintliga
sådana."
Den tillämpliga delen i lagkommentaren skulle i fallet kv. Stäven l handla om " dörrar...
väsentligt ändrar befintliga sådana."
Till vägledning för denna bedömning redovisar lagkommentaren flera rättsfall.
Lagkommentaren konstaterar bl.a följande:
"Bedömningen av om en åtgärd avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende ska
ske med utgångspunkt i byggnaden som sådan utan hänsynstagande till den
omgivande miljön (RÅ 1987 ref. 4, som avsåg ett rullgaller framför entrédörren till
en nyuppförd systembutik utan större kulturhistoriskt värde, men där byggnaden
hade uppförts i en kulturhistoriskt känslig miljö - eftersom ingen hänsyn ska tas
till den omgivande miljön krävdes därmed inte byggnadslov för rullgallret)."
Det handlar alltså inte om att utvärdera ifall PBL 2 kap 6§ stycke 3 är uppfyllt [populärt kallat
anpassningskravet) utan enbart ändringen i utseendet hos den aktuella byggnaden. När det
gäller rättsfallen pekar man på följande:
"Regeringsrätten har (RÅ 1986 ref. 156) ansett att det krävdes lov för att byta
fönster med karm och båge av brunmålat trä mot fönster med karm och båge av
vit plast och bredare profiler."
Ärendet avsåg fastigheten Timmermannen 25 på Södermalm i Stockholms kommun som är
bebyggd med ett femvåningshus, vilket är uppfört 1899-1902 i tidig jugendstil. Enbart detta
förhållande antyder att byggnaden kan av byggnadsnämnden ses som särskilt värdefull och vid
ändringar gäller i så fall förvanskningsförbudet enligt PBL 8 kap 13§. I ärendet pekade
länsstyrelsen på bl.a följande i sitt beslut som via kammarrätten och regeringsrätten fastställdes
som en bygglovspliktig "avsevärd påverkan" på utseendet.
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"Frågan i förevarande ärende är om fönster med karm och båge av brunmålat trä
får bytas ut mot fönster med karm och båge av vit plast. De nya profilerna blir
ungefär dubbelt så breda som de gamla profilerna, och till skillnad mot dessa är de
platta. De nya fönstren är av typen insticksfönster. På vissa fönster förändras
indelningen i lufter. De övre glasen är inte öppningsbara. De nedre öppningsbara
bågarna är sidohängda eller underkantshängda."
Av ärendet framgår enligt undertecknad betydligt fler och större ändringar av de befintliga
fönster som byttes ut än den utseendeändring som blir fallet i kv. Stäven 1.
Lagkommentaren refererar även till (RÅ 1987 ref. 35) som "att vid fönsterbyte sätta in tonade
glas inte ansetts väsentligt påverka byggnadens yttre utseende."
Här kan konstateras att den upplevelsemässiga ändringen av byggnaden torde i detta fall vara
mer omfattande än ändringen av färgnyansen i kv. Stäven l - trots det beslöt regeringsrätten att
åtgärden inte kunde räknas som en bygglovspliktig ändring.
Vidare noteras att:
"Byte av sex befintliga entréportar av ek till nya portar av aluminium med
plastlaminerad ekimitation krävde bygglov enligt MOD (dom den 27 maj 2015,
mål nr P 9298-14)."
Av ovanstående framgår alltså enligt undertecknad att åberopade rättsfall visar att ändringen i
utseendet i underhållsåtgärden i kv. Stäven l inte kan ses som en sådan ändring som kräver
bygglov.

Byggherren/fastighetsägaren rekommenderas med stöd av ovanstående uppgifter att:
1. Peka på att fastighetsägaren utfört det underhåll som föreskrifterna i PBL 8 kap 14§
anger som fastighetsägarens underhållsplikt.
Det innebär i sammanfattning:
*Eftersom inga uppgifter föreligger om att underhållet i kv. Stäven l underkastas
bygglovsplikt med stöd av PBL 9 kap 8§ pkt 2b eller anmälningsplikt med stöd av PBL 4
kap 16,42§§ och PBF 6 kap 5§ pkt 7 samt att
*Vägledande rättsfall visar
-den aktuella ändringen av utseendet som föranleds av åtgärden inte kan ses som en
"avsevärd ändring" på utseendet och därmed en bygglovspliktig åtgärd så ska
-åtgärden som ingår i fastighetsägarens underhållsplikt utföras av fastighetsägaren
utan ansökan om lov eller anmälan (se ovan) med hänsyn till byggnadens karaktär och
för att upprätthålla den funktion som byggnadsdelen har
*Gällande regelverk anger i PBL l kap 4§ att underhåll innebär
-att återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende och
kulturhistoriska värde
-att åtgärden innebär ett strikt återställande av konstruktion, funktion, användningssätt,
och kulturhistoriska värde
*Den auktoriserade lagkommentaren "PBL- en kommentar" av Didön m.fl anger som
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kommentar till underhållsplikten i PBL 8 kp 14§ att
-en modern konstruktion får ersätta en uttjänt byggnadsdel som en underhållsåtgärd
men att lagkommentaren markerar att "Med stöd av bestämmelserna om underhåll
kan... inte krävas åtgärder som innebär att en byggnad tillförs nya egenskaper och
funktioner eller att dess standard höjs"
-även om utseendet ändras i viss mån genom "ommålning" så ska det "göras med en färg
som inte bryter mot byns (byggnadens) karaktär" (enligt prop.1985/86 s.514) och att
motsvarande förhållande är fallet i kv. Stäven l
*Boverkets vägledning "PBL Kunskapsbanken" anger att
-"Underhållsåtgärder ska utföras så att de värden som finns i bebyggelsen och dess
karaktär bibehålls. Kravet innebär till exempel att materialval och färgsättning ska
anpassas till byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala
traditioner, flämför proposition 1985/86:1 sid 513 f.]" och att uttrycket färgsättning
"ska anpassas" antyder att viss omfärgning är godtagbar inom begreppet underhåll.
2. I det fall Byggnadsnämnden beslutar att åtgärden skulle kräva bygglov och åtgärden till
följd av detta måste tillföras nya egenskaper och högre standard, samt utifrån detta
kräva en byggsanktionsavgift rekommenderas fastighetsägaren att överklaga beslutet till
länsstyrelsen med utgångspunkt från denna promemoria.

