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Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

Namnärende - Visby Artilleriet 1:33
Förslag till beslut

.
•

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att vägnamnet Ada Blocks gata
fastställs.

•

Tillverkning och uppsättning av vägnamnskyltar och kostnaden för detta skall
ombesörjas av Region Gotland.

•

Samhällsbyggnadsförvaltningen adressätter området med adressplatser och
underrättar berörda fastighetsägare och instanser om beslutet.

Bedömning

Med anledning av upprättad detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten
m fl) med syfte att möjliggöra byggande av ca 350 bostäder, uppkommer behovet av
vägnamn inom detaljplanen.
Det föreslagna namnet har funnits med i kartan under hela planprocessen och inga
invändningar har framförts.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att gatunamnet kan fastställas.
Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, dvs ansvarig
för park/naturmark samt gatumark.
Bakgrund

Ada Block föddes 1895 i Mulde, Fröjel. Pappa var Petter Pettersson, sjökapten och
hemmansägare och mamma Emma, född Muldin. Ada var läsbegåvad och gick i
flickskola i Södertälje, tog studenten i Uppsala 1915, blev farm. kand. 1918 och tog
apotekarexamen 1930.
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När Ada 1940 fick sina apoteksprivilegier av kungen, var hon den första kvinnan på
ön som kunde ståta med eget apotek. Då i Hemse, med filial i Klintehamn. Efter
åren i Hemse flyttade hon till Visby där hon arbetade på apoteket Väduren fram till
pensionen.
Ada stora intresse var bland annat medeltida byggnader. Hon köpte in Petesgården i
Hablingbo och under 15 år restaurerade hon gården och samlade in så mycket som
möjligt av den tidens föremål, möbler, textilier och husgeråd som tidigare funnits på
gården. Hon skapade på Petes en storbondegård. Gården använde hon som
sommarbostad för sig och sin hushållerska Maja Göthberg.
När allt var färdigt skänkte hon gården till Gotlands Fornvänner, som idag driver
gården som museigård.
Fornvännerna fick också det medeltidshus vid Södra Kyrkogatan som hon
restaurerade. I det huset bodde Ada och Maja under vintrarna.
Ada fick många utmärkelser, bland annat en kunglig medalj för hembygdsvårdande
gärning 1958. Hon var den andra kvinnan, efter Emma Zorn, som fick denna medalj.
Hon fick också motta Vasaorden och var hedersledamot i Gotlands Nation i
Uppsala. Hon tog även ett akademiskt betyg i konsthistoria efter hon fyllt 70 år.
Ada fick sitt efternamn av civilingenjören Viktor Block som hon gifte sig med 1923.
Det blev en kort förbindelse då Viktor emigrerade till Amerika och aldrig återkom.
1940 upplöstes äktenskapet.
I mars 1963 beviljade konungen, Gustaf VI Adolf, Ada Block rätt att åtnjuta pension.
Fem år senare, 1968 avled hon, 73 år gammal, av en hjärtinfarkt.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
Enhetschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

Sökande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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BN 2016/645
29 augusti 2017

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

DEL AV VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:312 OCH NYGÅRDS 1:295
Upphävande av del av detaljplan (09-VÄE-493) – del av
Västerhejde Vibble 1:312 och Nygårds 1:295
Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med förslag till upphävande av del
av detaljplan, daterat 2017-10-04 (PBL 2010:900).
2. Upphävandet av detaljplanen innebär inga negativa ekonomiska konsekvenser för
Region Gotland.

Sammanfattning

I samband med att den nu gällande detaljplanen för området upprättades och antogs
1974 lades delar av fastigheten Västerhejde Nygårds 1:295 ut som parkmark, vilket
resulterade i att, de på fastigheten befintliga byggnader blev planstridiga.
Upphävandet av berörd del av detaljplanen innebär att delar av tidigare parkmarken
kan överföras till fastigheten och därmed kan det tillskapas en fullvärdig fastighet.
Region Gotland kan sälja del av fastigheten Vibble 1:312 och upphävandet har
därmed även ur ekonomisk synvinkel motiverats.
Byggnaden på fastigheten nyttjas idag som fritidshus och fastigheten har även
kompletterats med ytterligare byggnader. Byggnaderna har p g a planstridigheten
blivit ett tillsynsärende hos Region Gotland men den processen har inte lett till något
åläggande och därmed har byggnaderna legaliserats.
Att upphäva berörda delar av gällande detaljplan är verktyget för kommande
fastighetsregleringar. När upphävande av del av detaljplan vunnit laga kraft kommer
Region Gotland att hos Lantmäteriet ansöka om fastighetsbildning för tillskapandet
av fullvärdiga fastigheter.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

En förfrågan om planbesked har inkommit från Region Gotlands Tekniska
förvaltningen. Önskemålet är att ändra användningen i gällande detaljplan från
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parkmark till kvartersmark för Västerhejde Vibble 1:312 som sedan avses säljas och
och överföras till Nygårds 1:295.
I samband med att den nu gällande detaljplanen för området upprättades lades delar
av fastigheten Västerhejde Nygårds 1:295 ut som parkmark vilket resulterade i att den
på fastigheten befintliga byggnaden blev planstridig. Byggnaden nyttjas idag som
fritidshus och fastigheten har även kompletterats med ytterligare byggnader. För att
kunna utveckla fastigheten för det önskade syftet, bostads/fritidshusändamål, måste
även delar av denna fastighet ingå i en planändring.
Planförhållanden m m

För området gäller en detaljplan antagen 1974-06-06. Det aktuella området är utlagt
som parkmark.
Behovet av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att beaktas under planarbetet.

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att omvandla parkmarken i
gällande detaljplan till kvartersmark.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2016-05-12 , med beslut om planuppdrag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till upphävande av del av
detaljplan (09-VÄE-493), daterat 2017-10-04.
Bedömning

Ur ekonomisk och praktisk synvinkel är ett upphävande av del av den gällande
detaljplanen (09-VÄE-493) den bästa lösningen för att möjliggöra ett tillskapande
av en fullvärdig fastighet, d v s att mark från Västerhejde Vibble 1:312 tillförs
fastigheten Nygårds 1:295.
Byggnadsnämnden föreslås ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
samråd med förslag till upphävande av del av den gällande detaljplanen, antagen
1974 (09-VÄE-493.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-08-29
Planhandling daterad 2017-10-04
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-08-29

Anders Rahnberg
planchef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Teknikförvaltningen, Per Seigerlund

Sökande
Tekniska förvaltningen, Visborgsallén 19, 621 81 VISBY
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VIBBLE 1:107
VIBBLE
1:553

VIBBLE
1:479

GRÄNSBETECKNINGAR

VÄSTERHEJDE S:3

Planområdesgräns
VIBBLE
1:296

VIBBLE
1:488

På den berörda ytan som idag har användningen park finns idag uppförda byggnader.
Resterande yta av berörd parkmark nyttjas i dagsläget inte av allmänheten
överhuvudtaget. På grund av fastighetens läge finns heller ingen möjlighet, utifrån
tillgänglighetsaspekten och intilliggande gator, att i framtiden kunna nyttja området för
rekreation. Den gröna aspekten, d v s att med ögat se grönska, kommer inte att skadas
om delar av området regleras till berörd fastighet Västerhejde Nygårds 1:295.

VIBBLE
1:108

VÄSTERHEJDE S:81

VIBBLE
1:297

VIBBLE 1:312

VÄSTERHEJDE S:28

VIBBLE
1:2

Syfte
Genom att upphäva berörd del av den gällande detaljplanen (09-VÄE-493, antagen
1974) tillskapas möjligheten att erforderliga fastighetsregleringar kan genomföras på
fastigheten Västerhejde Nygårds 1:295.

VIBBLE
1:526
JordK

VIBBLE 1:325

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte
behöver upprättas och har bedömt att ett genomförande av förslaget om upphävande
av del av detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan. Ett upphävande av
denna del av detaljplanen med markanvändningen parkmark, innebär enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning inte någon risk för påverkan på miljö,
hälsa, m fl faktorer av sådan omfattning att en MKB ska krävas. Planområdet berör inga
känsliga natur-eller kulturmiljöer och ett upphävande medför inga påtagliga störningar
för bebyggelse eller omgivning.
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VIBBLE
1:508

VIBBLE
1:322

I samband med att den nu gällande detaljplanen för området upprättades och antogs
1974 lades delar av fastigheten Västerhejde Nygårds 1:295 ut som parkmark, vilket
resulterade i att, de på fastigheten befintliga byggnaderna blev planstridiga. Ett
upphävande av berörd del av denna detaljplan innebär att delar av tidigare parkmark
kan överföras till fastigheten och därmed kan det tillskapas en fullvärdig fastighet.
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Byggnaden på fastigheten nyttjas idag som fritidshus och fastigheten har även
kompletterats med ytterligare byggnader. Byggnaderna har p g a planstridigheten blivit
ett tillsynsärende hos Region Gotland men den processen har inte lett till något
åläggande och därmed har byggnaderna legaliserats.
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Gällande detaljplan 09-VÄE-493, 1974-06-06

Att upphäva berörda delar av gällande detaljplan är verktyget för kommande
fastighetsregleringar. När upphävande av del av detaljplan vunnit laga kraft kommer
Region Gotland att hos Lantmäteriet ansöka om fastighetsbildning för tillskapandet av
fullvärdiga fastigheter.
Området är anslutet till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Område där gällande detaljplan
föreslås upphävas

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

Upphävande av gällande detaljplan (09-VÄE-493)

Del av Västerhejde Vibble 1:312
och Nygårds 1:295
Beslutsdatum
Godkännande

SAMRÅD
Antagande

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-10-04
Laga kraft

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 18 45
HÖJDSYSTEM: RH 00
MÄTKLASS: II
Framställd på digitalt lagrad primärkarta
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet

Anders Rahnberg
planchef

Lena Beckman
planingenjör

Instans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/802
18 oktober 2017

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

LUMMELUNDA NYHAMN 1:51
Begäran om planbesked - Lummelunda Nyhamn 1:51 och 1:52
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörda fastigheter enligt
5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (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 2017-03-20 med
önskemål om ändring av gällande detaljplan 09-lum-157, Lummelunda Nyhamn i syfte
att tillskapa ca 10 stycken tomter för fritidshusbebyggelse på fastigheterna
Lummelunda Nyhamn 1:51 och 1:52. Sökande anger att åtgärden med fler
småhusenheter skulle bidra till bättre förutsättningar för det reningsverk som
planeras i Nyhamnsområdet. Enligt sökande används inte området idag utan är
endast bevuxet med skog. Eftersom Nyhamn 1:52 är i regional ägo vore det enligt
sökande lämpligt att gemensamt upprätta en ny detaljplan för att dela på kostnaderna.
Gällande detaljplan antagen 1964-12-09 (laga kraft 1966-06-17) anger att nästan hela
fastigheten Lummelunda Nyhamn 1:51 omfattas av område för barnkoloniändamål eller
därmed jämförlig verksamhet, fristående hus. Barnkoloniändamålet omfattar även del av
Lummelunda Nyhamn 1:52. Både 1:51 och 1:52 har stora områden prickad mark som
inte får bebyggas. På fastigheten 1:52 finns två befintliga stugor i det prickade området
uppförda innan planläggning. I den östra änden av 1:52 anges park eller plantering.
Detaljplanen som helhet omfattar även strandnära bebyggelseområden norr och
söder om det tillfrågade planområdet. Detaljplanen syftar att fastställa, utvidga och
reglera befintlig fritidsbebyggelse och barnkoloniområde medan naturstråk,
våtmarker och områden med fasta fornlämningar inom planområdet undantagits från
exploatering. I detaljplanen har för det förfrågade planområdet lagts stor vikt vid att
bibehålla områdets naturdominerade karaktär.
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Båda fastigheterna omfattas av flera riksintressen, förordningar eller utpekade
värdefulla naturtyper samt rödlistade arter och har bitvis mycket höga natur- och
kulturvärden. Delvis på grund av platsens inneboende och ursprungliga värden men
också som en följd av en välformulerad och välmotiverad detaljplan som möjliggjort
för bevarande i samklang med andra verksamheter i området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att föreslagen åtgärd har stöd i den
fördjupade översiktsplanen. Förvaltningen har i kommunikation till sökande 201705-29 dock ställt sig positiv till en utveckling och modernisering av
barnkoloniändamålet. Sökande har efter viss betänketid avböjt och väljer att låta
pröva frågan om planläggning i syfte att möjliggöra för avstyckningar för
fritidshusändamål.
Ärendebeskrivning
Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-03-20 med
önskemål om ändring av gällande detaljplan 09-lum-157, Lummelunda Nyhamn i syfte
att tillskapa ca 10 stycken tomter för fritidshusbebyggelse på fastigheterna
Lummelunda Nyhamn 1:51 och 1:52. Sökande anger att åtgärden med fler
småhusenheter skulle bidra till bättre förutsättningar för det reningsverk som
planeras i Nyhamnsområdet. Enligt sökande används inte området idag utan är
endast bevuxet med skog. Eftersom Nyhamn 1:52 är i regional ägo vore det enligt
sökande lämpligt att gemensamt upprätta en ny detaljplan för att dela på kostnaderna.
Förutsättningar

Fastigheten Lummelunda Nyhamn 1:51 omfattar ca 31 500 kvadratmeter. På
fastigheten bedrivs vandrarhemsverksamhet i en större byggnad och sex stycken
mindre uthyrningsstugor. Byggnaderna är lokaliserade centralt på fastigheten i
gränsområdet mellan alvarmarken västerut mot havet och tallskogen i fastighetens
östra bakkant. I fastighetens nordöstra del finns ett mindre våtmarksområde till följd
av slänt mark. I denna del av fastigheten finns också ett antal registrerade
fornminnen.
Lummelunda Nyhamn 1.52 omfattar ca 50 000 kvadratmeter och ägs av Region
Gotland. Fastigheten omsluter Nyhamn 1:51. Markförutsättningarna utgörs i
huvudsak av tät skog av varierande ålder och art. I nordöstra delen finns ett område
om ca 17 000 kvadratmeter utpekat som lövskogslund och nyckelbiotop medan den
sydvästra delen utgörs av tätbevuxen tall- och blandskog utan inventerade värden.
För fastigheten 1:52 finns ett aktivt bygglovsärende BN2017/1029 - Nybyggnad av
fritidshus och rivning av befintligt fritidshus. Planenheten har efter remittering från
enhet Bygg 2017-05-15 meddelat att eventuellt lov inte bör lämnas innan
detaljplanefrågan är avgjord. Fritidshuset disponeras genom ett flerårigt arrendeavtal.
Gällande detaljplan antagen 1964-12-09 (laga kraft 1966-06-17) anger att nästan hela
fastigheten Lummelunda Nyhamn 1:51 omfattas av område för barnkoloniändamål eller
därmed jämförlig verksamhet, fristående hus. Barnkoloniändamålet sträcker sig ner och
omfattar även ca 8500 kvadratmeter av Lummelunda Nyhamn 1:52. Prickad mark som
inte får bebyggas omfattar båda fastigheterna. På 1:51 utgör den prickade marken ett
område om ca 7-8000 kvadratmeter på fastighetens kustsida och sedan söderut. För
1:52 omfattar prickmarken ca 18-19 000 kvadratmeter i de södra delarna mot
angränsande fritidshusfastigheter. På fastighetens prickmarksområde finns två
befintliga stugor som sedan 60-talet arrenderas ut av Region Gotland. I den östra och
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nordöstra änden av 1:52 utgör ett område om ca 18-20 000 kvadratmeter
markanvändningen park eller plantering.
Detaljplanen som helhet omfattar sammanlagt ca 418 000 kvadratmeter. Det
förfrågade planområdet flankeras i nordlig och sydlig riktning av strandnära
fritidshusområden. Detaljplanen syftar till att fastställa, utvidga och reglera den på 60talet befintliga fritidsbebyggelsen och barnkoloniområdet. Målsättningen var ”att
bibehålla områdets karaktär, varvid naturen helt skall dominera över bebyggelsen och endast
fiskeläget annonsera sig mot havet”. Naturstråk, befintliga myrområden och områden med
fasta fornlämningar inom planområdet undantogs och sparades från bebyggelse.
Båda fastigheterna ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 §
Miljöbalken samt det Rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § Miljöbalken och Friluftsliv
enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. De omfattas också av riksintresse för Naturvård Irevik –
Nordergravar enligt 3 kap 6 § Miljöbalken samt av försvarets riksintresse genom
influensområde för luftrum.
På båda fastigheterna finns enligt naturvärdeskartan värdefulla naturtyper med
bevarandevärde Natura2000Habitat Gotlandskusten – västlig taiga, vilket medger
begränsade exploateringsmöjligheter. Närmast havet omfattas fastigheterna av
naturreservat Gotlandskusten enligt 7 kap 4-8 §§ Miljöbalken. Där löper också ett
kustnära strövområde som utpekats av Skogsstyrelsen som Skogens sociala värde
Nyhamn – Lummelunds bruk. Strövområden bör undantas från exploatering då de är
viktiga för allmänhetens rekreation. Nyhamn 1:51 omfattas av alvarmark, främst
området kring befintlig huvudbebyggelse och mot havet. Sankmark påvisas i
fastighetens östra ände. Fastighet 1:52 omfattar delvis en nyckelbiotop i fastighetens
nordöstra hörn som skyddas enligt kap 12 § 6 Miljöbalken. Nyckelbiotopen medger
ytterst begränsade exploateringsmöjligheter. Angränsande nyckelbiotopen ligger ett
område söder och västerut inventerat och skyddat som naturvärde
Lövskogslund/Hagmarksskog enligt kap 12 § 6 Miljöbalken och § 30 Skogsvårdslagen.
Området sträcker sig delvis in på fastighet 1:51 och bedöms uppnå
nyckelbiotopstatus inom överskådlig framtid. Fastigheten 1:51 har dock nyligen
gallrats och det är därmed osäkert hur många av dessa värden som fortfarande finns
kvar.
I anslutning till nämnda naturområden och sankmark inom 1:51 har Rödlistad art,
Övriga_NtVuRe – rödlistad Storsvamp 11467 påträffats.
Området omfattas av Landskapsbild – Lummelunda, klass 2 enligt Region Gotlands
kulturmiljöprogram antaget av BN 2014-10-01 § 231 på grund av de många
växlingarna mellan olika naturtyper inom en relativt liten begränsad yta.
Inom de båda fastigheterna finns registrerade fornminnen noterade i form av
Stensträng, Dammvall och övrig kulturhistorisk lämning. En mindre del av 1:51
berörs av buffertskyddet till Nyhamns fiskeläge som utgörs av en Medeltida
hamnplats upptagen som kulturhistorisk bebyggelsemiljö i regionens
kulturmiljöprogram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att en inskränkning av de turistiska
förutsättningarna, till förmån för ytterligare fritidshusändamål i området, är förenligt
med översiktsplanens övergripande inriktning för kustområdet Lummelunda –
Stenkyrka, för områdets turismförutsättningar i stort eller för områdets delvis mycket
höga natur- och kulturvärden. Samhällbyggnadsförvaltningen anser inte heller att
åtgärden ryms inom det befintliga plansyftet eller däri angiven markanvändning.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig dock positiv till en utveckling och
modernisering av barnkoloniändamålet. Vid en eventuell framtida uppdatering av
den turistiska användningen kan det finnas skäl till viss omarrondering de bägge
fastigheterna i mellan. En sådan åtgärd bör dock inte ske utan en samlad översyn av
fastigheternas befintliga förutsättningar för att även i en längre tidshorisont kunna slå
fast och utveckla dessa värden.
Sökande kommunicerades 2017-05-29 förvaltningens förslag till beslut. Enligt
överenskommelse skulle sökande tänka på saken över sommaren. I möte 2015-09-01,
där förutom Samhällsbyggnadsförvaltningen även representant för
Teknikförvaltningen i egenskap av markägare för fastigheten 1:52 deltog, redogjordes
åter förutsättningarna och förvaltningens inställning i frågan. Sökande meddelade
därefter att hans önskemål rörande ändring av plan i syfte att genomföra
avstyckningar för fritidsändamål kvarstår.
I inlaga daterad 2017-09-21 redogör sökande för sin syn på ärendeprocessen och
markförutsättningarna.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010- 06-14 § 79. Aktualitetsförklarad
av RF 2014-06-16 § 97.
Översiktsplankartan anger Kustzon, Lustkusten (Lummelunda – Stenkyrka)
kustområde med kommande fördjupad planering. Regionen har i översiktsplanen
bedömt att kustzonsplaneringen är en viktig del i att uppnå målen i Vision Gotland
2025. Översiktsplanens Planeringsförutsättningar för turismens utveckling anger att området
även utgör ett så kallat värdeområde för turism, vilket dock skall ses som ett generellt
grundläggande planeringsunderlag för att långsiktigt säkra en bibehållen turismnäring
på ön.
Detaljplan (byggnadsplan), 09-lum-157, Lummelunda Nyhamn, antagen Tingstäde
kommun KF 1964-12-19, laga kraft 1966-06-17.
Detaljplanen anger att nästan hela fastigheten Lummelunda Nyhamn 1:51 omfattas
av område för barnkoloniändamål eller därmed jämförlig verksamhet, fristående hus.
Barnkoloniändamålet omfattar även del av Lummelunda Nyhamn 1:52. Både 1:51
och 1:52 har stora områden prickad mark som inte får bebyggas. På fastigheten 1:52 finns
två befintliga stugor i det prickade området. I den östliga änden av 1:52 anges park
eller plantering.
Detaljplanen omfattar även bebyggelseområden norr och söder om det tillfrågade
planområdet. Detaljplanen syftar att fastställa, utvidga och reglera befintlig
fritidsbebyggelse och barnkoloniområde medan naturstråk, våtmarker och områden
med fasta fornlämningar inom planområdet undantagits från exploatering. I
detaljplanen har för det förfrågade planområdet lagts stor vikt vid att bibehålla
områdets naturdominerade karaktär.
Riksintresse
Båda fastigheterna ligger inom:
Riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § Miljöbalken. Rörligt friluftsliv enligt 4
kap 2 § Miljöbalken. Friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Fastigheten ligger också
inom försvarets riksintresse – stoppområde för höga objekt samt samrådsområde –
influensområde för luftrum. Båda fastigheterna omfattas också av riksintresse för
Naturvård Irevik – Nordergravar enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.
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Inventeringar
Båda fastigheterna omfattas värdefulla naturtyper med bevarandevärde
Natura2000Habitat Gotlandskusten – västlig taiga, vilket medger begränsade
exploateringsmöjligheter. Närmast havet omfattas fastigheterna av naturreservat
Gotlandskusten enligt 7 kap 4-8 §§ Miljöbalken. Där löper också ett kustnära
strövområde som utpekats av Skogsstyrelsen som Skogens sociala värde Nyhamn –
Lummelunds bruk. Strövområden bör undantas från exploatering då det är viktigt för
allmänhetens rekreation. Nyhamn 1:51 omfattas av alvarmark, främst området kring
befintlig huvudbebyggelse och mot havet. Sankmark påvisas i fastighetens östra ände.
Fastighet 1:52 omfattar delvis en nyckelbiotop i fastighetens nordöstra hörn som
skyddas enligt kap 12 § 6 Miljöbalken. Nyckelbiotopen medger ytterst begränsade
exploateringsmöjligheter. Angränsande nyckelbiotopen ligger ett område söder och
västerut med naturvärde Lövskogslund/Hagmarksskog enligt kap 12 § 6 Miljöbalken och §
30 Skogsvårdslagen. Området sträcker sig på naturvärdeskartan delvis in på fastighet
1:51 och bedöms uppnå nyckelbiotopstatus inom överskådlig framtid. Fastigheten
1:51 har dock nyligen gallrats och det är därmed osäkert hur många av dessa värden
som fortfarande finns kvar.
I anslutning till nämnda naturområden och sankmark inom 1:51 har Rödlistad art,
Övriga_NtVuRe – rödlistad Storsvamp 11467 påträffats.
Området omfattas av Landskapsbild – Lummelunda, klass 2 enligt Region Gotlands
kulturmiljöprogram antaget av BN 2014-10-01 § 231 på grund av de många
växlingarna mellan olika naturtyper inom en relativt liten begränsad yta.
Inom de båda fastigheterna finns registrerade fornminnen noterade i form av
Stensträng, Dammvall och övrig kulturhistorisk lämning. En mindre del av 1:51
berörs av buffertskyddet till Nyhamns fiskeläge som utgörs av en Medeltida
hamnplats upptagen som kulturhistorisk bebyggelsemiljö i regionens
kulturmiljöprogram.
Strandskyddet är undantaget i detaljplaner antagna innan 1975.
Remisser och grannar

Trafikverket
Ingen erinran.
Enhet Miljö- och hälsoskydd
Nya fastigheter skall anslutas till nya reningsverket för Lummelunda
Nyhamnsområdet under förutsättning att detta anläggs. I det fall reningsverket ej
anläggs kan eventuellt en mindre lokal reningsanläggning byggas där alla nya
fastigheter ingår. Observera att om infiltration i så fall planeras, ska i ett tidigt skede
markundersökning genomföras som visar lämplig jordartssammansättning. Området
har bra tillgång på grundvatten enligt bifogat kartunderlag. Detta skall ändå verifieras
med redovisning/provpumpning. Även vattnets kvalitet ska redovisas genom kemisk
analys där bla kloridhalt ingår. Information: Innan eventuella byggrätter meddelas ska
VA-försörjning vara fullständigt garanterad.
Teknikförvaltningen, Vatten och avlopp
Fastigheten ej aktuell för kommunal VA-anslutning.
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Regionantikvarie
Ingen erinran.
GEAB
Det ligger en jordkabel på fastigheten byggnad får ej uppföras närmare än 3m från
ledningen. Begär kabelutsättning vid grävarbete. Om ledningen är i vägen för
byggnation mm, får fastighetsägaren bekosta ändringsarbetet.
Teknikförvaltningen, mark- och stadsmiljö
Fastigheten Nyhamn 1:51 ägs av sökande och Nyhamn 1:52 ägs av region Gotland.
Fastighetsägarna ansvarar för exploateringen inom respektive fastighet. Regionen
skall inte vara huvudman för allmän platsmark. Exploatörerna ansvarar för
utbyggnad av gata inom sin respektive områden. Exploatörerna ansvar var för sig
eller tillsammans för bildande av en eller flera gemensamhetsanläggningar och
samfällighetsföreningar för VA, gata och övrig allmän platsmark. Innan antagande av
detaljplanen ska exploateringsavtal tecknas mellan regionen och exploatören av
fastigheten Nyhamn 1:51. För rätta fullgörandet av sina åtaganden skall exploatören
hos regionen ställa säkerhet till ett värde motsvarande kostnaderna för anläggande av
infrastruktur, fastighetsbildning mm. Säkerheten skall överlämnas till regionen före
beslut tas i regionstyrelsen om godkännande av exploateringsavtal.
Räddningstjänsten
Tillgänglighet för räddningstjänsten är sådan att utrustning för utrymning och
brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplatsen för
brandfordon.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att en inskränkning av de turistiska
förutsättningarna, till förmån för ytterligare fritidshusändamål i området, är förenligt
med översiktsplanens övergripande inriktning för kustområdet Lummelunda –
Stenkyrka, för områdets turismförutsättningar i stort eller för områdets delvis mycket
höga natur- och kulturvärden. Samhällbyggnadsförvaltningen anser inte heller att
åtgärden ryms inom det befintliga plansyftet eller däri angiven markanvändning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig dock positiv till en utveckling och
modernisering av barnkoloniändamålet. Vid en eventuell framtida uppdatering av
den turistiska användningen kan det finnas skäl till viss omarrondering de bägge
fastigheterna i mellan. En sådan åtgärd bör dock inte ske utan en samlad översyn av
de båda fastigheternas befintliga förutsättningar för att även i en längre tidshorisont
kunna fortsätta slå fast och utveckla dessa värden.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-10-18
Ansökan, 2017-03-20

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Gustavssons vandrarhem AB, Niome Stenkyrka 100, 62442 TINGSTÄDE
Sökande
Gustavssons vandrarhem AB, Niome Stenkyrka 100, 62442 TINGSTÄDE
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Byggnadsnämnden

Begäran
Plan besked

Region Gotland
Byggnadsnämnden
621 81 Visby
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Fastighet
Fastighetsbeteckning

ggglONGOTLANEh

Fastighetens adress

J?
Fastighetsägare
Namn (företag eller privatperson)

Organisations-/personnummer (obligatoriskt)

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postadress

A//
E-postadress

Godkänner kommunikation via e-post ' Telefon

Lt*tv

D Nej
Kontaktperson (om annan än fastighetsägare)

1^ ^E-postadress

Telefon

6o/^>
/

_ //
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Sökanden
Organisations-/personnummer (obligatoriskt)

Namn (företag eller privatperson)

i\-hs ta/sspnj i/

cm
Postnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postadress

M o me
E-postadress

Godkänner kommunikation via e-post'

Telefon

D Nej

Kontaktperson (om annan än sökanden

E-postadress

Telefon

Ansökan gäller planläggning av område
CD Enbostadshus

IS Enbostadshus i grupp

CD Rad-, par-,kedjehus

CD Tvåbostadshus

55 Fritidshus

CD Flerbostadshus

D Studentbostadshus

CD Hus för äldre eller funktionshindrade

CD Annat specialbostadshus

CD Handel

D Kontor

CD Lager, industri och hantverk

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

Bostadsrätt

K Ägandelägonheter

Bilagor
Situationsplan eller karta över området (obligatoriskt)

D
*

D Geoteknisk undersökning (översiktlig)

D Trafiklösning

D Översiktlig miljöbedömning

D Energi- och hushållning

D Tillgänglighet

CD Hälsa och säkerhet

D Avfall

D Exploateringsgrad/BTA

D Riskanalys

D Upphävande av strandskydd

D Hustyper

D Modell, fotomontage eller liknande

VA-lösning

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.gotland.se

Region

Gotland

Byggnadsnämnden
Region Gotland

Begäran om planbesked

Beskrivning och motivering av projektet (ska fyllas i)
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Avgift

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

Fastighetsägares underskrift

Namnförtydligande

Fastigh^tsägares^derskrift

Namnförtydligande

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.

cs/r
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Sara Lindh

Byggnadsnämnden

Upprättande av detaljplan - Kungsladuområdet (del av Visby
Visborg 1:9)
Samråd
Förslag till beslut



Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 201710-04, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.



Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs.

Sammanfattning

Syftet med planen är komplettera Kungsladuområdet med verksamheter som berikar
den historiska miljön och skapar en entré till Södra Hällarna.