Per Cassel
Arkitekt KA PBL
Huvudlärare hos kursanordnaren EGA för
KA-kurser
PBL-kurser
BBR-kurser
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22.8. meddelandetext
-----Ursprungligt meddelande----Från: SBF Mark
Skickat: den 21 februari 2017 10:53
Till: Registrator-BN
Ämne: SV: Grannebrev planavikelse BN 2016/9634
Inga synpunkter.
Per Seigerlund
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: mailto:mark@gotland.se
Teknikförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
..................................................
________________________________________
Från: registrator-bn@gotland.se <registrator-bn@gotland.se>
Skickat: den 8 februari 2017 11:30
Till: SBF Mark
Ämne: Grannebrev planavikelse BN 2016/9634
Hej!
Översänder grannehörande.
Ärendet avser: BN 2016/9634 - Nybyggnad av förråd.
Fastighetsbeteckning: VISBY BRÖMSEBROLUNDEN 1
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Anita Söderholm
Bygglovassistent
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
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Byggnadsnämnden

VISBY STÄVEN 1
Rättelseföreläggande som avser ej tillgängliga entréer
Förslag till beslut

•

Med stöd av 11 kap 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs
AB Gotlandshem med organisationsnummer 556066-0523, ägare till fastigheten
Visby Stäven 1, att vid vite om 2 117 500 kronor senast inom 15 veckor från det
att beslutet vunnit laga kraft ha utfört de åtgärder som framgår av detta beslut.
Föreläggandet omfattar följande åtgärder:


Samtliga entrédörrar på Visby Stäven 1 ska förses med en lösning som
gör det möjligt för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att självständigt kunna öppna dörrarna.



Vid samtliga entréer på Visby Stäven 1 ska den nivåskillnad som finns
överbryggas.

Genomförande på bekostnad av den försumlige

Följs inte föreläggandet inom föreskriven tid kan ett nytt beslut fattas om att
åtgärderna enligt föreläggandet kan komma att utföras genom byggnadsnämndens
försorg på AB Gotlandshems bekostnad med stöd av 11 kap 27 § PBL (2010:900)
Upplysning

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet den 13 september 2017, har ni möjlighet
att bemöta denna skrivelse. Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, Visborgsallén 19, 621 81 Visby,
senast den 11 september 2017.
Om ni inte inkommer med synpunkter kommer ärendet att avgöras på befintligt
informationsunderlag.

1 (10)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/10042

Sammanfattning

Vid besiktning på fastigheten Visby Stäven 1 den 28 februari 2017 samt 29 mars 2017
konstaterades att samtliga entrédörrar (77 st.) på fastigheten har ändrats (bytts ut) och
att de nya dörrarna är försedda med dörrstängare men att det saknas lösning för att
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna öppna dem
självständigt (utan hjälp).
Det kunde även konstateras att entréerna har en nivåskillnad från utsidan som är
högre än rekommenderat mått för att vara anpassade till personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga.
Arbetet med att byta ut samtliga entrédörrar på fastigheten Visby Stäven 1 har pågått
under de närmsta åren, men allra tidigast under 2014.
Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar påföljd för att vid utbyte av 77 stycken entrédörrar inte ha
tillgänglighetsanpassat entréerna. Vid tillsynsbesök den 28 februari 2017 samt 29
mars 2017 konstaterades att samtliga entrédörrar (77 st.) på fastigheten Visby Stäven
1 var utbytta och att dessa var försedda med dörrstängare, men lösning för att
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna öppna dem
självständigt saknades. Det konstaterades även att nivåskillnaden från utsidan var
högre än rekommenderat mått.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan antagen: 1968-06-14
Bakgrund

Ärendet behandlar påföljd för att vid utbyte av 77 stycken entrédörrar inte ha
tillgänglighetsanpassat entréerna.
Den 18 november 2016 inkom en anmälan till enhet bygg från
Bostadsanpassningen/Region Gotland. Anmälan gällde att ändring av byggnad hade
utförts utan att uppfylla krav på tillgänglighet.
Den 6 december 2016 skickades information till fastighetsägaren AB Gotlandshem
att en anmälan inkommit till byggnadsnämnden om eventuellt olovliga åtgärder som
vidtagits inom fastigheten Visby Stäven 1 (handling nr. 2).
AB Gotlandshem inkom med en skrivelse den 5 januari 2017 där de bestrider den
påstådda olovliga åtgärden (handling nr 3).
Vid besiktning den 28 februari 2017 närvarade representanter från AB Gotlandshem
samt två byggnadsinspektörer från enhet bygg. Besiktningen dokumenterades
(handling nr 6, 7 och 8).
Vid besiktning den 29 mars 2017 närvarade representanter från AB Gotlandshem, en
person från Lås och Nyckeltjänst samt tre byggnadsinspektörer. Mätning av dragkraft
utfördes samt mätning av tröskelhöjd. Även denna besiktning dokumenterades
(handling nr 11).
Den 7 juni 2017 skickades en informationsskrivelse om påföljder till fastighetsägaren.
Vederbörande informerades om möjligheten att vidta åtgärder som innebar självmant
rättelse fram till den 6 september 2017 för att undvika påföljder (handling nr 12).
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Den 28 juli 2017 skickades tjänsteskrivelsen med förslag till beslut (handling 26) ut
till AB Gotlandshem som gavs möjlighet att bemöta skrivelsen innan
byggnadsnämndens möte 2017-09-13. AB Gotlandshem inkom med replik på
tjänsteskrivelsen 2017-09-04 (handling 19).
Vid besiktning den 6 september 2017 närvarade en byggnadsinspektör samt en
bygglovhandläggare från Region Gotland. De två tjänstemännen kunde konstatera att
det inte vidtagits några åtgärder som innebar självmant rättelse. Besiktningen
dokumenterades (handling 22, 23 och 24).
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har byggnadsnämndens uppdrag att utöva den tillsyn
som regleras i plan och bygglagen (2010:900). Hur tillsyn och påföljder ska hanteras
regleras i kapitlet 11 PBL (2010:900). När en anmälan inkommer om otillåten åtgärd
så åligger det på tillsynsmyndigheten att ingripa så snart det finns anledning att anta
att någon inte följt en bestämmelse i denna lag 11 kap 5§ PBL.
Enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 PBL (2010:900) ska ett byggnadsverk ha de tekniska
egenskaper som är väsentliga ifråga om tillgänglighet och användbarhet för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Enligt 8 kap. 5 § PBL (2010:900) ska kraven i 4 § uppfyllas på så sätt att de uppfylls
vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad och med normalt underhåll kan
antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomisk rimlig livslängd.
Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c PBL (2010:900) krävs det bygglov för en annan
ändring av en byggnad än tillbyggnad om ändringen innebär att byggnadens yttre
utseende avsevärt påverkas. Byggnadsnämnden anser inte att de ersatta entrédörrarna
på Stäven 1 har påverkat det yttre utseendet och därför bedöms inte ändringen vara
bygglovspliktig.
Enligt 11 kap. 20 § PBL (2010:900) får byggnadsnämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid om det på
fastigheten eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna
lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.
Enligt 11 kap. 37 § PBL (2010:900) får ett föreläggande enligt 20 § förenas med vite.
Vid en sammanvägd bedömning anser byggnadsnämnden att utbytet av
entrédörrarna är en ändring av byggnaden där krav kan ställas på den ändrade delen.
Det kan även konstateras att utbytet av entrédörrarna har skett i närmare tid än 10 år
tillbaka. De krav som ställs gällande tillgänglighet vid ändring är inte uppfyllda.
Entréerna ska därför tillgänglighetsanpassas så att entrédörrarna kan öppnas
självständigt av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt att
nivåskillnaden i entréerna överbryggs. Byggnadsnämnden bedömer det skäligt att
bristerna ska ha rättats inom 15 veckor från det att beslutet har vunnit laga kraft.
Föreläggandet föreslås förenas med vite om 2 117 500 kronor för AB Gotlandshem
såsom vardande ägare av fastigheten Visby Stäven 1.
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Beslutsunderlag