Illustrationsplan

Planförslaget möjliggör centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva verksamheter
som service, kontor, restaurang, café, hotell med mera. Även förskola möjliggörs
kring mangårdsbyggnaden där det idag bedrivs förskoleverksamhet.
Ny bebyggelse föreslås inom ett utbyggnadsområde sydväst om ladorna, samt i linje
med den södra flygeln till mangårdsbyggnaden. Bebyggelsen placeras så att gårdsrum
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bildas som kan användas för parkering varvat med gröna uterum. Marken regleras
relativt långt i detaljplanen med hänsyn till den historiska miljön och närheten till
reservatet.
De historiska byggnaderna skyddas och trädgårdarna bevaras som park- och
gårdsmiljöer.
Planen ska också utreda möjligheten att anlägga en gångtunnel under Toftavägen
som knyter ihop Visborg med Kungsladuområdet och Södra Hällarna.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
en detaljplan för Kungsladuområdet. Detaljplanen ska även utreda trafikfrågor.
Området är, tillsammans med en del av Södra Hällarna utpekat i FÖP hela Visby
som område med förändrad markanvändning, främst för bostadsändamål. Bostäder
är inte lägre aktuellt då Södra Hällarna numera är ett naturreservat. Planområdet ingår
i strukturplan för Visborg som godkändes 2016-04-25. Området pekas ut som ett
område för verksamheter, handel och kontor. Strukturplanen anger att en säker
passage över Toftavägen till Södra Hällarna är angeläget för att ge Visborg
förutsättningar till att bli en fungerande stadsdel i ett större sammanhang.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201710-04 och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
En behovsbedömning av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har gjorts och
bedömningen är att miljöaspekterna kan behandlas i planarbetet utan krav på en
särskild MKB. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i ett yttrande daterat
2017-04-12.
Beslutsunderlag

Behovsbedömning
Tjänsteskrivelse samråd
Plankarta med samrådsförslag
Planbeskrivning med samrådsförslag
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Lindh
Planarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Förslag till detaljplan för

Del av Visborg 1:9, Kungsladuområdet
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling
Ärendenr: 2014/1345
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-10-04

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Kungsladuområdet
2017-10-04
____________________________________________________________________________________________

2014/1345

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen
styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader,
storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planprocessen
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande.
Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en detaljplan för området Kungsladugårdsområdet.
Regionstyrelsen beslutade 2015-05-26 att förtydliga uppdraget med att
detaljplanen ska omfatta hela ytan utanför naturreservatet med Toftavägen
som begränsning, dvs. området som omfattar generalens bostad, området där
LEVA har sin verksamhet och området där LEVA idag bedriver visning av hus.
Detaljplanen ska även utreda trafikfrågor som möjligheter till samordning av
parkering och utfart mot Toftavägen, samt tillgänglighet för gående och
cyklister.

Utredningar
Inför samrådsskedet har följande utredningar gjorts:
• Strukturskiss Kungsladuområdet, 2017-02-22, Ahlqvist & Almqvist
Arkitekter AB
Planerade utredningar inom ramen för planarbetet:
• Markteknisk undersökning
• Förprojektering av gata och gångtunnel

Planens huvuddrag
Planen möjliggör centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva verksamheter
som service, kontor, restaurang, café, hotell med mera. Förskola möjliggörs i
och kring den gamla mangårdsbyggnaden.
Kompletteringar av bebyggelse möjliggörs huvudsakligen inom ett begränsat
område sydväst om Kungsladorna. Planen möjliggör även ny bebyggelse i linje
med den södra flygeln till mangårdsbyggnaden.
De historiska byggnaderna skyddas och trädgårdarna bevaras som park och
gårdsmiljöer.

Planens syfte
Syftet är komplettera Kungsladuområdet med verksamheter som berikar den
unika miljön samt skapar en entré till Södra Hällarna.
Mötesplats och entré
Visionen är att området ska fylla en funktion som en bebyggd mötesplats i
anslutning till Södra Hällarna. Verksamheterna ska vara förenliga med
naturreservatet så att Kungsladuområdet och Södra Hällarna kan dra nytta av
varandras närhet.
Bebyggelse som respekterar och berikar
Visionen är att den nya bebyggelsen ska förstärka den historiska strukturen.
De gamla gårds- och parkrummen lyfts fram så att den historiska
byggnadskulturen blir läsbar. Den kompletterande bebyggelsen ges ett
samtida uttryck som tar avstamp i de historiska byggnaderna och naturen.
Byggnadsvolymerna påminner om de gamla ladugårdsbyggnaderna, samtidigt
som fasader och detaljer kan variera i uttryck med naturinspirerade material.
__________________________________________________________________________________
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De historiska Kungsladugårdarna samt exempel på samtida bebyggelse med
liknande volymkaraktär (Vandalorum i Värnamo, Arkitekt: Renzo Piano, Tina
Wik, Foto: Marirosa Toscani Ballo).

Bedömning av miljöpåverkan
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl.
faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning ska krävas. Beslut om betydande miljöpåverkan
tas av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd.
Länsstyrelsen delade kommunens bedömning i ett yttrande daterat 2017-0412.

PLANDATA
Lägesbestämning
Området avgränsas av naturreservatet Södra Hällarna och Toftavägen.
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Areal
Planförslagets omfattning av kvartersmark och allmän plats:
Ändamål
Kvartersmark, totalt
Byggrätter, totalt (BTA)
- Varav befintliga
- Varav nya
Kvartersmark, utbyggnadsområde
Byggrätter utbyggnadsområde (BTA)
- Varav befintliga
- Varav nya
Allmän plats
Gata, kommunalt huvudmannaskap
Markreservat för GC-trafik
Park, enskilt huvudmannaskap

Yta
32 000 m2

16 000 m2

Bruttoarea
5 000 m2
2 340 m2
2 600 m2
3 750 m2
1 450 m2
2 300 m2

1 200 m2
350 m2
4 500 m2

Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och Gotlands kust samt
försvarsmaktens stoppyta för höga objekt.
Översiktliga planer
Området är, tillsammans med en del av Södra Hällarna utpekat i FÖP hela
Visby som område med förändrad markanvändning, främst för
bostadsändamål. Bostäder är inte lägre aktuellt då Södra Hällarna numera är
ett naturreservat.
Området pekas ut i FÖP hela Visby som särskilt ett värdefullt område ur
kultursynpunkt.

Detaljplaner
Området är inte tidigare planlagt.
Naturreservat
Regionstyrelsen gav våren 2011 samhällsbyggnadsförvaltningen i Region
Gotland i uppdrag att på Visborgsområdet, väster om Toftavägen, ta fram ett
förslag till kommunalt naturreservat med föreskrifter. Reservatets
huvudsakliga syfte är att skydda och sköta ett mycket naturskönt område med
stor betydelse för allmänhetens rekreation samt bevara detta långsiktigt för
kommande generationer. Syftet är också att skydda och skapa gynnsamma
förhållanden för ett stort antal skyddsvärda arter av växter och djur som lever
inom området.
Grusplanen som används till reservatsparkering har angetts som ett område
där Region Gotland utan hinder av gällande föreskrifter kan anlägga och
__________________________________________________________________________________
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utveckla publika anläggningar och verksamheter förenliga med reservatets
syften.

Utdrag ur reservatsplanen. Gusparkeringen väster om planområdet anges som
utvecklingsyta.

Politiska styrdokument
Planområdet ingår i strukturplan för Visborg, godkänd av RF 2016-04-25, § 61.
Området pekas ut som ett område för verksamheter, handel och kontor.
Strukturplanen anger att en säker passage över Toftavägen till Södra Hällarna
är angeläget för att ge Visborg förutsättningar till att bli en fungerande
stadsdel i ett större sammanhang.

__________________________________________________________________________________
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark och vegetation
Geotekniska förhållanden
Jordarten består av postglacial sand (SGU). Sårbarheten är låg (klass 4 enligt
sårbarhetskartan). Berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med liten
genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
Geotekniska utredningar ska utföras inom ramen för planarbetet.

Föroreningar
Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Området är inte kartlagt
som ett potentiellt förorenat område.
Marken inom utbyggnadsområdet har tidigare används som militärt
övningsområde. Marken ser ut att delvis utgöras av utfyllnadsmassor. Av den
anledningen ska en provtagning göras inom ramen för planarbetat
motsvarande som analyserar tungmetaller, petroleumämnen inklusive PAH:er.

Terräng
Marken är mycket kuperad i sydvästra delen av planområdet. Höjdskillnaderna
utgörs delvis av konstruerade vallar.
En förprojektering ska göras för att höjdsätta gatan. Kvartersmarken ska
höjdmässigt ansluta mot gatan. Det innebär att terrängen måste jämnas till
och de djupaste lågpunkterna fyllas igen. Naturliga höjdskillnader bör bevaras i
största möjliga mån för att skapa ett variationsrikt område. Bottenvåningarna
kan med fördel utformas som suterrängvåning för att möjliggöra en mer
kuperad terräng.

Illustration över kraftiga marklutningar (röd pil) inom området.
__________________________________________________________________________________
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Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Bebyggelseområden
Kulturmiljö
Förutsättningar
Hela planområdet utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö 8 kap 13 § PBL.
Området är utpekat i Kulturmiljöprogram för Gotland (antaget 2014-10-01 BN
§231) som värdefull bebyggelsemiljö och har dokumenterats i bl.a. Visborgs
Kungsladugård, Kultur- och naturhistorisk utredning 2009, Gotlands museum.
Kungsladugården med rötter i 1400-talet uppfördes för att försörja Visborgs
slott. Från den långa historien i området finns idag mangårdsbyggnaden med
två flyglar i nordost, två ladugårdar samt en tillhörande park- och
trädgårdsanläggning. Gården har fungerat som arrendegård och avelsgård.
Manbyggnaden blev boställe år 1691 och byggdes om med en stenbyggnad
med säteritak ca 1736. Den avskilda ladugårdsmiljön omfattade 15 äldre
ekonomibyggnader med agtak i mitten av 1700-talet. Många
ekonomibyggnader revs i början av 1900-talet. Kvar från den långa historien
finns mangårdsbyggnaden med två flyglar samt två ladugårdsbyggnader.
Visborgs kungsladugård utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö som i ett
nationellt perspektiv representerar kronans förvaltning av jordegendomar
genom historien. För Gotland har Kungsladugården spelat en viktig roll i
försvarshistorien och intar en särställning då den fungerat som kungsladugård
under både danska och svenska kronan. Den innehar såväl
arkitekturhistoriska, militärhistoriska och samhällshistoriska värden som i ett
regionalt perspektiv är betydande.
Gårds- och trädgårdsmiljöer finns kvar i flera delar och är i varierande
kondition. I ett byggnadsperspektiv är autenticitetsvärdet litet medan
gårdsmiljöerna som helhet bedöms ha ett betydande historiskt värde.

p1
e1,e2

Förändringar
Merparten av den tillkommande bebyggelsen möjliggörs i bakom
Kungsladorna, som inte omfattas av den historiska gårds- och parkmiljön. Ny
bebyggelsen placeras så att gårdsmiljöns utformning med mangårdens och
ladugårdarnas inbördes förhållande inte bryts. Komplementbyggnader
(plusmark) ska placeras parallellt med axeln (se bild nedan på nästa sida) och
får vara högst 50 m2 stora för att inte bryta byggnadernas inbördes
sammanhang (p1, e1,e2).
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Viktiga siktlinjer (blå pil) som följer gårdens axialitet. Komplementbyggnader ska
placeras med långsidan parallellt med de blå pilarna (p1).

Sammanhängande gårdsmiljöer
Byggnaderna tillsammans med parkanläggningen och odlingar bildar en helhet
som karaktäriserar en mindre svensk herrgård från 1700- och 1800-talen.
Anläggningen följer en strikt plan utifrån klassicistiska ideal och det är
avgörande att tillkommande bebyggelse inte stör symmetrin och att den
befintliga bebyggelsen skyddas från förvanskning. För att åstadkomma en tyst
gård och minimera behovet av plank möjliggörs småskalig bebyggelse söder
__________________________________________________________________________________
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om den östra flygeln. Byggrätten anpassas efter den strikta symmetrin och
axialiteten.
De kulturhistoriskt intressanta byggnaderna skyddas i planen.
Mangårdsbyggnaden med tillhörande flyglar får inte rivas eller förvanskas
exteriört (q2). Tillbyggnader undviks eller sker mycket restriktivt utan att
påverka byggnadens volym. Byggnaden ska behållas hel och i puts, underhåll
ska ske med traditionella material och tekniker för att behålla det genuina
uttrycket. Utökad lovplikt gäller för byte, ändring och underhåll av tak,
takmaterial, fönster, dörrar, puts, sockel och trappor. Det innebär vidare att
bygglovet prövas med utgångspunkt från en antikvarisk förundersökning och
genomföras med antikvarisk sakkunnig kontroll om inte byggnadsnämnden
bedömer att det inte behövs (a1).

q2

a1
k1, r1

De två ladugårdsbyggnaderna får inte rivas (r1) och förändringar ska ske
varsamt (k1). Vid en till eller ombyggnad av ladugårdsbyggnaderna ska hänsyn
tas till byggnadernas ladugårdskaraktär och särdrag. Det innebär bland annat
att byggnadernas volymkaraktär behålls, att fasaderna behålls putsade i ljus
färg, att fönstrens ursprungliga placering och utformning bibehålls i största
möjliga mån. Eventuella tillkommande tillbyggnader, skyltanordningar,
skärmtak och komplementbyggnader ska varsamt anpassas till befintlig
ladugårdsarkitekur och volym. Ändring och underhåll ska ske med traditionella
byggnadsmaterial.

Historiska byggnader

q1
q-skydd1

De historiska gårdarnas park- och trädgårdskaraktär ska bevaras (q1, q-skydd1 ).
Gårdsträd ska bibehållas och förnyas. Med gårdsträd menas de äldre vårdträd
en och fruktträden som är planterade i anslutning till mangårdsbyggnaden, dvs
inte sly och ungskog.
Förbindelsen mellan gårdsmiljön (inkl. mangårdsbyggnaden och flyglar) och
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ladugårdarna får inte brytas med plank eller byggnader. Staket bör undvikas,
om det inte är kopplat till förskoleverksamhet. Området mellan ladorna och
mangårdsbyggnaden bör rensas på sly för att återta byggnadernas inbördes
samband. Bilar får inte parkera på inom den historiska gårdsmiljön, marken får
inte heller hårdgöras med asfalt. Utökad lovplikt gäller för fällning av gårdsträd
inom fruktträdgården, norra parken och södra parken samt träden ingår som i
allé (se karta nedan).