Handling

Datum

Handlings nr

Tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse
Protokoll besiktning
Fotokarta besiktning
Foton besiktning
Uträkning vitesbelopp
Replik på tjänsteskrivelse
Karta
Informationsskrivelse
Protokoll besiktning
Protokoll tillsynsbesök
Fotokarta
Fotografier
Fastighetsägarens bestridande
Information

2017-09-08
2017-07-26
2017-09-08
2017-09-08
2017-09-08
2017-09-07
2017-09-04
2017-07-24
2017-06-07
2017-04-07
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2017-01-05
2016-12-06

26
24
23
22
21
19
14
12
11
6
7
8
3
2

Lagstöd

8 kap 1 § PBL
En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
8 kap 2 § PBL
Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd
av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,
1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den
betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom
ombyggnaden, och
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.
När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av
lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret
med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.
8 kap 4 § PBL
Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga,
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9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2016:537).
8 kap 5 § PBL
Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de
1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än
ombyggnad, och
2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en
ekonomiskt rimlig livslängd.
De egenskapskrav som ska uppfyllas vid tillämpningen av första stycket är de krav
som gäller när uppförandet eller ändringen görs. Kraven ska uppfyllas i samma
omfattning av byggnaden som anges i 2 § första stycket, om inte annat följer av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.
Det som enligt första och andra styckena gäller i fråga om byggnad ska också
tillämpas på andra anläggningar än byggnader.
8 kap 8 § PBL
I fråga om en byggåtgärd som inte kräver bygglov eller anmälan enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, får kraven i 1 och 4 §§ anpassas
och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till
åtgärdens art och omfattning. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får
dock göras endast om det med hänsyn till åtgärdens omfattning och byggnadens
standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven.
Första stycket gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4. Lag (2011:335).
9 kap 2 § PBL
Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade
bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
11 kap 5 § PBL
En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller
besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att
någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra
beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor
inom lagens tillämpningsområde.
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11 kap 20 § PBL
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid
mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta
rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från överträdelsen.
Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon
olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat
ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335).
11 kap 27 § PBL
Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att på
ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder
i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.
När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut,
får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda
behovet av underhållsåtgärder.
Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får
byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges
bekostnad och hur det ska ske.
11 kap 28 § PBL
Byggnadsnämnden får besluta om genomförande enligt 27 § endast om föreläggandet
har innehållit en upplysning om detta.
Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäliga kostnader.
11 kap 37 § PBL
Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett beslut om förbud
enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse.
Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. Lag (2014:900).
11 kap 40 § PBL
Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller
förbud enligt 33 § ska genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten.
Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR (BFS 2011:6)

3:143 Dörrar och portar
Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de medger passage
med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller
porten från rullstolen. Även andra öppningar i förflyttningsvägar ska utformas så att
de medger passage med rullstol.
Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas
av personer med nedsatt rörelseförmåga. Handtag, manöverdon och lås ska placeras
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och utformas så att de kan användas såväl av personer med nedsatt rörelseförmåga
som av personer med nedsatt orienteringsförmåga.
Roterdörrar ska kompletteras med en dörr som kan användas av personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. (BFS 2013:14).
Allmänt råd
Det fria måttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90º, vid
a) entrédörrar,
b) hissdörrar,
c) korridordörrar som är placerade vinkelrätt mot korridorens längdriktning,
d) öppningar i förflyttningsvägar,
e) dörrar till hygienrum i publika lokaler som ska vara användbara för personer med
nedsatt rörelseförmåga,
f) dörrar till samlingslokaler, och
g) dörrar till bostadskomplement.
För dörrar i bostäder finns lämpliga passagemått och lämpliga mått på
betjäningsareor i SS 91 42 21 (normalnivån).
Regler om bredder i utrymningsvägar finns i avsnitt 5:334.
Regler om dörrar i arbetslokaler ges också ut av Arbetsmiljöverket.
Dörrar som ska vara tillgängliga och användbara bör förses med automatisk
dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga.
Vid dörrar med automatisk dörröppnare är det viktigt att markera utrymmet där
dörren slås upp eller att förse dörrarna med säkerhetssensorer eller liknande.
Manöverdon för dörröppnare bör placeras med centrum 0,80 meter från golvet eller
marken och minst 0,70 meter, men gärna 1,0 meter, från hörn eller dörrbladets
framkant i ogynnsammaste läge.
Manöverdon bör kunna hanteras även av personer med nedsatt styrka eller nedsatt
grip- eller precisionsförmåga.
Dörr- och portöppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte behövs en
tröskel av t.ex. fukt- eller klimatskäl. En eventuell tröskel bör dock vara så låg som
möjligt och fasad, så att den är lätt att passera med rullstol eller rollator, och så att
risken för att snubbla minimeras.
3:512 Tillgängliga och användbara entréer till byggnader
Nivåskillnader till huvudentréer ska överbryggas om det inte finns synnerliga skäl för
avsteg.
För småhus är kravet på tillgänglighet och användbarhet dock tillgodosett, om det i
efterhand med enkla åtgärder går att ordna en ramp till entrén inom tomten. (BFS
2011:26)
Allmänt råd
Nivåskillnader vid huvudentréer kan t.ex. överbryggas med markuppbyggnad,
ramper, hissar eller andra lyftanordningar.
Synnerliga skäl för avsteg kan t.ex. vara att
- markförhållandena inte meder det, exempelvis på grund av att tomten inte
rymmer en ramp, hiss eller annan lyftanordning,
-

åtgärden skulle medföra en förvanskning av en särskilt värdefull byggnad
enligt 8 kap. 13 § PBL,
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-

tillgängligheten och användbarheten trots åtgärden ändå inte förbättras
exempelvis om det omedelbart innanför entrén finns en nivåskillnad som inte
går att överbrygga,

-

en byggnad redan har en likvärdig tillgänglig eller användbar entré, och

-

åtgärden skulle försämra framkomligheten i övrigt exempelvis om en ramp
till en entré skulle försvåra tillgängligheten och användbarheten på en
trottoar. (BFS 2011:26)

Doktrin

Enligt boken Bygg Ikapp [Svensson, 2012] anges att det tidigare varit acceptabelt
med en öppningskraft för entrédörrar som inte överstiger 25N. Hänvisning till
engelskt material rekommenderar dock max 15N.
Riktlinjer för nivåskillnad från utsidan vid en entré är 15-20 mm om tröskeln är
avfasad. [Svensson, 2012]
Överklagandehänvisning

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Överklagandet ska ges in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att berörd
sakägare fick del av beslutet. För mer information, se bilaga.
Enhet bygg

Anna Hallin
Byggnadsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
AB Gotlandshem
621 83 Visby
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är länsstyrelsen som beslutar om
tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla

1. Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer.
2. Hur du vill att beslutet ska ändras.
3. Varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Du bör även skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.
Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla
följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning på er fastighet
 Adress till bostaden
 Telefonnummer
 E-postadress där du kan ta emot ev. handlingar som skickas till dig.


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Byggnadsnämnden

Ärende BN 2016/10042
7 juni 2017

AB Gotlandshem
62183 VISBY

Information om påföljder vid ändring och påverkan av de
tekniska egenskaperna i ett byggnadsverk
VISBY STÄVEN 1
Ej tillgängliga entréer

Byggnadsnämnden har i uppdrag att utöva den tillsyn som regleras i plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Med denna skrivelse informeras Ni som
fastighetsägare om att vi vid besiktning den 2017-02-08 samt 2017-03-29 har
konstaterat att samtliga entrédörrar (77 st.) på fastigheten Stäven 1 har ändrats
(bytts ut) och att de nya dörrarna är försedda med dörrstängare men att det
saknas lösning för att personer med nedsatt rörelse- och/eller
orienteringsförmåga kan öppna dem självständigt (utan hjälp).
Byggnadsnämnden kunde även konstatera att entréerna hade en nivåskillnad
från utsidan som var högre än rekommenderat mått för att vara anpassade till
personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.
Byggnadsnämnden har skyldighet att besluta om påföljder.
Om entréerna tillgänglighetsanpassas före den 2017-09-06 går Ni fri från
påföljder. Besiktning kommer att ske den 2017-09-06.
Enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett
byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga ifråga om
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Enligt 8 kap. 5 § ska kraven i 4 § uppfyllas på så sätt att de uppfylls vid annan
ändring av en byggnad än ombyggnad och med normalt underhåll kan antas
komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomisk rimlig livslängd.
I 10 kap. 3 § plan- och byggförordningen (2011:338) anges att Boverket får
meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om
egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet i 8 kap första stycket 8
PBL.
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Boverket anger i regelsamling för byggande, BBR, 3:143 (BFS 2011:6) följande
vad gäller dörrar och portar:
Dörrar och portar ska vara tillgängliga och användbara och ska utformas så att
de lätt kan öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga, medger passage
med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga
dörren efter rullstolen. Det allmänna rådet anger att dörrar som ska vara
tillgängliga och användbara bör förses med automatisk dörröppnare om de har
dörrstängare eller är tunga.
I BBR 3:512 anges att nivåskillnader till huvudentréer ska överbryggas om det
inte finns synnerliga skäl för avsteg.
Enligt information på Boverkets hemsida står det bland annat följande om
ändring:
- 8 kap. 4 § gäller oavsett om åtgärden är bygglovpliktig eller inte.
-

De flesta åtgärder i en byggnad medför någon form av ändring. Även
många underhållsåtgärder medför en ändring.

-

Vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad ställs det krav på den
ändrade delen.

Enligt boken Bygg Ikapp [Svensson, 2012] anges att det tidigare varit acceptabelt
med en öppningskraft som inte överstiger 25N. Hänvisning till engelskt
material rekommenderas dock max 15N.
Riktlinjer för nivåskillnad från utsidan vid en entré är 15-20 mm om tröskeln är
avfasad. [Svensson, 2012]
Hur olovligt utförda åtgärder ska hanteras finns beskrivet i 11 kapitlet planoch bygglagen.
Påföljder/Ingripande

Om rättelse inte vidtas, ska byggnadsnämnden ta ställning till hur man ska
ingripa. Det kan ske i form av föreläggande att inom viss tid åtgärda eller rätta
det som redan utförts. Föreläggandet kan förenas med vite.
Bygglov

Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3c krävs det bygglov för en annan ändring av en
byggnad än tillbyggnad om ändringen innebär att byggnadens yttre utseende
avsevärt påverkas. Byggnadsnämnden anser inte att de ersatta entrédörrarna på
Stäven 1 har påverkat det yttre utseendet och därför bedöms inte ändringen
vara bygglovpliktig.
OBS! Oavsett om bygglov och/eller startbesked krävs eller ej, kan
byggnadsnämnden komma att föreslås besluta om ingripande enligt
ovan, om det som redan ändrats och inte anpassats till de krav som
stadgas i plan- och bygglagen samt boverkets regelsamling vid
byggnadsnämndens sammanträde den 2017-09-13.
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Överklagande

Denna skrivelse är endast information och därför inte möjlig att överklaga.
Kommande beslut, från byggnadsnämnden, avseende byggsanktionsavgifter,
förelägganden eller avskrivning av ärendet kan överklagas till länsstyrelsen. Mer
information om hur ett överklagande går till meddelas i kommande beslut.
Information

Vi står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar. Kontakta
kundmottagningen, telefonnummer 0498-26 90 00 för kontakt med aktuell
handläggare.
Byggnadsnämnden

Anna Hallin
Byggnadsinspektör
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Byggnadsnämnden

Protokoll
BN 2016/10042
7 april 2017

Besiktningsdag

Fastighetsbeteckning

2017-03-29

VISBY STÄVEN 1

Motpart

Namn
AB Gotlandshem

Personnummer/Organisationsnummer

5560660523

Kund närvarande

Ja

Nej

Annan närvarande

Christer Westdahl, Lås och Nyckeltjänst

Besiktning

Ansökan, besiktning avser:

Olovlig åtgärd

Startbesked

Slutbesked

Annat

Underrättelse mm.