Gårdsträd : 2. Fruktträdgården - bevarade äldre lövträd och fruktträd ,3. Södra
parken - öppen park med alléer och enstaka äldre träd, 4. Norra parken - park
med betydelsefulla trädgrupper
5. Popplar som avslutar allé 6. Stora äldre bokar 7. Hästkastanjer
8. Äldre bestånd av mullbärsträd. (Markerade träd är befintliga träd och
buskar enl. förteckning i Kultur- och Naturhistorisk utredning 2009)

__________________________________________________________________________________
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Illustrationsplan

Placering av gator, byggnader, gårdar och parkering

Bebyggelse
Förutsättningar
Kungsladuområdet har inte förändrats eller bebyggts sedan lång tid tillbaka
Förutom de historiska byggnaderna i området finns endast ett antal mindre
trähus som är utställningshus för en typhustillverkare.
Förändringar
Den låga befintliga bebyggelsen med många och rika historiska referenser
utgör en utgångspunkt för utformningskraven som ställs på nya byggnader.

f4
f1
f2

f3

I sydvästra delen möjliggörs ny bebyggelse med en volymkaraktär som
påminner om de befintliga ladugårdsbyggnaderna. Byggelsen får uppgå till
högst 10 meter i nock, vilket motsvarar cirka 1,5-2 våningar. Nockhöjd räknas
från den medelnivå som marken har invid byggnaden, vilket medför att
suterränghus kan utformas en lägre och en högre sida. Sadeltaken ska
utformas med 40-50 graders lutning (f4). Byggnaderna får vara högst 12 meter
breda (f1). De nya byggnadernas volymer har ett gemensamt tema medan
fasadmaterialen kan variera. Fasader ska ha en kvalitetsnivå som inte upplevs
som tillfällig eller industriell utan utföras material som inspireras av Gotlands
natur; trä, sten, puts eller glas (f2).
Planen möjliggör småskalig bebyggelse i anslutning till mangårdsbyggnadens
södra flyglar. Byggnaderna ska volymmässigt anknyta till de befintliga
flyglarna, de får uppgå till högst 7,5 meter i nockhöjd med en bredd på cirka 8
meter. Byggnaderna ska utformas med sadeltak. Mellan byggnaderna mot
Toftavägen får mindre byggnadsdelar uppföras, som tex diskreta plank eller
inglasade gångar, för att dämpa buller (f3). Byggnadsdelarna ska underordna
sig helheten.
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Referensexempel 1: House Karlsson, Tidö-Lindö, arkitekt: Tham & Videgård ark.
Foto: Åke E:son Lindman

Referensexempel 2: Vandalorum i Värnamo, Arkitekt: Renzo Piano, Tina Wik,
Foto: Marirosa Toscani Ballo

Referensexempel 3: Fritidshus Nabben, Arkitekt Enflo arkitekter, Foto Joachim
Belaieff
__________________________________________________________________________________
13 (26)

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Kungsladuområdet
2017-10-04
____________________________________________________________________________________________

2014/1345

Friytor
Natur
Inom planområdet finns inga kända fynd av fridlysta eller rödlistade arter.
Lövskogsområdet i nordväst med äldre, grova ädellövträd av
naturskogskaraktär är generellt en ovanlig naturtyp på Gotland som är mycket
gynnsam för den biologiska mångfalden. Ingen bebyggelse planeras i nordväst
där de flesta större lövträden växer.
Skogsdungen sydväst om ladugårdarna utgörs främst av yngre aspträd och
buskage av bl.a. snöbär, inga utpekade naturvärden finns i den delen av
skogen. Ett genomförande av planen medför att den sydvästra delen av
området kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
Området bidrar med ekosystemtjänster i form av rekreation och hälsa. Ett
genomförande av planen medför att kopplingarna mot reservatet stärks.
Bebyggelsens placering tar hänsyn till träden så att de flesta gårdsträd och
stora lövträd kan bevaras.

Entré till naturreservatet
Bebyggelsen placeras med långsidor mot reservatsparkeringen för att skapa
tydlighet mellan bebyggelsen och naturen. Det är viktigt att byggnaderna får
en karaktär av framsida mot reservatsentrén, det ska finnas entréer på
byggnadernas sida som vetter mot reservatets parkering (f5).

f5

Gårdar och park
Ladugårdsbyggnaderna blir förebild för den kompletterande bebyggelsens
gruppering i den sydvästra delen av området. Bebyggelse placeras nära
områdets gränser mot Toftavägen och mot reservatets parkering. På så sätt
kan nya gårdsrum skapas som kan användas både för parkering och gröna
uterum.
Byggrätterna söder om flyglarna till mangårdsbyggnaden till följer den strikta
symmetrin och axialiteten och fungerar som barriär mot den hårt trafikerade
Toftavägen och möjliggör en tyst gårdssida.
Marken kring den historiska bebyggelsen har gårdskaraktär och planläggs som
kvartersmark kopplad till verksamheterna. Gårdarna bör röjas från sly och
hålla tydliga kopplingar till omgivningen så att gårdarna hänger ihop i en
helhet.

PARK

Den del av fruktträdgården som ligger centralt i området utan direkt koppling
till befintlig bebyggelse har en mer allmän karaktär. Den delen av gården
reserveras som allmän plats (PARK), som ägs och förvaltas gemensamt av
verksamheterna inom planområdet. Ett släpp med parkmark genom området
binder ihop parken och gatan. En anslutning till spången i naturreservatet
föreslås i linje med släppet, för att knyta ihop den allmänna platsen:
reservatet, parken och gatan.
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Axiometri, röda byggnader representerar nya byggnader och blå representerar
befintlig bebyggelse

Arbetsplatser och service
Förutsättningar
LEVA naturvänligt bedriver restaurang, café och butiksverksamhet inom
planområdet.
En fristående uteförskola bedriver verksamhet inom områdets norra del,
huvudsakligen i huvudbyggnaden till den gamla gården ”Generalens bostad”.
Förskolan har tillstånd för 60 barn.

C

S

Förändringar
Syftet med planen är att förstärka områdets karaktär som besökcentrum och
mötesplats i anslutning till Södra Hällarna. Detaljplanen möjliggör
besöksintensiva centrumverksamheter. I ändamålet ingår service, kontor,
restaurang, café med mera (C). Även tillfällig vistelse som hotell och konferens
möjliggörs.
Planen möjliggör förskola (skola) inom det område där det bedrivs
förskoleverksamhet, så barn får möjlighet att upptäcka den gotländska
historien och naturen dagligen. Förskolan är en förenlig verksamhet till
reservatet och kulturmiljön.

Tillgänglighet
Ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för
personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Tillgängligheten
prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd.
Marken inom den sydvästra delen av planområdet är kuperad och måste
jämnas till. Marken ska förberedas så det finns förutsättningar att
åstadkomma gator med flack lutning och tillgänglighet till entréer utan längre
ramper. Gatan ska förprojekteras inom ramen för planarbetet och höjdsättas
på plankartan. Kvartersmarken ska höjdmässigt ansluta till den allmänna
platsen.
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Gator och trafik

Vägnät
Planområdet nås via Toftavägen (väg 140). Den skyltade hastigheten vid
planområdet är 60 km/h. Årsmedeldygntrafiken är 8934 fordonsrörelser vid
planområdet (Trafikverket).
Den trafik som en full utbyggnad av Visborgsområdet alstrar, beräknas öka
trafikflödet på Toftavägen, vilket innebär försämrad
framkomlighet och en betydligt större barriär mellan det nya området
och Södra Hällarna. Enligt FÖP hela Visby och strukturplanen för Visborg ska
Sandhedsvägen byggas om och rätas ut och får en dragning i väst-östlig
riktning från Toftavägen väg 140 till länsväg 142. Tvärförbindelsen,
tillsammans med en förlängning av Stenkumlaväg bidrar till en avlastning av
Toftavägen. Den prognoserade trafikmängden vid planområdet beräknas då
uppgå till 16 600 fordon per årsmedeldygn (år 2028).

Gång- och, cykeltrafik
Förutsättningar
Det saknas möjlighet för gående att korsa Toftavägen säkert vid området och
det är långt (cirka 500 meter) till närmsta gång- och cykelpassage. Det finns en
busshållplats på norra sidan av Toftavägen som saknar koppling mot gång- och
cykelnätet, vilket gör att bussresenärer tvingas korsa Toftavägen för att
ansluta sig till gång- och cykelvägen på södra sidan vägen.

Busshållplats vid planområdet som saknar säkra kopplingar.

VÄG
Tunnel

Förändringar
I och med att Visborgsområdet byggs ut med bostäder och arbetsplatser
kommer ännu fler människor att korsa leden samtidigt som biltrafiken
förväntas öka. En gång- och cykeltunnel ska anläggas för att öka
framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter samt skapa mer trafiksäkra
passager och stråk (VÄG, tunnel).
Tunneln föreslås mellan Södra Hällarna och Kungsladuområdet för att knyta
ihop båda målpunkterna med Visborgsområdet och gång- och cykelvägen på
södra sidan Toftavägen. Tunnelns exakta läge ska studeras vidare i
planprocessen i samråd med Trafikverket.

x1

Ett område för allmännyttig gång- och cykeltrafik reserveras för en
direktkoppling mellan tunneln och Kungsladuområdet (x1).
__________________________________________________________________________________
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Föreslagna samt befintliga allmänna kopplingar (gul streckad linje) mellan
planområdet och omgivningen

Utfart
Den huvudskaliga in- och utfarten ska samordnas med utfarten från
naturreservatet. Det innebär att en inre tillfartsväg (GATA) behöver ordnas
inom området med in- och utfart från sydväst.
Planen möjliggör att den nuvarande utfarten behålls för att underlätta silning
av trafiken. Utfarten föreslås begränsas till enbart högersvängande trafik.

Parkering
Inom planområdet beräknas det finnas utrymme för cirka 100-120
parkeringsplatser, vilket motsvarar cirka 20 platser per 1000 m2 BTA.
Den gällande parkeringsnormen antogs 1990, en ny parkeringsnorm är under
framtagande. I brytpunkten mellan de gamla och nya riktlinjerna bör kravet på
parkering avvägas mot att området ligger inom cykelavstånd från Visby, det är
nära till frekvent kollektivtrafik och det finns goda möjligheter till
samutnyttjande av p-platser. Allt för stor dominans av parkeringsytor riskerar
att påverka den kulturhistoriskt värdefulla miljön negativt.
Inom användningen centrumverksamhet ryms flera olika typer av
verksamheter med olika parkeringsbehov och som kan användas under olika
tider på dygnet och under olika årstider. För att underlätta ett samutnyttjande
ska parkeringarna ingå i gemensamhetsanläggningar som delas av samtliga
verksamheter (g1). Förskoleverksamheten har behov av platser för
korttidsparkering.

g1
n3
beläggning1

Parkeringsplatser och körbanor får inte hårdgöras med asfalt (beläggning1 ,n3),
utan ska beläggas med grus, stenmjöl eller motsvarande material dels för att
behålla den historiska gårdsmiljöns karaktär och dels för att inte öka flödena
av dagvatten.

n2, n1

Alléer (n2), vegetation och små gårdsmiljöer (n1) delar upp parkeringen i
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mindre enheter för att motverka storskaliga parkeringslösningar. Parkering får
inte anläggas på dessa ytor som ska utgöra grönytor.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av buss nr 10, med cirka 14 avgångar på vardagar 6
avgångar på helger.

Störningar

Buller
Efter en utbyggnad av Visborgsområdet beräknas årsmedeldygnstrafiken på
Toftavägen uppgå till 16 600 rörelser. Förskoleverksamheten är
störningskänslig i avseende buller, enligt Boverkets rekommendationer är det
önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de
delar av en skolgård som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk
verksamhet.
En översiktlig bullerberäkning har utförts (Naturvårdsverkets modell, rev 1996,
Buller VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB). Beräkningen har utgått från ett fullt
utbyggt Visborg (se kap Gatunät). Beräkningen visar att hela planområdet är
utsatt för bullernivåer över 50 dBA och cirka halva planområdet är utsatt för
bullernivåer överstigande 55 dBA. Byggnaderna har en kraftigt reducerande
effekt på buller, vid byggnadernas tysta sida beräknas bullernivåerna uppgå till
cirka 42 dBA. Det visar att det är möjligt att ordna tysta samlingsplatser i
anslutning till Mangårdsbyggnaden och flyglarna. Förskoleverksamheten
bedrivs som en uteförskola. Det finns stor tillgång till utflyktsmål för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet i ostörd natur i direkt anslutning till
byggnaderna.
Nya byggnader alternativt plank längs Toftavägen beräknas ge en positiv
inverkan på ljudmiljön genom att reducera buller på en större del av gården.

prickmark

Risker
Den tillkommande bebyggelsen i södra delen av området har ett
skyddsavstånd på tolv meter från Toftavägen för att bidra till ökad tydlighet
och säkerhet (prickmark). Kompletterande byggnader vid mangårdsbyggnaden
har ett något mindre skyddsavstånd på 10-12 meter för att följa gårdens
strikta axiala linje.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Dricks- och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Förbindelsepunkt anordnas i fastighetsgräns.
Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet är högt beläget i sin omgivning. Vattnet inom planområdet rinner
i nordvästlig riktning, mot havet. Strax norr om planområdet är marken sank.
Det finns några mindre lågpunkter inom utbyggnadsområdet som utgörs av
utgrävda vallar, som ska fyllas igen före byggnation. Dikena längs Toftavägen
utgör också lågpunkter.
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Lågpunkter (mörkblå), flödesvägar (ljusblå), markens lutning med riktning nedåt
(röda pilar). Planområdet är inringat med gul streckad linje.

beläggning1
n3

Förändringar
Dagvatten ska tas hand om lokalt (LOD). Det bedöms finnas förutsättningar för
infiltration och fördröjning inom planområdet. Planområdet ligger utanför
vattenskyddsområde och berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke
med liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet. Ett genomförande av planen medför en begränsad ökning
av hårdgjorda ytor. Det mesta av vegetationen sparas och parkeringar samt
körbanor ska utföras med genomsläpplig beläggning som möjliggör infiltration
(beläggning1, n3). Takvatten bör återvinnas för bevattning.

Uppvärmning
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.
El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele
Planområdet ska anslutas till befintligt telenät
Avfall och angöring
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen ska vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord drag väg på högst cirka 10 meter. Angöring för hämtfordon
ska ske inom planområdet. Avfallsbehållare ska vara solskyddade för att
undvika lukt. Behållarna kan inordnas i särskilda komplementbyggnader eller
som avfallsrum inne i byggnaderna (markerat som plusmark eller byggrätt på
plankartan).
Verksamheter vid ”Generalens bostad” bör angöras från vändplanen, då det
inte är lämpligt att angöra den historiska gårdsmiljön via kvartersmark.

__________________________________________________________________________________
19 (26)

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Kungsladuområdet
2017-10-04
____________________________________________________________________________________________

2014/1345

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
Organisatoriska
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
frågor
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.

Planområdet omfattar den del av fastigheten Visborg 1:9 som ligger norr om
Toftavägen och som avgränsas av naturreservatet för Södra Hällarna. Marken
ägs av regionen. Intentionen är att de delar av området sydväst om
Kungsladorna som har pekats ut för ny bebyggelse ska ingå i en
markanvisningstävling som hålls efter samrådet och därefter tilldelas
exploatörer.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i
en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad och det finns
inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett snabbt
genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.

Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande preliminära
tidplan:
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

oktober 2017
maj 2018
september 2018

Ansvarsfördelning
Den eller de exploatörer som kommer att få mark anvisad ansvarar för att
exploateringen av planområdet genomförs i enlighet med detaljplanen.
Konkret innebär det bl. a att de ansvarar för att den eller de fastigheter som
bildas bebyggs och att de anslutnings till den allmänna gatan, ansluts till det
regionala VA-ledningsnätet, ansluts till elnätet, tele/fiber o dyl. Regionen
samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av VA och till gata o
dyl.
Det kommer att bli nödvändigt att bilda en eller flera
gemensamhetsanläggningar för iordningställande av parken, parkeringar,
gemensamma gårdar och grönområden. Kommande exploatör-/er ansvarar
för att gemensamhetsanläggningar bildas och att anläggningarna
iordningställs.
Eventuell flyttning av ledningar regleras av exploatören.
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Region Gotland ansvarar för anläggandet/upprättandet av förbindelsepunkt
för VA till planområdet alternativt till de fastigheter som bildas.
Region Gotland ansvarar för projektering och byggande av gatan med
belysning samt VA, i det fall att marken indelas i flera fastigheter som fordrar
upprättande av flera förbindelsepunkter inom området.
Region Gotland ansvarar för att projektera och anlägga en gång- och
cykeltunnel under Toftavägen.
Vidare ansvarar regionen för att utföra utredningar inom ramen för
planarbetet .

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet inom planområdet är delat.
Kommunalt huvudmannaskap
Region Gotland är huvudman för gatumark samt ansvarar för markreservatet
för allmän cykel- och gångtrafik (x). Trafikverket är väghållare för Toftavägen
(VÄG). Region Gotland är huvudman för VA
Enskilt huvudmannaskap
Parken liksom övriga grön-/gårdsområden samt parkeringar har enskilt
huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna gemensamt är ansvariga
för anläggandet, för skötseln och underhållet av dessa ytor.
Gemensamhetsanläggningar med tillhörande samfällighetsförening ska
inrättas för att organisera detta. Gemensamhetsanläggningen ansvarar för
byggande och underhåll av den allmänna platsen.
Det enskilda huvudmannaskapet motiveras av att planen möjliggör ett
verksamhetsområde med många besökare. Parken förväntas till största del
användas av besökare till verksamheterna och förskolebarn. Området är
säsongsbetonat, färre människor besöker området under vinterhalvåret.
Allmänhetens tillträde till marken är av mindre vikt eftersom tillgången till
allmänrättslig mark i närområdet är mycket stor. Området ligger utanför tätort
och omges av ett kommunalt naturreservat som förhindrar framtida
exploatering i närområdet.

Genomförandevtal, upplåtelse
Markanvisningsavtal ska upprättas för ett reglera en genomförd
markanvisning och som säkerställer ensamrätten för exploatören att under en
viss tid ensam förhandla med Region Gotland om köp av mark/fastighet.
Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas. I det regleras
bl. a ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet samt de
krav regionen ställer ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. I samband med
genomförandet av exploateringen upprättas köpeavtal för försäljning av en del
av fastigheten Visborg 1:9. Köp kommer att villkoras med att bygglov har
erhållits.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm.
Området ska indelas i en eller flera fastigheter. Marken indelas i fastigheter
genom avstyckning. Kvartersmarken indelas förslagsvis i 4-6 fastigheter. De
gemensamma ytorna indelas i en eller flera samfälligheter.
Gemensamhetsanläggning-/ar ska bildas för parken, parkering och gårdar
eftersom de är gemensamma för hela området (g1) eller del av området.
Samfällighetsförening bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggning.

g1

För att säkerställa syftet med x-området bildas ett servitut för området.

Exempel på fastighetsindelning. Blå ytor illustrerar gemensamhetsanläggning, vit
yta illustrerar gata, röd yta illustrerar elnätstation. Mangårdsbyggnaden och
anslutande gårdsmiljö bör initialt utgöra en fastighet (1). Kungsladorna med
innergård bör utgöra en egen fastighet (2). De två nya kvarteren inom
utbyggnadsområdet (3,4) kan styckas av till en fastighet vardera, alternativt kan
kvarteren i sin tur styckas upp så att respektive kvarter utgörs av två fastigheter.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen och
genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk
att genomföra.
I detta fall när en exploatering inte ligger i direkt anslutning till genomförandet
av detaljplanen saknas kunskap om hur den kommer genomföras mer i detalj.
Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av olika anläggningar
m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
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detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande
exploatering för verksamheter kan detaljplanen, antas ekonomiskt lönsam.
Utgifter och inkomster

Genomförandet av planen medför för Region Gotland utgifter för byggande
och iordningställande av gator, VA, markberedning, projektering och
upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar,
upprättandet av detaljplanen m m.
Gata, gångväg (x-området), belysning, projektering och
byggledning, oförutsett
ca 2,6 Mkr
Vägtunnel, belysning, projektering, byggledning, oförutsett
ca 7,4 Mkr
Regl. bokfört värde, undersökningar, fastighetsbildning, detaljplan,
grundkarta, arkeologi, markberedning
ca 1,7 Mkr
Summa
ca 11,7 Mkr
Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster över tiden ska
minimeras.
Utbyggnadskostnaden för VA finansieras genom debitering av
anslutningsavgifter. Vägtunneln är med som ett förslag på åtgärd för statlig
medfinansiering som ska lyftas i den kommande länsplanen. Tunneln föreslås
medfinansieras till 50 % av staten. Regionens inkomster hänförs till
markförsäljning med byggrätter för verksamheter samt befintliga byggnader.
Utifrån befintliga förutsättningar för området och uppskattat pris på byggrätt
bedöms inkomsterna att uppgå till ca 13 Mkr. Bedömningen är således att ett
genomförande kommer att uppnå balans över tiden.
Exploatörernas/fastighetsägarnas intäkter kommer i huvudsak att hänföras till
hyres- och verksamhetsintäkter. Utifrån den värdeökning och de utgifter som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam även för
fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget
innebär det att detaljplanen kan genomföras.

Driftkostnader
Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar för gata mm, som år 1
kommer att uppgå till ca 530 Tkr, beräknas kostnaderna för skötsel, underhåll,
reparationer och el för gata, GC-väg, vägtunnel och belysning uppgå till ca 35
Tkr per år. För att kunna utföra driftuppdraget ska tekniska nämnden tilldelas
utökad ram för att täcka denna driftskostnadsökning.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning inom ramen för detaljplanearbetet som
säkerställer att marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Tekniska anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för
området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i största
möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas. Området ska
präglas av ett kretslopps- och hållbarhetsperspektiv. Ledningar ska
dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Exploatörerna och Region
Gotland ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras
infrastruktur. Där så fordras ska utrymme och rätten att lägga ner ledningar
säkerställas inom kvartersmarken.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Klimatanpassning
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte försämra områdets eller
omgivningens resiliens mot klimatförändringar.
Klimatförändringar visas på Gotland i form av stigande temperaturer, ökad
nederbörd och stigande havsnivåer. Planområdet bedöms inte vara känsligt
för ökade temperaturer och stigande havsnivåer eftersom området ligger i en
grön miljö högt över tvåmeterskurvan.
Planområdet bedöms ha förutsättningar att klara ökade nederbördsmängder
inklusive skyfall då det är beläget relativt högt i förhållande till sin omgivning
och nära havet. Ingen bebyggelse ligger nedströms planområdet.

Riksintresse
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och Gotlands kust. Ett
genomförande av planen förbättrar allmänhetens möjlighet att röra sig genom
området och förstärker kopplingen till naturreservatet.
Inga höga objekt planeras så försvarsmaktens intressen påverkas inte av ett
genomförande av planen.

Kulturmiljö
Den största delen av den nya bebyggelsen lokaliseras bortanför ladugårdarna,
vilket minimerar risken för negativ påverkan på herrgårdsanläggningen.
Byggrätterna söder om flygdelarna följer den strikta symmetrin och axialiteten
och kan ha en positiv effekt på upplevelsen av gårdsmiljön genom att fungera
som barriär mot den hårt trafikerade Toftavägen. Planen skyddar den
befintliga bebyggelsen genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.
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Naturmiljö
Detaljplanen skyddar trädgårdsmiljöerna och de äldre träd som finns i
området. Risken för negativ påverkan på naturmiljön bedöms mindre med en
detaljplan än om området fortsatt utvecklas genom bygglov utom plan,
eftersom regionen får långsiktigt kontroll över området.
Den mindre skogsdungen söder om ladugårdarna, vilket främst är yngre
aspträd och buskage av bl.a. snöbär, kommer enligt planförslaget beröras då
det planeras för nya byggnader på platsen. Naturvärdena här är dock ringa,
inga kända fynd av rödlistade arter, skyddsvärda eller fridlysta arter finns
registrerade.
Planförslaget bedöms inte motverka regionens arbete med ekosystemtjänster
eller grön infrastruktur påtagligt negativt. De ekosystemtjänster som finns idag
kommer inte reduceras nämnvärt och inga gröna stråk skärs av vid ett
plangenomförande.
Planen bedöms inte påverka reservatet negativt. Förskolan bedöms som en
förenlig verksamhet till reservatet. Centrumverksamheterna kan bidra med
service för reservatsbesökare.

Sociala värden
Barnperspektivet,
(RF § 39/2010 och RS § 264/2011)

Ur ett barnperspektiv är det angeläget att den föreslagna gång- och
cykeltunneln under Toftavägen byggs ut. Kopplingen gör det möjligt för barn
att på ett tryggt och säkert sätt nå området med buss, cykel eller till fots.
Kopplingen möjliggör också en säker koppling för de skolbarn/ungdomar som
rör sig över Toftavägen mellan busshållplatsen vid planområdet och Visborg.
Området erbjuder ett intressant närområde för förskoleverksamhet. Barnen
har möjlighet vistas i en historisk miljö och upptäcka den gotländska naturen
dagligen. Ett genomförande av planen medför att trafiksituationen till
förskolan förbättras eftersom den nya utfarten är mer trafiksäker. Utemiljön
är utsatt för trafikbuller, det finns dock några tysta samlingsplatser på
förskolegården samt närhet till naturområden som inte är bullerutsatta.

Jämställdhetsperspektivet
Bebyggelsen förstärker ormrådets karaktär som mötesplats i anslutning till
Södra Hällarna. Verksamheterna bidrar med service för besökare såväl som
boende i närområdet. Ett genomförande av planen kan öka allmänhetens
tillgång till området och bidrar till att platsen blir mer framkomlig, upplyst och
befolkad.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med befintliga
resurser. Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att möjliggöra
en bebyggelse som tar tillvara kulturhistoriska värden och det naturnära läget.
De kulturhistoriska värdena skyddas i planen.
__________________________________________________________________________________
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer – Biltrafik
Ett genomförande av planen förbättrar trafiksäkerheten då utfarten
samordnas med naturreservatets infart.
Planen ger upphov till begränsad trafikökning.
Området är utsatt för bullernivåer som överstiger 55 dBA. Förskoleverksamhet
är känsligt för buller, det finns platser på gården som är tysta.

Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer berörs av planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen vinner laga kraft.
Medverkande tjänstemän
Sara Lindh- planarkitekt
Maria James – regionantikvarie
Christian Hegardt – stadsarkitekt
Lennart Klintbom – trafikingenjör
Pernilla Johansson - stadsträdgårdsmästare
Roger Möller – markingenjör
Åsa Linder - exploateringsstrateg
Jimmy Holpers - regionekolog
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-10-04

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt

__________________________________________________________________________________
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Behovsbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2016/1345
10 mars 2017

Jimmy Holpers

Länsstyrelsen Gotlands län

Del av Visby Visborg 1:9, Visborgs kungsladugårdsområde
Ställningstagande till behovet av miljöbedömning
Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samråd om denna bedömning genomförs med länsstyrelsen, enligt förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 4 kap 34 § andra stycket).
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt Region
Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan
omfattning att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ska krävas.

Miljöförhållanden och andra aspekter som har beaktats i bedömningen
Platsen

Visborgs kungsladugård ligger på västra Gotland, ca 2.5 km söder om Visby
innerstad. Fastigheten ägs av Gotlands kommun sedan 2005. Den del av området
som omfattas av planen är själva Kungsladugården med mangårdsbyggnad,
ladugårdar, övriga byggnader samt omgivande park och gårdsområde.
Visborgs kungsladugård ligger som en enklav i det för naturvården samt friluftslivet
omistliga naturreservatet Södra Hällarna. Planområdet avgränsas österut av
”Toftavägen”. I nordväst och väst finns ett lövskogsområde med dokumenterat
mycket höga naturvärden vilket gör det viktigt för den biologiska mångfalden.
Visborgs kungsladugård har en mycket lång och intressant historia. Med stor
sannolikhet togs platsen i anspråk i samband med tillkomsten av Visborgs slott
(1411-1437). I ladugårdsbyggnaderna finns idag (2017) Leva naturvänligt på Gotland
AB och i en del av mangården finns uteförskolan Russet. Området är utpekat i
översiktsplanen för Visby som utvecklingsområde med föreslagen ändrad
markanvändning.
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Kulturmiljö
Visborgs kungsladugård är ett kulturarv genom sin historia som kungsladugård.
Området är utpekat i Kulturmiljöprogrammet för Gotland (antaget 2014-10-01 BN
§231) som värdefull bebyggelsemiljö och har dokumenterats i bl.a. Visborgs
Kungsladugård, Kultur- och naturhistorisk utredning 2009, Gotlands museum.
Kungsladugården med rötter i 1400-talet uppfördes för att försörja Visborgs slott
och från den långa historien i området finns idag mangårdsbyggnaden med två flyglar
i nordost, två ladugårdar samt en tillhörande park- och trädgårdsanläggning. Gården
har fungerat som arrendegård och avelsgård. Utanför planområdet omfattade
Kungsladugården av åkermark i öster, ängs- och hagmarker i söder. I väster fanns ett
sankt område som användes till slåtter och bete. Under senare delen av 1800-talet blir
delar av åker- och betesmarken exercisområde. I början av 1900- talet bebyggdes
åkermarkerna i öster och blir kasernområde.
Visborgs kungsladugård utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö som i ett
nationellt perspektiv representerar kronans förvaltning av jordegendomar genom
historien. För Gotland har Kungsladugården spelat en viktig roll i försvarshistorien
och intar en särställning då den fungerat som kungsladugård under både danska och
svenska kronan. Den innehar såväl arkitekturhistoriska, militärhistoriska och
samhällshistoriska värden som i ett regionalt perspektiv är betydande.
Byggnaderna tillsammans med parkanläggningen och odlingar bildar en helhet som
karaktäriserar en mindre svensk herrgård från 1700- och 1800-talen. Anläggningen
följer en strikt plan utifrån klassicistiska ideal och det är avgörande att tillkommande
bebyggelse inte stör symmetrin och att den befintliga bebyggelsen skyddas från
förvanskning.
Naturmiljö
Under 1700-talet anlades trädgårdsodlingar som utvidgades till att innehålla över
hundra fruktträd, kryddgårdar, kålgårdar och rabatter under 1800-talet. 1840
planterades vita mullbär för silkesmaskproduktion. Mot slutet av 1900-talet lades
stora delar av trädgården igen och grusgångarna ersattes av gräsmattor. Idag återstår
äldre lövträd och fruktträd, och en del av de nära 170 år gamla vita mullbärsträden.
De bevarade vita mullbärsträden har ett högt kulturhistoriskt värde då de utgör en
liten rest av planteringarna kring Visby och belyser historiken kring inhemsk
silkesodling. Lövskogsområdet i väster med äldre, grova ädellövträd av
naturskogskaraktär är generellt en ovanlig naturtyp på Gotland som är mycket
gynnsam för den biologiska mångfalden.
Inom planområdet finns inga kända fynd av andra fridlysta eller rödlistade arter vilka
kräver extra hänsyn.
Området bidrar idag till viss del med ekosystemtjänster i form av t.ex.
rekreation/hälsa, skogen bidrar med klimatreglerande tjänster i form av beskuggning,
rening av luft, omhändertagande av ytvatten från Visborgsområdet och vindskydd
från havet samt något ljuddämpande av buller från landsvägen.
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Bild 1. Planområdet Kungsladugårdsområdet (Markerade träd är befintliga träd och buskar enl.
förteckning i Kultur- och Naturhistorisk utredning 2009)
1. Lövskogsområdet, ädelträd.
2. Fruktträdgården, bevarade äldre lövträd och fruktträd
3. Södra parken, öppen park med alléer och enstaka äldre träd
4. Norra parken, park med betydelsefulla trädgrupper
5. Popplar som avslutar allé
6. Stora äldre bokar
7. Hästkastanjer
8. Äldre bestånd av mullbärsträd

Friluftsliv
Planområdet ligger inom Riksintresse för friluftslivet 3 kap 4§, samt Rörliga
friluftslivet 4 kap 2§ samt inom området för Gotlands kust 4 kap 4 § miljöbalken. De
allra största friluftslivsvärdena i området är knutna till Naturreservatet Södra Hällarna
som är en mycket viktig plats för rekreation och friluftsliv söder om Visby.
Planen

Planen kommer att pröva centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva verksamheter
som service, kontor, restaurang, café, hotell, konferens med mera. I den norra delen
där förskoleverksamhet redan bedrivs ska skoländamål prövas.
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Bild 2. Planförslaget. Ytor där tillkommande bebyggelse föreslås markerade i ljusblått.