Motparten har underättats om besöket i god tid och närvarar med:
Bert-Inge Hellenberg
Per-Eve boberg

Från Region Gotland närvarar:
Anna Hallin - byggnadsinspektör
Elisabeth Alvåg - bygglovhandläggare
Niklas Rane – byggnadsinspektör
Övrigt

Test gjordes med Newtonmeter för att mäta dragkraften på dörrarna. Vid öppningsfasen krävs ca
50N medan det efter att dörren öppnats krävs ca 30N för att dra upp den i fullt läge. Enligt riktlinjer
så ska dessa värden inte överstiga 25N.
Det andra testet som genomfördes var att Regionens och Gotlandshems representanter provade att
öppna dörren med lillfingret, vilket alla kunde.

Vid test att ställa ner dragkraften ytterligare så stängdes dörren inte igen.
Mätning av tröskel visade på en nivåskillnad från utsidan på strax mer än 30 mm.
Tröskeln är inte avfasad. Riktlinjerna för detta mått är max 15-20 mm om tröskeln
är avfasad. (Fotografier bifogas)
Underskrift tjänsteman

Namn

Namnförtydligande
Anna Hallin
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Bild 1. Tröskel vid Jungmansgatan 5

Bild 2. Tröskel vid Jungmansgatan 5

2 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Byggnadsnämnden

Protokoll
BN 2016/10042
7 april 2017

Bild 3. Tröskel vid Jungmansgatan 5

Bild 4. Entrén vid Jungmansgatan 5
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Protokoll fört vid tillsynsbesök
VISBY STÄVEN 1
Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar

Besöksdatum: 2017-02-08
Närvarande:

Bert-Inge Hellenberg – AB Gotlandshem
Per-Eve Boberg – AB Gotlandshem
Anna Hallin – Byggnadsinspektör, Region Gotland
Elisabeth Alvåg – Bygglovhandläggare, Region Gotland

Information inför syn:
 Fastighetsägare är AB Gotlandshem
 Husen är byggda 1970
 77 entrédörrar är utbytta
 Tidigare entrédörrar var försedda med dörrstängare, men ingen
dörröppnare. Hasp fanns för att ställa upp dörren vid behov.
 Nya dörrar har dörrstängare med fördröjd stängning. Inga
dörröppnare finns.
Syn:
 Test gjordes att öppna dörren med lillfingret. Med vinkel på armen gick
det precis att öppna dörren. Test bör göras med dynamometer
(Newtonmeter) för att mäta dragkraften som inte bör överstiga 25 N.
 Tidtagning utfördes för tid innan dörren stängs. Efter ca 13 sek
påbörjas stängning av dörren.
 Trösklar är högre än vad som är rekommenderat för att entrén ska vara
tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Kontrastmarkering saknas.
 Fotografier togs vid entrén till Jungmansgatan 5.
Nytt besök kommer utföras av Region Gotland för att mäta dragkraft med
dynamometer. Gotlandshem kommer meddelas i god tid för att kunna närvara
vid besöket.
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Med vänlig hälsning

Anna Hallin
Byggnadsinspektör

Kopia till

Kontrollansvarig
Ev. övriga närvarande
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dD
GotlandsHem
Bert-Inge Hellenberg
Region Gotland
Byggnadsnämnden
621 81 VISBY

Svar på ärende BN 2016/10042. Visby Stäven 1.
"Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar"
Vi bestrider ert påstående om olovlig åtgärd enligt brev från Region Gotland
daterat 2016-12-06.
Det hela är uppenbart en underhållsåtgärd i enlighet med PBL 8 kap. 14§ samt
BBR avsnitt 2:2, se vidare i bifogat PM, daterat 2017-01-02.
Refererat till detta PM så anser vi att det är en underhållsåtgärd dvs. en åtgärd
som varken kräver lov enligt PBL 9 kap eller anmälan enligt PBF 6 kap men som
måste göras enligt PBL 8 kap 14§ som anger:
"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § (PBL 8 kap 4§ min
notering) i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens
karaktär och byggnadsverkets värde från historik, kulturhistoriskt, miljömässig
och konstnärlig synpunkt"
Dessutom är inte byggnadsverket markerat av Byggnadsnämnden som särskilt
värdefullt - dvs att PBL 8 kap 14§ stycke 2 inte är tillämplig.

[ÄiiF
Med vänlig hälsning

2017 -01- 01

AB GOTLANDSHEM
Fastighetsavdelningen

REGION GOTLAND

Bilaga:

621 83 VISBY
styrelsens säte: Visby
Org.nr. 556066-0523

PM - angående tillsynsanmälan Visby, Stäven l, ifrågasatt olovlig
åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar, daterat 2017-01-02, 7 blad.

Tfn 0498-20 39 00
www.gotlandshem.se

Fax 0498-20 39 14
info@gotlandshem.se

Till
AB Gotlandshem
Att: Bert-Inge Hellenberg

Stockholm 2017-01-02
Angående tillsynsanmälan Visby, kv Stäven l, Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga
entrédörrar. Ärende BN 2016/10042.
Undertecknad har av fastighetsägaren AB Gotlandshem, via Bert-Inge Hellenberg, blivit ombedd
att utreda gällande rätt för rubricerat ärende.
Som underlag för denna promemoria har tillhandahållits bilder avseende dörrarna i fastigheten
före och efter utförd åtgärd samt delgivning av tillsynsanmälan för åtgärden från
Byggnadsnämnden, Region Gotland. I brevet från byggnadsnämnden påtalas att utredning
kommer att göras av ärendet under 2017 och att AB Gotlandshem ges möjlighet att framföra
synpunkter till byggnadsnämndens handläggare.
Denna PM avser att ge AB Gotlandshem underlag för att framföra ett påpekande om gällande
rätt för vidtagen åtgärd.
Utöver ovan angivna underlag används följande utgångspunkter:
•

•

Gällande rätt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och
Boverkets byggregler (BBR). För tolkningen av gällande rätt används Zeteo Wolters
Kluwers auktoriserade rättsdatabas med "PBL - en kommentar" av Didön m.fl. I
nedanstående text åberopas denna med hänvisning till "lagkommentaren".
Rättsdatabasen används även av Boverket.
Boverkets anvisningar i "PBL Kunskapsbanken" på Boverkets hemsida www.boverket.se

I denna promemoria har undertecknad valt att tydliggöra innehållet i åberopade citat från
ovanstående källor med gulmarkeringar.
Änr

Vidtagen åtgärd

2017 -01- 01

'> .
Av nedanstående bilder framgår åtgärdens karaktär på det sätt denna har redov sats i
tillhandahållna bilder från kv. Stäven 1.
REGION GOTLAND
FÖRE

EFTER

Angående tillsynsanmälan Visby, kv Stäven l, Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar. Ärende BN 2016/10042.
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Av redovisade uppgifter samt bilden före respektive efter framgår att den grå aluminiumporten
ersatts med en blågrå aluminiumport, vidare framgår att portens handtag bytts ut mot ett längre
handtag. I övrigt kan konstateras att både porten före och efter är av samma material och
indelade med två lufter på i stort sett med samma utseende. Dessutom kan konstateras att den
nya porten utformats med hänsyn till varsamhet.
Ändring eller underhåll?
Av PBL l kap 4§ framgår att med ändring av en byggnad avses:
"en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag [2015:668)."
I det aktuella fallet framgår att konstruktion, funktion, användningssätt och kulturhistoriskt
värde är samma före och efter åtgärden. När det gäller utseendet har däremot en ändring skett i
strikt mening.
Frågan är också ifall denna ändring kan anses vara en ändring som ingår i begreppet underhåll.
Av PBL l kap 4§ framgår att med underhåll avses:
"en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en
byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska
värde"
I "lagkommentaren" ("PBL-en kommentar" av Didon m.fl) till den underhållsplikt som gäller för
fastighetsägarna enligt PBL 8 kap 14§ anges bl.a följande som är värt att notera för att ta
ställning till om åtgärden är en ändrings- eller underhållsåtgärd:
"I l kap. 4 § finns en definition av "underhåll" som innebär att "en eller flera
åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde" är att bedöma
som underhåll. Underhållet bör ske på så sätt att byggnadsverkets lämplighet
upprätthålls och byggnadsverkets tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.
Åtgärderna bör anpassas till byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt (prop. 2009/10:170 Del l s. 269).
Det kan många gånger vara svårt att ange var gränsen går mellan vad som är
underhåll och vad som är standardhöjande åtgärder. Som huvudprincip gäller att
till underhåll hänförs sådana åtgärder som behövs för att byggnadens egenskaper
och funktioner ska bevaras. Detta innebär givetvis inte att alla delar i en byggnad
ständigt måste hållas i skick som nya. Avsikten är i stället att byggnadens
funktioner i olika hänseenden inte påtagligt ska försämras i förhållande till vad
som ursprungligen krävdes. Med stöd av bestämmelserna om underhåll kan
däremot inte krävas åtgärder som innebär att en byggnad tillförs nya egenskaper
och funktioner eller att dess standard höjs.
Samtidigt innebär uttrycket "underhållas så att dess utformning och de tekniska
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras" naturligtvis inte att ett byte av en
60-talsspis mot en modern spis inte skulle inrymmas i begreppet underhåll, även
när den moderna spisen har väsentligt ändrade egenskaper och utökade
funktioner. Motsvarande synsätt ska gälla även för andra ursprungliga funktioner
och byggnadsdelar när de byts ut (se prop. 2009/10:170 Del l s. 269)."

Angående tillsynsanmälan Visby, kv Stäven l, Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar. Ärende BN 2016/10042.
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Vidare kan noteras vad Boverket i vägledningen "PBL Kunskapsbanken" noterar kring
begreppen underhåll och ändring:
"Med konstruktion och funktion avses byggnadens förmåga att tillgodose de nio
tekniska egenskapskraven enligt 8 kap. 4 § PBL samt utformningskraven enligt 8
kap l § l pkt och 3 PBL.
Ofta diskuteras det var gränsen mellan underhåll och ändring går. Begreppen är
dock delvis överlappande och någon klar skiljelinje mellan dem finns inte.
Underhåll handlar om att upprätthålla eller återställa en viss egenskap. Att till
exempel byta ut ett uttjänt plåttak så att dess ursprungliga funktion av tätskikt
bibehålls får betraktas som en typisk underhållsåtgärd. Samtidigt är det uppenbart
att om man väljer en annan färg på plåttaket så ändras byggnadens utseende och
åtgärden är därför också en ändring i plan- och bygglagens mening."
Av lagkommentaren och Boverkets vägledning framgår alltså att i det aktuella fallet i kv. Stäven
l så är åtgärden en underhållsåtgärd när det gäller:
1. konstruktion, funktion, användningssätt och kulturhistoriskt värde, samt
2. byte till en modern konstruktion/byggnadsdel är också underhåll även om den nya
byggnadsdelen "har väsentligt ändrade egenskaper och utökade funktioner", men att
3. "Med stöd av bestämmelserna om underhåll kan ... inte krävas åtgärder som innebär att
en byggnad tillförs nya egenskaper och funktioner eller att dess standard höjs."
Dessutom framgår att när det gäller kriteriet utseende har en ändring skett. Nedan ska utredas
ifall ändringen i detta fall innebär att lagens krav på bygglov eller anmälan är tillämpligt.
När det gäller val av material för att upprätthålla funktion, konstruktion och användningssätt
anger Boverkets byggregler (BBR) följande i avsnitt 2:2:
"Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt
rimliga och praktiska att sköta så länge lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd
uppfylls. Med livslängd avses den tid under vilken en byggnad eller byggnadsdel
med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet."
Fastighetsägarens underhållsplikt
Fastighetsägaren skyldig att underhålla byggnadsverk. Under rubriken "Underhåll och
varsamhet" anges i PBL 8 kap 14§:
"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning
och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda
värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4,6 eller 8, ska hållas i
sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. SFS 2011:335."
I "lagkommentaren" anges till dessa föreskrifter bl.a följande:
"Det är byggnadens ägare som har ansvaret för att underhållsskyldigheten fullgörs.
Angående tillsynsanmälan Visby, kv Stäven l. Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar. Ärende BN 2016/10042.
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Om ägaren eftersätter underhållet, kan byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 19
§ förelägga denne att vidta nödvändiga åtgärder. I detta sammanhang bör också
erinras om bestämmelserna i 11 kap. 18 §, som ger byggnadsnämnden möjlighet
att under vissa förutsättningar uppdra åt en sakkunnig person att utreda behovet
av underhållsåtgärder.
Bestämmelserna i förevarande paragraf är tillämpliga på alla byggnader,
oberoende av om dessa uppförts före ÄPBL:s ikraftträdande eller inte.
I propositionen om ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 513) gjorde departementschefen
vissa uttalanden, som torde ha avsett bestämmelsen att vissa egenskaper hos
byggnader i huvudsak skulle bevaras. Man får utgå ifrån att uttalandena alltjämt
har sin giltighet. Enligt vad departementschefen därvid anförde ska, vid
tillämpningen av första stycket, en skälighetsbedömning göras. Olika
omständigheter kan påverka bedömningen av vilka åtgärder som är nödvändiga,
tex. byggnadens användning, läge och återstående brukstid....
Enligt första stycket andra meningen ska kravet på underhåll anpassas till
byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde
samt till omgivningens karaktär. Underhållsåtgärder ska alltså utföras så, att de
värden som finns i bebyggelsen och dess karaktär bibehålls, oavsett om
bebyggelsen har sådana värden att den omfattas av bestämmelserna i 13 § eller
inte. Bestämmelsen innebär t.ex. att materialval och färgsättning ska anpassas till
byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala traditioner.
Departementschefen anförde som exempel på detta (prop. 1985/86:1 s. 514) att, i
en by på landet med faluröda byggnader, ommålning av byggnaderna ska göras
med en färg som inte bryter mot byns karaktär."
Av ovanstående framgår följaktligen att ändringar i utseendet kan göras och fortfarande räknas
som underhåll men att" Underhållsåtgärder ska alltså utföras så, att de värden som finns i
bebyggelsen och dess karaktär bibehålls" och "Bestämmelsen innebär tex. att materialval och
färgsättning ska anpassas till byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala
traditioner." samt "i en by på landet med faluröda byggnader, ommålning av byggnaderna ska
göras med en färg som inte bryter mot byns karaktär."
Det sista citatet anger entydigt att lagstiftaren ser en ändring av utseendet - ändring av färgen som en underhållsåtgärd.
Samma information kan läsas in i Boverkets vägledning "PBL Kunskapsbanken" i noteringen
kring hur underhållsåtgärder ska utföras:
"Underhållsåtgärder ska utföras så att de värden som finns i bebyggelsen och dess
karaktär bibehålls. Kravet innebär till exempel att materialval och färgsättning ska
anpassas till byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala
traditioner. Qämför proposition 1985/86:1 sid 513 f.)"
l fallet att även det ändrade utseendet ska ses som en underhållsåtgärd före ligger ingen
bygglovs- eller anmälningsplikt såtillvida bygglovsplikten inte har utökats i detaljplan eller
områdesbestämmelser med stöd av PBL 9 kap 8§ pkt 2b eller då byggnaden inte erhållit särskilt
bevarandevärde i detaljplan eller områdesbestämmelser med stöd av PBL 4 kap 16,42§§.
Inga tillhandahållna uppgifter anger att så är fallet.
För fullständighetens skull ska däremot utredas ifall det ändrade utseendet kan anses kräva
bygglov enligt PBL 9 kap 2§.