Kompletteringar av bebyggelse kommer huvudsakligen prövas inom ett begränsat
område sydväst om Kungsladorna. I sydvästra delen föreslås att nya byggnader ges
en yttre geometri som motsvarar de befintliga ladugårdsbyggnaderna med 1-2
våningar och sadeltak. Ladugårdsbyggnadernas tema med relativt stora gårdsrum blir
förebild för den kompletterande bebyggelsens form och placering i den sydvästra
delen av området.
Planen ska också pröva kompletterande bebyggelse i linje med den södra flygeln till
mangårdsbyggnaden för att stärka gårdsrummet och dämpa buller från Toftavägen.
En översiktlig bullerberäkning visar att föreslagen bebyggelse dämpar trafikbuller
mycket effektivt så det är möjligt att ordna en tyst gårdsmiljö. Kompletterande
byggnader vid mangårdsbyggnaden ska anknyta till de befintliga flyglarna.
Övriga park- och gårdsmiljöer ska inte prövas för bebyggelse, utan bevaras som
parkmark och gårdsmiljöer.
Den historiska bebyggelsen skyddas i planen.

4 (6)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Behovsbedömning
BN 2016/1345

Bild 3. Gårdsmiljön i sin helhet har arkitekturhistoriska, militärhistoriska och samhällshistoriska
värden som är viktigt i ett regionalt perspektiv. Gårdsmiljöns utformning med mangårdens och
ladugårdarnas inbördes förhållande ska inte brytas.

Den nuvarande utfarten mot Toftavägen är tillfällig. Den huvudskaliga anslutningen
ska samordnas med utfarten från naturreservatet. Det innebär att en inre tillfartsväg
behöver ordnas inom området med in- och utfart från sydväst. Vilket Trafikverket
tidigare ställt sig positiva till.
Bedömning

Miljöförhållanden, som bör vara aktuella för bedömningen om de innebär betydande
miljöpåverkan, är områdets betydelse för kulturvård, friluftsliv och naturvård. Risker
för påtaglig skada på riksintressena för naturvården samt friluftslivet. Även
ekosystemtjänster samt områdets betydelse för grön infrastruktur beaktas. Buller från
väg är nödvändigt att beakta i arbetet, beroende på vilka verksamheter som kan
rymmas inom planen.
I planförslaget har tänkt ny bebyggelse placerats bortanför ladugårdarna, vilket
minimerar risken för negativ påverkan på herrgårdsanläggningen. Byggrätten söder
om den östra flygeln följer den strikta symmetrin och axialiteten och kan ha en
positiv effekt på upplevelsen av gårdsmiljön genom att fungera som barriär mot den
hårt trafikerade Toftavägen. Planen ska skydda den befintliga bebyggelsen genom
skydds- och varsamhetsbestämmelser.
För friluftslivet och riksintressena för friluftsliv är det av stor vikt att tillkommande
bebyggelse eller ändrad markanvändning inte begränsar allmänhetens möjlighet att
obehindrat röra sig genom området. En bra plan kan säkra dessa värden samt t.o.m.
stärka dem. Kopplingen och närheten till naturreservatet är mycket viktig att beakta i
hela processen både när det gäller friluftslivet men även naturmiljö. Det är viktigt att
entrén och den befintliga parkeringen söder om ladugårdarna är tillgänglig och tydlig
för besökare till naturreservatet. Närheten till naturreservatet är en tillgång för
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planområdet. Att trädgårdsmiljöerna och de äldre träd som finns i området värnas är
väsentligt. Eventuellt kan trädfällning kopplas till lovplikt i planen. Risken för negativ
påverkan på naturmiljön bedöms mindre med en detaljplan än om området fortsatt
utvecklas genom bygglov utom plan. Region Gotland får långsiktigt kontroll över
området genom planläggningen. Den mindre skogsdungen söder om ladugårdarna,
vilket främst är yngre aspträd och buskage av bl.a. snöbär, kommer enligt
planförslaget beröras då det planeras för nya byggnader på platsen. Naturvärdena här
är dock ringa, inga kända fynd av rödlistade arter, skyddsvärda eller fridlysta arter
finns registrerade.
Planförslaget bedöms inte motverka regionens arbete med ekosystemtjänster eller
grön infrastruktur påtagligt negativt. De ekosystemtjänster som finns idag kommer
inte reduceras nämnvärt och inga gröna stråk skärs av vid ett plangenomförande.
Sannolikt är trafikbuller inte ett problem för de tillkommande verksamheter som
planeras. Den befintliga skolverksamhet som finns idag kommer prövas i planen.
Bullerberäkningar har utförts och redovisas i samrådet.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.
Övriga frågeställningar som trafik, radon, och VA bedöms som relativt
okomplicerade och utan risk för betydande miljöpåverkan. Området kopplas till
kommunalt VA. Trafiken i området löses på ett bättre sätt genom planläggningen.
Det finns heller inga noteringar om eventuellt förorenad mark i området.
Påverkans totaleffekt

Förslagen plan bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan förutsatt att de
kulturvärden som finns representerade, samt att friluftslivet och naturreservatet inte
påverkas negativt av ett plangenomförande. Dessa frågor löses bäst genom en
detaljplaneläggning av området. Genom samråd och justeringar under processen
säkerställs de värden som måste beaktas. Planen bedöms till trots de värden som
finns som okomplicerad. De frågeställningar som finns samverkar inte till mer
komplicerade problem. Därmed behövs inte en separat miljöbedömning med en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram i planprocessen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jimmy Holpers
Regionekolog
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Samråd om behovsbedömning vid upprättande av
detaljplan för Visby Visborg 1:9, Visborgs
Kungsladugårds område, Region Gotland, enligt 6 §
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(1998:905)
Region Gotland 2017-03-10

Region Gotlands dnr: BN 201/J/1345

Länsstyrelsens samlade bedömning
Denna förfrågan avser ett samråd om behovsbedömning av ett område som ska
planläggas. Region Gotland har bedömt att planansökan inte kan antas innebära
betydande miljöpåverkan varför ingen miljöbedömning anses krävas.
Länsstyrelsen instämmer i den bedömning som Region Gotland gjort att en MKB inte
krävs men anser att en fortsatt planläggning kräver att stor hänsyn tas till områdets höga
kulturvärden samt närområdets höga naturvärden.

Ärendebeskrivning
Enligt 4 kap. 34 § PBL (2010:900) ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för en
detaljplan enligt 6 kap. 12 och 13 § § MB, om genomförandet av detaljplanen kan antas
få en betydande miljöpåverkan.
Vid bedömning om genomförandet av en plan antas medföra betydande miljöpåverkan
ska länsstyrelsen och andra myndigheter som berörs av planen ges tillfälle att yttra sig,
enligt 6 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Förfrågan, daterad 2017-03-10, gäller upprättande av detaljplan för Visby Visborg 1:9,
Visborgs Kungsladugårds område. Region Gotland gör bedömningen att planen inte
kräver en miljöbedömning då den inte innebär risk för påverkan på miljö, hälsa m.m.

POSTADRESS
62185 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-2239000

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Syftet med detaljplanen är enligt Region Gotland att pröva området för
centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva verksamheter som service, kontor, restaurang,
café, hotell, konferens med mera. I den norra delen där förskoleverksamhet redan bedrivs
ska skoländamål prövas.
Gällande planer
Planområdet omfattas av en fördjupad översiktsplan för Visby, antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14. Denna pekar ut området som utvecklingsområde med
förslagen ändad markanvändning. Ett upprättande av detaljplan är därmed förenligt med
gällande FÖP.
Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Riksintressen, strandskydd, förordnanden m.m.
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap. l §
MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte
medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Länsstyrelsen har
i sitt granskningsyttrande över översiktsplanen gjort bedömningen att Visby är en av de
tätorter där bestämmelserna inte utgör hinder för utveckling av befintlig tätort.
Planområdet omfattas också av 4 kap. 4 §, MB, fritidshus får endast uppföras om det sker
i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet, beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3 kap. 6 §, MB.
Utifrån underlaget bedömer Länsstyrelsen att planläggningen inte bör medföra påtaglig
skada på riksintressena. Länsstyrelsen vill dock påpeka vikten av att under planprocessen
redovisa hur områdets exploatering påverkar de kringliggande värdena.

För ärendet aktuella rubriker
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Länsstyrelsen instämmer i Region Gotlands synpunkter och anser att planen inte bör
föranleda betydande miljöpåverkan eller olägenheter för människors hälsa och säkerhet.
Länsstyrelsen vill dock påpeka att planen särskilt bör belysa trafikbuller, energi- och
klimataspekter samt trafiksäkerhet.
Kulturmiljö
Området aktuell för planläggning innehar betydande kulturhistoriska värden och har stor
betydelse för det regionala och lokala kulturarvet.
För att ur kulturmiljösynpunkt främja en hållbar utveckling av området är det av största
vikt att befintlig bebyggelse med tillhörande grönstrukturer skyddas från förvanskning.

Länsstyrelsen i Gotlands län
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Den rumsliga strukturen bör bevaras eller stärkas och befintliga byggnader med
omkringliggande grönstrukturer (grönt kulturarv) bör skyddas.
Regionen lyfter i underlaget till deras bedömning behovet av att befintlig bebyggelse
skyddas samt att tillkommande bebyggelse väl anpassas till Kungsladugårdens rumsliga
struktur. Länsstyrelsen instämmer i Regionens synpunkter och anser att förutsättningarna
och värdena är bra beskrivna i underlaget. Ambitionen att bevara områdets
kulturhistoriska värden i en detaljplan får, utifrån underlaget, anses god. Länsstyrelsen
vill dock understryka att det är avgörande för bevarandet av områdets kulturhistoriska
värden att Regionen säkerställer att kulturmiljöaspekterna på ett tillfredsställande vis
införlivas i en kommande detaljplan.

Naturmiljö
Planläggningen bör ske med hänsyn till den äldre trädgårds- och parkmiljö som finns
inom området, samt omgivande värdefulla naturmiljöer. Länsstyrelsen instämmer med
Region Gotland att det är av stor vikt att allmänhetens möjlighet att obehindrat röra sig
genom området inte begränsas till följd av en eventuell detaljplanläggning, samt att
trädgårdsmiljöerna och de äldre träd som finns i området bibehålls. Eventuella
biotopskyddade element inom planområdet så som alléer får inte påverkas negativt vid
planläggningen. Om sådana åtgärder blir aktuella ska dessa dispensprövas innan planen
antas.
I utkanten av planområdet och i omgivningen finns ett flertal rapporterade förekomster av
rödlistade och skyddsvärda arter. Dessa bedöms inte vara specifikt knutna till miljöerna
inom planområdet.
Länsstyrelsen vill påpeka att lövträdsområdet i sydvästra delen av området kan vara av
värde för bland annat fåglar i området, samt fungera som ett grönt stråk i landskapet. Det
är därför positivt om en skärm med träd samt buskage bibehålls mot vägen.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef samhälle och kulturmiljö Kicki Scheller med
handläggare Unni Karlsson som föredragande. I handläggningen har också Camilla
Svensson, naturvårdsenheten, Leon Hansson, enheten för samhälle och kulturmiljö och
Lena Kujaji er, miljö- och vattenenheten deltagit.

Kicki
Enhetschef Samhälle Och Kulturmiljö
risson
Handläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1662

Stina Wester

Byggnadsnämnden

BUNGE KRONHAGEN 3:49
Begäran om planbesked - Bunge Kronhagen 3:49
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva
detaljplan för fastighet Bunge Kronhagen 3:49, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen
2010:900
•

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

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor
15 000 kronor

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

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-21 med
önskan om att upphäva detaljplanen för aktuell fastighet.
Den västra delen av fastigheten är planlös och den östra ingår i detaljplanen med
aktnummer 09-PLN-51 A, antagen 1943-02-08. Detaljplanen anger för del av
fastigheten: ”M” mark för militärt ändamål.
Fastighetsägaren vill kunna utveckla byggnaden på fastigheten men hindras av att
befintlig plan begränsar användandet till militärt ändamål. Fördjupad översiktsplan
för Fårösund anger bostadsbebyggelse på platsen. Då fastighetsägaren ej har intresse
av en större exploatering föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att upphäva
detaljplanen istället för att ändra den.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1662

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-21 med
önskan om att upphäva detaljplanen för aktuell fastighet.
Den västra delen av fastigheten är planlös och den östra ingår i detaljplanen med
aktnummer 09-PLN-51 A, antagen 1943-02-08. Detaljplanen anger för del av
fastigheten: ”M” mark för militärt ändamål.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010-06-14 § 79. Översiktsplanen
anger: område med befintlig fördjupad översiktsplan
Fastigheten omfattas av Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Fårösundsområdet, antagen
2004-08-16 § 114. För aktuellt området anges bostadsbebyggelse. Ambitionen i
FÖP:en är att bygga samman Fårösunds samhälle med KA3. KA3 är byggnadsminne
sedan 2000-12-21 och för aktuellt område anges att ”parkanläggningen med
fontändammen” inte får rivas eller flyttas, byggas om så att dess kulturhistoriska
värde minskar.
Fastigheten omfattas av detaljplan med aktnummer 09-PLN-51 A, antagen 1943-0208. Detaljplanen anger för del av fastigheten: ”M” mark för militärt ändamål.
Fastigheten omfattas av alvarmark och odlingslandskap
Riksintresse rörligt friluftsliv, miljöbalken 4:2

Bedömning

Fastighetsägaren vill kunna utveckla byggnaden på fastigheten men hindras av att
befintlig plan begränsar användandet till militärt ändamål. Fördjupad översiktsplan
för Fårösund anger bostadsbebyggelse för platsen. Då fastighetsägaren ej har intresse
av en större exploatering föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att häva
detaljplanen istället för att ändra den.
Ett planlöst tillstånd innebär att en vidare prövning av användningen av
byggnaden/fastigheten sker i en bygglovsprövning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen med användning för
militärt ändamål kan upphävas. Byggnadsnämnden antar beslut om upphävande
enligt delegationsordning.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1662

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-10-04
Ansökan, 2017-06-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Ulf Larsson, Hejdeby Norrbys 140, 62176 Visby

Sökande
Ulf Larsson, Hejdeby Norrbys 140, 62176 Visby
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Byggnadsnämnden

Begäran
Planbesked

ANKOM2017-06-21

Region Gotland
Byggnadsnämnden
621 81 Visby

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

3'..;" V?
Fastighetsägare
Namn (företag eller privatperson)

Organisations-/personnummer (obligatoriskt)

^6^ /W<?" °?
/
tytjcleZj /Vt rf M l^°

Zlil/ ^£JLS :
Postadress
é>2/ ?A
\

Utdelningsadress (gata, box etc.)
E-postaWress

r\

.

%fS 4} (fa^/fD.

Postnummer

Godkänner kommunikation via e-post

$e_

|j£ja

Kontaktpeuson (om annan än fastighetsägare)
;

................................................................................

....................................

_ ........................... _

D Nej

| E-postadress
..............................................................

...............

i

Sökanden
Namn (företag eller privatperson)

...................

Telefon

l oM

i Telefon
..................

.................................................................

Organisations-/personnummer (obligatoriskt)

.....
Utdelningsadress (gata, box etc.)

.

.

. . . . . . .
i Postnummer

E-postadress

. . .. . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . .
Postadress

j Godkänner kommunikation via e-post

[______
Kontaktperson (om annan än sökanden)

Ja
E-postadress

; Telefon

; Nej
| Telefon

Ansökan gäller planläggning av område
Enbostadshus
J Fritidshus
Annat specialbostadshus

i Enbostadshus i grupp

.J Rad-, par-,kedjehus

i Flerbostadshus

J Studentbostadshus

D Hus för äldre eller funktionshindrade

LJ Kontor

CD Lager, industri och hantverk

, Handel

J Tvåbostadshus

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken:

Änr

Planerad upplåtelseform
j Hyresrätt

ne

..j Bostadsrätt

;

Aganddägenheter

Bilagor

REGION GOTLAND

$C Situationsplan eller karta över området (obligatoriskt)

J Geoteknisk undersökning (översiktlig)
............................................"

J VA-lösning
, J Tillgänglighet
....i Riskanalys

O l

2017 -06- 21

J Trafiklösning
D Hälsa och säkerhet
j Upphävande av strandskydd

[J Översiktlig miljöbedömning

....................................

3 Avfall

D Exploateringsgrad/BTA

j Hustyper

i 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@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

;

.j Energi- och hushållning

Region

Gotland

Byggnadsnämnden
Region Gotland
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Begäran om pianbesked

Beskrivning och motivering av projektet (ska fyllas i)

/

09- PLM-S/
4

V-x

Avgift

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

Namnförtydligande

Fastighetsägares underskrift

NamnförtydHgande

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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Ändrade bestämmelser för del av
byggnadeplanen i
Ducker 1
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m. fl. områden

fastställda den 8,2,43»

Bil.

A.

Avolcrift.

f £rslgg till äudradp^Jbpotäaaclcpr för dol. a v ly/;;riic-äsplajien i

Kun^l. Maj: t och Kronan liar förvärvat den vist ra delen av n
hcten "52 o/ Grustag i Tjautet och Strandnäsen", öoa griinsar till loistartillerioto orai^ådo och bcGör s;Man ändring av by^ö"a<' cplanebo st anse la erna, att oarådet får användas och beb^ccao för oilitärt ändanål. '.OrarMot
är i gällande byggnadsplan avsett till allnän plats (park) .
Det militära behovet raå utgöra ckäl för den föreslagna ändrirjcen.
För området d:all {jälla följande by:;cnadopla>ieboGtän::iel3ert
§ 1.

J

Hed M betecJmat öar M e får bebyggas endast för nilitlirt Undaaal»
§ 2.

Ued punl:tpricl:ning betecknat orjrTade får icke
Vioby den 20 november 1942.
Länaarkitelrt kontoret i Visby
Olle narth

J

_Bil._.lk

^ESJ^iL^
i<;ur Pir UDfUid ;.Ir don 2 nära 1940 fastotulld by^cnadsplan röd tillh^r^de bestunacloer.
Ändringen avser onlii^rninc; , rutning och breddning av Vicbyv^.ncn fe-":n
väotra .by^QiaclanlancGriinscn. till garala fär^eläget.

Förelaget Ib.* i

vad avser vlicQna bredd och gträcl-ininc scat höjder utfört i ovorGnaotän. -.10 1se -ed u!)T.;rättat vJisförola^.
17

po

Vid fastlglio-tcrna Dockor l ' och l,
H-lgur I**1 aacb -Stux l p&
36
37
15
^ '3
•* l
vä/jcns s'5dra eida och vid Duc!:er l och l , Broungs l , l och l1"
på vägens norra oida ko anar den nya väcen att taga i cnsprål: d c ler av
fastställd kvartersaark.
vägens biveddninG från 12^ till 14 nater bliva ilvcn faati^ictcr-.i:
f

eii ned till Bangcn;iovj!r:cn berörda men när endast helt obotyd3

Bitr. länsarkitekten,

ligt och till föga oläjenhet.
Den del av gamla Vugen, son ligger frauför fastigheterna Hiigur l '
38
19
137
och l
särat Oudungo l " och Stux l ' och icke blir nyttjad for den nya
vägen, föreslås utlagd till allrum plats aon plantering, ned snåla tillfartsvägar for fastighet er na, för att icke onödigtvis behöva Undra do
bestående fastighet ogränser na.
Plyttningen av v-igen nedför att 1-nrartoron på norra oidan böra ändraa
för att läspllg tontindelninc ol;all erhållas.

Denna lindring, aon innebär

flyttning av en icke utlagd gata, medför iclre någon olägenhet.
Genom anar ingsf öro laget tilllrocuer iclce någon iindring i de fastatällt
da bygjjnadcplaiieb:;Dtäni;iclserna utan $vneo dessa slcola gälla oförändrade
inon ändringsonrådet.
Visby den 20 november 1942.
Länscrlcitcktkontoret i Visby
Olle 1'arth ,
Bestyrkcs på tjänstens v
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1649
18 september 2017

Annie Lovén

Byggnadsnämnden

VISBY SERGEANTEN 5
Nybyggnad av 6 st flerbostadshus samt
komplementbyggnader och anläggandet av parkeringar
Förslag till beslut

•

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

Avgift

Totalt

129260 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: Bert-Inge Hellenberg, Jungmansgatan 1A, 62183
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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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1649

-

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.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

-

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 fem flerbostadshus samt stödfunktioner såsom förråd,
miljöhus i kompletterande byggnader. Ärendet avser också anläggning av
parkeringar. Flerbostadshusen är så kallade loftgångshus. Avvikelsen består i att
loftgångarna på två av husen, vars sida placeras utmed förgårdslinje mot huvudgata,
projicerar ut över prickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.
Totalt bebyggs den prickade marken med 131,7 kvadratmeter byggnadsarea vilket
motsvarar ca 5% av den totala byggnadsarean på 2800 kvadratmeter. Avvikelsen
består också i att två skärmtak för cykelparkeringar placeras också på prickad mark
som dessutom är u-område, mark som enligt detaljplanen skall vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Vidare placeras också fyra parkeringar på den
prickade marken mot parkrummet, varav även de utgör en avvikelse mot
detaljplanen. Bedömningen är att avvikelserna är förenlig med detaljplanens syfte och
sammantaget kan ses som en sådan lite avvikelse som avses i 9 kap. 31b§ Plan- och
bygglagen.
Förslag till beslut är att bevilja ansökan.
Ärendebeskrivning

Ärendet avser fem flerbostadshus och totalt med tillhörande stödfunktioner i mindre
kompletterande byggnader. Exklusive byggnaderna med stödfunktioner har
flerbostadshusen en angiven bruttoarea på totalt 5886 kvadratmeter. De mindre
byggnaderna har en angiven bruttoarea på 442 kvadratmeter. Flerbostadshusens
nockhöjd är 10,15 meter.
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 Adjutanten 3
och 4, Visby Artilleriet 1:33, Visby Sergeanten 3, 4 och 5 samt Visby Signallottan 2
har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan Del av Artilleriet 1:33 kvarteret Sergeanten m. fl. antagen
2017-04-25, planbeteckning: 09-P-273. För den aktuella platsen anger detaljplanen
följande:


Ändamål B – Bostäder
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x - gångstråk genom kvarteren till park/natur och till nästa kvarter skall vara
tillgängligt för allmänheten.



e1 - Högsta tillåtna bruttoarea är 7000 kvadratmeter för hela området
exklusive komplementbyggnader.



Längs två av fastighetsgränserna finns så kallad prickad mark, mark som inte
får bebyggas. Förgårdsmark mot gata skall gröngöras. Mot nordöstra gränsen,
utmed Stora Törnekvior har den ett djup på 10 meter. Mot sydvästra gränsen
utmed området natur är den 8 meter djup. Mot gränsen längs med Ada
Blocks gata är den 5 meter djup.



u- mark sin skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Bestämmelsen gäller 5 meter in på den prickade marken ifrån
användningsgränsen utmed Stora Törnekvior



Längs gränsen mot Stor Törnekvior råder också in- och utfartsförbud, med
två undantag.



II-III– Högsta antalet våningar begränsas till tre



Högst tillåtna nockhöjd är 11,5 meter



p4 – minst 50% av byggnaderna ska placeras utmed förgårdslinje mot gata.

För hela planområdet gäller också följande bestämmelser:
Källare får inte finnas.
Bostäder skall utföras radonskyddade. Avsteg får endast göras om platsspecifika
mätningar visar att behov inte föreligger.
Dagvatten inom kvartersmark skall infiltreras alternativt fördröjas innan det avleds
till det allmänna dagvattensystemet.
Innan detaljplanen antas skall sanering av berörda delar, enligt saneringsplan, vara
gjord.
Avvikelsen består i att delar av byggnaderna och parkeringar placeras på prickad
mark, mark som inte får bebyggas. Det är loftgångarna på hus 1 och 2 som placeras
ut på prickad mark. Det innebär att totalt 131,7 kvadratmeter av den prickade
marken bebyggs. Totalt har alla byggnader en byggnadsarea på 2800 kvadratmeter,
vilket medför att ca 5% av den totala byggnadsarean står på prickad mark, mark som
inte får bebyggas. Vidare är det fyra parkeringar och skärmtak över cykelparkeringar
som står på den prickade marken som ligger längs den sydvästra användningsgränsen
mot naturområdet.
Yttranden

Teknikförvaltningens vatten- och avloppsavdelning, berednings- och
projekteringsenheten, tillstyrker med villkor. Se separat yttrande för mer information.
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Teknikförvaltningens avfallsenhet tillstyrker. Se separat yttrande för mer information.
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för geografisk information har ingen erinran,
men vill ha en situationsplan i dwg-format inför utstakning. Se separat yttrande för
mer information.
Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet tillstyrker ansökan, se separat yttrande för
mer information.
Teknikförvaltningen för mark och stadsmiljö har att yttra sig. De informerar om att
regional vattenledning ligger i u-området. Servitutsavtal kommer att upprättas i
samband med markförsäljningen. Se separata yttranden för mer information.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten tillstyrker med villkoret att
brandskyddsdokumentationen följs. Se separat yttrande för mer information.
Försvarsmakten har ingen erinran.
GEAB har ingen erinran.
Berörda grannar har underrättats. Inga synpunkter har inkommit.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med
planens syfte.
När flerbostadshus byggs kräver det en balans mellan parkeringar, gårdsyta och
bebyggelse. Med en hög efterfrågan på bostäder är bedömningen att avvikelsen kan
godtas då det finns ett allmänt intresse för fler bostäder och således ett intresse där
möjlig exploatering nyttjas så mycket som möjligt. Likaså är det ett intresse för det
framtida boende att också ha tillgång till utemiljöer av olika slag i sitt närområde.
Genom att placera byggnaderna med loftgångarna ut över den prickade marken
frigörs på så vis mer plats för gårdsytor för de boende. Förvaltningen bedömer att
intresset för fler bostäder och tillgång till gårdsytor är större än det allmänna intresset
att hålla den prickade marken obebyggd. Avvikelsen bedöms också vara förenlig med
syftet i detaljplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenhet tillstyrker också den
bedömningen. Förslag till beslut är att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9
kap. 30 och 31b §§. Vidare kommer tillgången till u-området att säkras i samband
med försäljningen av marken till byggherren. Förvaltningen bedömer att inte heller
på den punkten att avvikelsen stor nog för att förorsaka avslag.
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 Adjutanten 3
och fyra, samt Visby Artilleriet 1:33 och ägarna till fastigheterna Visby Sergeanten 3,
4, 5 och Visby Signallotten 2.
Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan

Inkom

2017-10-04
2017-06-20

Handlingsnr

1
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Situationsplan
Fasadritningar och sektioner
Fasader med färgsättning
Planritningar
Ritningar komplementbyggnader
Ritningar skärmtak cykelparkeringar
Anmälan kontrollansvarig
Ytor
Brandskyddsdokumentation
Utlåtande sakkunnig tillgänglighet
Remissvar TKF VA
Remissvar TKF Mark.- och stadsmiljöenheten
Dialog med TKF Mark- och stadsmiljöenheten
Remissvar TKF avfall
Remissvar GEAB
Remissvar SBF Plan
Remissvar SBF Plan
Remissvar SBF GI
Remissvar SBF Räddningstjänsten
Remissvar Försvarsmakten
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2017-06-20
2017-09-20
2017-09-12
2017-06-20
2017-09-12
2017-06-20
2017-09-18
2017-06-20
2017-06-20
2017-06-20
2017-09-20
2017-09-07
2017-10-03
2017-10-10
2017-09-06
2017-08-16
2017-09-11
2017-09-13
2017-08-16
2017- 09-11
2017-09-07

4
66
45
13
44
8
56
3
9
11
64
36
67
70
34
31
41
51
25
39
35

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).
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
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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

Annie Lovén
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Kända sakägare

Sökande
AB Gotlandshem, Bert-Inge Hellenberg, Jungmansgatan 1 A, 62183 VISBY
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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).