Angående tillsynsanmälan Visby, kv Stäven l, Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar. Ärende BN 2016/10042.

4 (7)

"Avsevärd påverkan" på utseendet?
Av PBL 9 kap 2§ framgår att:
"Det krävs bygglov för...
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt."
I "lagkommentaren" till dessa föreskrifter anges:
"Punkt 3 c, handlar om bygglovsplikt för vissa yttre åtgärder på byggnader
inom områden med detaljplan. Förutom de särskilt angivna åtgärderna, nämligen
att färga om byggnader och att byta ut fasadbeklädnaden eller
taktäckningsmaterial, krävs det enligt lagtexten bygglov för andra ändringar som
avsevärt påverkar byggnadens yttre. Med detta uttryck avses samma slags
åtgärder som enligt tidigare praxis, dvs. icke alltför obetydliga ingrepp eller andra
förändringar i byggnadens substans, såsom att man putsar eller lägger på
ytterpanel på en byggnad som tidigare inte varit putsad eller försedd med panel,
samt att man tar upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändrar befintliga
sådana."
Den tillämpliga delen i lagkommentaren skulle i fallet kv. Stäven l handla om " dörrar...
väsentligt ändrar befintliga sådana."
Till vägledning för denna bedömning redovisar lagkommentaren flera rättsfall.
Lagkommentaren konstaterar bl.a följande:
"Bedömningen av om en åtgärd avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende ska
ske med utgångspunkt i byggnaden som sådan utan hänsynstagande till den
omgivande miljön (RÅ 1987 ref. 4, som avsåg ett rullgaller framför entrédörren till
en nyuppförd systembutik utan större kulturhistoriskt värde, men där byggnaden
hade uppförts i en kulturhistoriskt känslig miljö - eftersom ingen hänsyn ska tas
till den omgivande miljön krävdes därmed inte byggnadslov för rullgallret)."
Det handlar alltså inte om att utvärdera ifall PBL 2 kap 6§ stycke 3 är uppfyllt [populärt kallat
anpassningskravet) utan enbart ändringen i utseendet hos den aktuella byggnaden. När det
gäller rättsfallen pekar man på följande:
"Regeringsrätten har (RÅ 1986 ref. 156) ansett att det krävdes lov för att byta
fönster med karm och båge av brunmålat trä mot fönster med karm och båge av
vit plast och bredare profiler."
Ärendet avsåg fastigheten Timmermannen 25 på Södermalm i Stockholms kommun som är
bebyggd med ett femvåningshus, vilket är uppfört 1899-1902 i tidig jugendstil. Enbart detta
förhållande antyder att byggnaden kan av byggnadsnämnden ses som särskilt värdefull och vid
ändringar gäller i så fall förvanskningsförbudet enligt PBL 8 kap 13§. I ärendet pekade
länsstyrelsen på bl.a följande i sitt beslut som via kammarrätten och regeringsrätten fastställdes
som en bygglovspliktig "avsevärd påverkan" på utseendet.
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"Frågan i förevarande ärende är om fönster med karm och båge av brunmålat trä
får bytas ut mot fönster med karm och båge av vit plast. De nya profilerna blir
ungefär dubbelt så breda som de gamla profilerna, och till skillnad mot dessa är de
platta. De nya fönstren är av typen insticksfönster. På vissa fönster förändras
indelningen i lufter. De övre glasen är inte öppningsbara. De nedre öppningsbara
bågarna är sidohängda eller underkantshängda."
Av ärendet framgår enligt undertecknad betydligt fler och större ändringar av de befintliga
fönster som byttes ut än den utseendeändring som blir fallet i kv. Stäven 1.
Lagkommentaren refererar även till (RÅ 1987 ref. 35) som "att vid fönsterbyte sätta in tonade
glas inte ansetts väsentligt påverka byggnadens yttre utseende."
Här kan konstateras att den upplevelsemässiga ändringen av byggnaden torde i detta fall vara
mer omfattande än ändringen av färgnyansen i kv. Stäven l - trots det beslöt regeringsrätten att
åtgärden inte kunde räknas som en bygglovspliktig ändring.
Vidare noteras att:
"Byte av sex befintliga entréportar av ek till nya portar av aluminium med
plastlaminerad ekimitation krävde bygglov enligt MOD (dom den 27 maj 2015,
mål nr P 9298-14)."
Av ovanstående framgår alltså enligt undertecknad att åberopade rättsfall visar att ändringen i
utseendet i underhållsåtgärden i kv. Stäven l inte kan ses som en sådan ändring som kräver
bygglov.

Byggherren/fastighetsägaren rekommenderas med stöd av ovanstående uppgifter att:
1. Peka på att fastighetsägaren utfört det underhåll som föreskrifterna i PBL 8 kap 14§
anger som fastighetsägarens underhållsplikt.
Det innebär i sammanfattning:
*Eftersom inga uppgifter föreligger om att underhållet i kv. Stäven l underkastas
bygglovsplikt med stöd av PBL 9 kap 8§ pkt 2b eller anmälningsplikt med stöd av PBL 4
kap 16,42§§ och PBF 6 kap 5§ pkt 7 samt att
*Vägledande rättsfall visar
-den aktuella ändringen av utseendet som föranleds av åtgärden inte kan ses som en
"avsevärd ändring" på utseendet och därmed en bygglovspliktig åtgärd så ska
-åtgärden som ingår i fastighetsägarens underhållsplikt utföras av fastighetsägaren
utan ansökan om lov eller anmälan (se ovan) med hänsyn till byggnadens karaktär och
för att upprätthålla den funktion som byggnadsdelen har
*Gällande regelverk anger i PBL l kap 4§ att underhåll innebär
-att återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende och
kulturhistoriska värde
-att åtgärden innebär ett strikt återställande av konstruktion, funktion, användningssätt,
och kulturhistoriska värde
*Den auktoriserade lagkommentaren "PBL- en kommentar" av Didön m.fl anger som
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kommentar till underhållsplikten i PBL 8 kp 14§ att
-en modern konstruktion får ersätta en uttjänt byggnadsdel som en underhållsåtgärd
men att lagkommentaren markerar att "Med stöd av bestämmelserna om underhåll
kan... inte krävas åtgärder som innebär att en byggnad tillförs nya egenskaper och
funktioner eller att dess standard höjs"
-även om utseendet ändras i viss mån genom "ommålning" så ska det "göras med en färg
som inte bryter mot byns (byggnadens) karaktär" (enligt prop.1985/86 s.514) och att
motsvarande förhållande är fallet i kv. Stäven l
*Boverkets vägledning "PBL Kunskapsbanken" anger att
-"Underhållsåtgärder ska utföras så att de värden som finns i bebyggelsen och dess
karaktär bibehålls. Kravet innebär till exempel att materialval och färgsättning ska
anpassas till byggnadens värde, karaktären på omgivningen och till lokala
traditioner, flämför proposition 1985/86:1 sid 513 f.]" och att uttrycket färgsättning
"ska anpassas" antyder att viss omfärgning är godtagbar inom begreppet underhåll.
2. I det fall Byggnadsnämnden beslutar att åtgärden skulle kräva bygglov och åtgärden till
följd av detta måste tillföras nya egenskaper och högre standard, samt utifrån detta
kräva en byggsanktionsavgift rekommenderas fastighetsägaren att överklaga beslutet till
länsstyrelsen med utgångspunkt från denna promemoria.

Per Cassel
Arkitekt KA PBL
Huvudlärare hos kursanordnaren EGA för
KA-kurser
PBL-kurser
BBR-kurser
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Byggnadsnämnden

Ärende BN 2016/10042
6 december 2016

AB Gotlandshem
62183 VISBY

För kännedom till fastighetsägare
VISBY STÄVEN 1
Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar

Den 18 november 2016 kom en anmälan in till byggnadsnämnden om
eventuellt olovliga åtgärder som vidtagits inom er fastighet.
När en tillsynsanmälan som avser eventuellt olovliga åtgärder kommer in har
byggnadsnämnden skyldighet att bedriva en utredning enligt plan- och
bygglagen. Skyldigheten föreligger oavsett vem anmälan inkommer från - alltså
oavsett om det är en granne eller inte.
Byggnadsnämnden har ännu inte gjort någon bedömning om det är en olovlig
åtgärd eller inte som ni påstås ha utfört/håller på att utföra. Detta brev utgör
endast information om att en tillsynsanmälan har inkommit och att
handläggning av ärendet kommer att påbörjas.
När handläggningen påbörjas kommer byggnadsnämnden göra en utförlig
utredning. Då kommer vi bland annat besöka er fastighet för att kunna
fastställa de faktiska omständigheterna. Byggnadsnämnden försöker som
huvudregel kontakta berörd fastighetsägare innan besöket utförs. Ni ombeds
dock härmed ta kontakt med oss om ni har några synpunkter eller önskemål
angående vårt kommande besök.
När utredningsarbetet har utförts kommer byggnadsnämnden fatta ett beslut i
ärendet.
Beslutet kan till exempel innebära att ni åläggs betala en sanktionsavgift,
föreläggs att utföra något, eller att ärendet avskrivs utan att ni behöver göra
något.
Innan byggnadsnämnden fattar ett beslut som går er emot kommer ni få
möjlighet att yttra er. I byggnadsnämndens skyldighet att utreda ingår också
uppgiften att inhämta berördas åsikter, i synnerhet från den person som
anmälan riktats mot.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Byggnadsnämnden
Region Gotland

BN 2016/10042

Vill ni framföra något redan idag kan ni nå undertecknad på e-post, telefon
eller via brev. Kontaktuppgifter återfinns under signaturen i slutet av detta
brev.

Byggnadsnämnden

Anna Hallin
Byggnadsinspektör

Elisabeth Alvåg
Byggnadsinspektör

E-post: anna.hallin@gotland.se
Telefon: 0498-26 90 00

E:post: elisabeth.alvag@gotland.se
Telefon: 0498-26 90 00

Expedieras
Ägare/förklarande part; AB Gotlandshem, 621 83 Visby
Anmälare/klagande part; Region Gotland, Bostadsanpassningsenheten, 621 81 Visby

Förenklad delgivning

När byggnadsnämnden delger dig handlingar i detta ärende kan förenklad
delgivning användas, enligt 22-26 §§ delgivningslagen (2010:1932).
Den handling som ska delges skickas från byggnadsnämnden i ett vanligt brev
till den adress som nämnden fått uppgift om att du kan nås på (brev 1). Minst
en dag senare skickar byggnadsnämnden ett särskilt meddelande om att
handlingen i brev 1 har skickats. Du får alltså två brev från byggnadsnämnden,
normalt med en dags mellanrum, och du behöver inte kvittera någon av
försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis. Du anses normalt
ha fått del av handlingen när två veckor har gått från den dag då brev 2
skickades.
Om det i den handling som du delges finns angivet att någon frist börjar löpa
från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorstiden har gått
ut.
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