7 (7)

2017-09-18
Kartunderlag

Visby Sergeanten 5
BN 2017/1649

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information

2017-07-19
Kartunderlag

Visby Sergeanten 5
BN 2017/1649

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information

W

BB
B

W

B
B BB

P

W

F
P

W

P

51,35g

SERGEANTEN
B1
3

g

g 51,27

g 51,44

g 51,42

VISBY SERGANTEN 5

´

A över

OBS!
Denna produkt är skapad i höjdsystemet RH2000.
Detta gör att samtliga höjder är i höjdsystemet RH2000,
även uppgifterna om Vatten och avlopp.

g 51,41

g 51,47
51,58
g g 51,64
g 51,45

51,25g

g 51,38
g 51,82

g 51,17

SERGEANTENNYBYGGNADSKARTA
2
TYP

51,25
g

g 51,67

Gällande adress: Saknas
Areal: 12 555 m2
g 51,72
Detaljplan: 2016-04-25 (aktnr:09-P-273)
g 51,62
g 51,79
Fastighetsplan: -Koordinatsystem: SWEREF 99 18 45
g 51,9
Höjdsystem: RH 2000
51,85
g
Inskriven rättighet: -51,86g Övrigt: Grundvattenskydd: 1977-01-19
51,84 (aktnr: 09-B-70:01)

W

\

W

W

\

g

W

W

W

W

_

_

W

_

W

W

W

W

W

Y

_

Y

Y
_P___

W

P

_
____

_

__

YY

N
______

P

Y

_

_

W

_

W

W

W

W

_

d

_

_

W

W

W

_

_

_

_

_

P

\

P\

_

\

_

6389680

50,33g
50,91g
51,24
g

g 51,2

g 51,48
51,6
g
g
51,74 g 51,85

_

P

_

6389760

#3

III - IV

_

\

_

F

6389720

g 51,67

G

6389640

g 50,43

51,17
g

g 51,05

Dnr: 2017/820

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
!
R
g\
51,64g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
51,83
g 51,68 g 51,63
g
51,79
51,77
g
g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
VIS1634
51,78
n
52,02
g
g\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ g .
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g g\å \
51,81
Y\YP \ 51,84
\
\
\
\
\
\ Sto
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
ra
g
g
T
51,85
\
\
\
\
\
\
\
\
51,69g
Y \ \ g \ \ \ örnek \ \ \ \ \ \ \ \ \ 52\ \ \ \ \ \
51,69
g
v
g
io
51,84
g\ 51,6\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
r \
g 52,06
g\52,06
P
P
51,88
52
\
\
\ 51,78
\
\
\ 51,9
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g
g
g
g
52,45
g\g 52,11
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
P \
52,07
g 51,59
Y\Y P\ g\ \ \ \ VIS1801
51,92
\
\
\
\
\
51,91
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g
g
51,94g
.
[
l
51,96g
51,78
g 51,72
Y
g\
\
\
\
\
\
\
\
\g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
51,87
51,95
52,05
g 51,67
Nybyggnadskarta är ett underlag vid ansökan om bygglov och giltig för
g
\
\
\
\
\
\g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ g 51,85
\
\
e \3 u\ 51,97
g
52,15
#
g 51,98
ggP
[
YPY \ \ \ l
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
52,32
detta inom 3 år från upprättandedatum.
g
52,01
51,78
g
52,44
g
g 51,59
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g \52,21
SERGEANTEN
Kartan skall ej användas som underlag för projektering eller grävning.
g 51,72
g
g 51,6
51,9
g
P\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ 51,99
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ B \
\
\
\
\
\
Y \ \ \52,07\ \ \ \ 52,15
4\
g
1 \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g 52,02
52,06g
g 51,63
g 51,8
g 52,35
g
g 51,73
52,08
!
R g\ \ \ \ \ \g 52,21
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
Y\YP g\ \
g
51,76
51,99
g 51,56
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ III \ - IV
\
\
\
\
\
OBS! Fastighetsgränserna är hämtade från Lantmäteriets registerkarta.
51,73
g 51,52
g
g
51,86
52,14
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g 51,46
Redovisningen har inte rättsverkan, jämför med beslut i lantmäterihandlingar.
g\
g 51,67
g\51,72
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
P
HU
g 51,56
Y 52,02
51,59
g 52,27
g 51,97
g
g
g
52,33
g
52,28
g
e
52,2
7000
gg 51,28
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g 51,46
V\ \ \ \ \g \ \ \ \ \ g\ 52,31
g 51,35
1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \Y \ \ \52,23
g \51,98
\
\
\
\
\
\
\
YP
VIS1633
g 51,72
g \ U\
52,3
51,53
g\51,72
D
. Kablar i mark redovisas enligt underlag från respektive ledningsägare via tjänsten
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ 51,59
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g \
g
51,65
g
G
Ledningskollen.Observera att kablarna anges med ett ungefärligt läge. För mer
52,4
51,98
\
\
\ g 51,19
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\g
g \ B\
AT \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
51,15gP
g 51,57
g
g 51,28
g 52,1
P \
information, kontakta aktuell ledningsägare. Ledning vars ägare ej är ansluten
Y51,63
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ g 51,37
\
\
\
\
\
\
\
\ g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g
52,18
A
52,35
g 52,33
g
g\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ 52,29
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ 52,27
\
g\ 51,63
g
till Ledningskollen redovisas inte i nybyggnadskartan.
51,9
II
III
g
Y
51,13
Y P \ \ \ \ \ \ \ \g \ \ \ \ \
g 51,12
g
\
\ g \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g\ 51,53
g 51,61
g \51,44
52,08
52,34
g\ 51,41
52,92
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g
g 51,71u
g\
g Teckenförklaring och planbestämmelser bifogas separat.
g 51,5
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
52,43
50,97
g 52,19
g 52,23
P g\
g\ 51,21
p\ g\ x \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\52,39
\
\
\
\
\
g\52,34
\
e\ 3Y \51,87
g\
g 51,41
g\51,41
4
g
g 51,42
g\
51,23
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g 51,7
YY\ \ \ \ 52,39
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ g 51,78
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
52,27
P
51,87
g
g
!
R
g
51,33
50,99
g\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ g 51,24
\
\
\g 51,48
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
52,51
g\ 51,26
52,28
g 51,39
g
52,39
g
g
52,32
g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g
g 51,6
SERGEANTEN
52,97
Y
P
A
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ g 51,58
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
51,99
51,24
g
g
AgT
g
5\ g 51,41
\
\
\
\
\
\
\g
\
\
\ g 51,21
\
\
\
\
\
\
\ 51,18
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
YY\ \ 52,56
52,56
52,62
G
g 51,14
g 51,63
g
P
L
g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
52,58
\
\
\
\
Upprättad datum: 2017-04-20 vid enhet Geografisk information
g\51,78
g \51,4 \
g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ 52,05
\
\
\
\
\
\
g
g\
g 52,51
g 51,72
KA
52,67
52,96
g 51,35
g
51,26
\
\
\
\
\
\
\
\ 51,16
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g
Y
g
52,62g
g 51,45
P\
LgO
g\51,06
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g
52,56
g\51,87
52,47
g 52,91 52,91
YY g\ \ \ 52,63
51,19
52,06
g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
g
51,71
g
P
g \
g 51,46
P
P
g\ 51,44
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\g
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\P
\
\
\
\
51,36
52,66
50,92
g \
g\
[
Tomas Looström, kartingenjör
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Dagvatten inom kvartersmark skall infiltreras
alternativt fördröjas innan det avleds till
det allmänna dagvattensystemet.
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Bygglov får inte ges förrän arkeologisk utredning
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Granskad av: Birgitta Sjökvist , kartingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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UTVÄNDIG KULÖRBESKRIVNING
TAK
Takbeklädnad:
Taksäkerhet: 		
Takavvattning:
Takfot:			

Takpapp, grå
Varmförzinkat stål
Aluzink
Målas kulör NCS S0502-Y, vit.

FASAD
Fasad :		
Kulör NCS S 1002-Y, bruten vit
Panel hus 1,3,4:
Kulör NCS S 3040-Y90R, röd.
Panel hus 2,5,6:
Kulör gul NCS S 2040-Y10R, gul
			
Sockel:		 Betonggrå
YTTERDÖRR
Lägenhetsdörrar:
Dörr insida		
Karm utsida:		
Karm insida		

Kulör NCS S 6502-B, mörkgrå
Kulör NCS S0502-Y, vit.
Kulör NCS S 6502-B, mörkgrå
Kulör NCS S0502-Y, vit.

FÖNSTER		
Fönster utsida:
Fönster insida
Fönsterbleck:

Kulör NCS S 6502-B, mörkgrå
Kulör NCS S 0502-Y, vit.
Kulör lika fönster.

BALKONG
Inglasning Balco:
			

Kulör NCS S 1002-Y, bruten vit.
+ klarglas enl Balcos system.

För färgsättning förråd, miljöhus och förvaltningsbyggnad se ritn A-40.1-301

Fasad:

Takavvattning:

Vit: NCS S 1002-Y

Aluzink

Panel:

Takfot:

Röd: NCS S 3040-Y90R

Vit: NCS S 0502-Y

Gul: NCS S 2040-Y10R

Fönster, ytterdörrar:
Utsida

Grå: NCS S 6502-B

Stomme balkonginglasning:

Vit: NCS S 1002-Y

Insida

Vit: NCS S 0502-Y

Räcken:

Stomme loftgång:

Grå: NCS S 6502-B

Vit: NCS S 1002-Y

Sergeanten 5, Visby
Utvändig kulörbeskrivning
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1822
28 september 2017

Annie Lovén

Byggnadsnämnden

SILTE KVARNÅKRA 2:1 OCH SILTE HÄGDARVE 1:9
Nybyggnad av vattenverk - processhall med 1 pumpstation
Förslag till beslut

Att Byggnadsnämnden ger presidiet delegation att bevilja ansökan då ärendet är klart
för beslut. I det fall förslag till beslut blir att avslå ansökan skall ärendet tas upp
för beslut i Byggnadsnämnden.
Avgift

Totalt

74980 kronor

Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Inför Byggnadsnämndens sammanträde kommer avgiften att justeras på grund av
extra utgifter i handläggningen.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Anders Fagerberg, Region Gotland, 62150 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.
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-

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

-

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.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Ärendet avser nybyggnad av bräckvattenverk i Kvarnåkershamn. Ansökan omfattar
också en transformatorstation och två pumphus, ett som skall pumpa havsvatten och
ett annat som ska fungera som pumphus för det befintliga reningsverket. Själva
vattenverket är placerat på gränsen mellan två fastigheter, Silte Kvarnåkra 2:1 och
Silte Hägdarve 1:9. Pumphusen och transformatorstationen avses placeras på Silte
Kvarnåkra 2:1. Ärendet är fortfarande under handläggning och tjänsteskrivelsen
kommer att revideras inför Byggnadsnämndens sammanträde 18 oktober.
I samband med prövningen har en stor krets närboende getts tillfälle att yttra sig.
Sökande har också anordnat ett informationsmöte för att ge närboende tillfälle att
ställa frågor. Flertalet grannar och en samfällighetsförening har yttrat sig angående
verket och nedan under bedömning har dessa sammanfattats i några frågor. Några
återkommande frågor är beträffande buller samt angående skötseln och belastningen
av Kvarnåkershamnsvägen.
Sökande har inkommit med ett utlåtande angående buller där det framgår att
externbullret inte kommer överskrida riktvärdena inom en radie på 100 meter från
verket. Några grannar och en samfällighetsförening har kritiserat bullerutredningen.
Bland annat anser de att riktvärdena är för höga och att sökande bör sträva efter en
lägre ljudnivå då området är ett friluftsområde med en i grunden väldigt tyst miljö.
De menar att riktvärdena som konsulten hänvisar till i sin bullerutredning är
anpassade efter industri och stadsområden, där ett visst buller redan förekommer.
Kvarnåkershamn är på grund av sitt läge långt från stad och industri betydligt tystare
än så, varav riktvärdena i förhållande till utgångsförhållandena kommer att upplevas
som störande. Byggnadsnämnden har begärt in en fullständig utredning med
bullerberäkningar och spridningsdiagram samt kompensationsåtgärder för att
minimera externbuller.
Sökande har meddelat att de arbetar med att ta fram en praktisk plan på hur vägen
skall förvaltas och rustas upp så att den klarar av den tunga trafik som förekommer
vid större byggnadsprojekt.
Ärendebeskrivning

Ärendet avser anläggning av bräckvattenverk med tillhörande pumphus, pumphus
för avloppsanläggningen och en transformatorstation. Bräckvattenverket placeras på
gränsen mellan två större fastigheter, Silte Kvarnåkra 2:1 och Silte Hägdarve 1:9.
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Pumphuset placeras cirka 660 meter från själva verket på ett annat skifte tillhörande
Silte Kvarnåkra 2:1 som också ligger närmare kusten. Verkets bruttoarea uppmätes
till strax under 3500 kvadratmeter och kommer att ha en kapacitet att förse ca 25000
hushåll med vatten.
Under ärendets gång har verket flyttats en gång. Den flyttades från en placering i mer
öppet landskap nära det befintliga reningsverket, till en placering längre bort från
stranden in i skogslandskap längs med Kvarnåkershamnsvägen. När erforderliga
handlingar inkom gjordes ett utskick till ett stort antal fastighetsägare. Många frågor
och synpunkter har inkommit där sökande underrättats och fått möjlighet att besvara
synpunkterna. Sökande har också anordnat ett separat informationsmöte för
fastighetsägare i området. Efter dialog med fastighetsägare via möte och inskickade
yttranden, planeras ytterligare en justering av placeringen. De har meddelat att verket
kommer att flyttas in ytterligare, cirka 20 meter, från vägen. Inför byggnadsnämndens
sammanträde 18 oktober kommer därför en ny placering att redovisas. Ytterligare ett
nytt grannehörande kommer också att göras inför det.
Förutsättningar
I och med att placeringen av verket och pumphuset ligger en bit ifrån varandra
omfattas de av lite olika förutsättningar. Nedan listas först de förutsättningar som är
gemensamma, sedan de som gäller för verket respektive pumphuset.
Gemensamma förutsättningar:

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.
Riksintresse för försvarsmakten enligt 3 kap 9 § miljöbalken. Platsen är del av
influensområde för väderradar.
Bräckvattenverkets förutsättningar:
I närheten av den specifika placeringen av bräckvattenverket finns marker som vid
platsbesök identifierats som våtmark av Regionekologen.
Vidare finns också utpekade ängs- och betesmarker, skyddade i översiktsplanen samt
av miljöbalken 3 kap 4 § samt alvarmark också skyddade i översiktsplanen samt kap 6
i Habitatdirektivet.
Pumphusets förutsättningar:

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret
på Gotland samt på Fårö fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från flera
fastighetsägare.
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Utöver grannehörandet som Byggnadsnämnden har gjort har sökande också
anordnat och bjudit in fastighetsägare till ett informationsmöte. Representanter från
förvaltningen närvarade vid det mötet. Information gavs att eventuella synpunkter
som fastighetsägarna önskar tillföra prövningen av bygglovet, skall tillföras ärendet
skriftligen till Byggnadsnämnden.
GEAB har inget att erinra.
Samhällsbyggnadsförvaltningen enhet Plan har ingen erinran.
Regionekologen har yttrat sig, se separat yttrande. I sitt yttrande skriver han att
”byggnaden eller verksamheten inte innebär någon större risk för betydande
miljöpåverkan. Avsaltningsverk ingår inte heller bland de specifika verksamheterna i
miljökonsekvensförordningen som alltid skall antas innebära betydande
miljöpåverkan.” Vidare skriver han att det för byggnaden och bygglovsprövningen
inte behövs någon miljökonsekvensbeskrivning, men att en sådan ändå tas fram i
samband med Länsstyrelsens tillståndsprövning av vattenverksamhet, enligt 11 kap.
Miljöbalken. Regionekologen har också givit råd angående placering i samband med
under platsbesök 2017-08-21. Under besöket identifierades en våtmark som
Regionekologen angav behöver bevaras.
Enhet Miljö- och hälsoskydd, miljö tillstyrker med villkor, se separat yttrande för mer
information.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Räddningstjänsten tillstyrker, se separat yttrande för
mer information.
Bedömning

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). I och med anläggningens storlek har ett
stort antal fastighetsägare getts tillfälle att yttra sig. Se separat sändlista med
fastighetsägare som bedömts som berörda och som har underrättats.
Synpunkter har inkommit ifrån grannar på fastigheterna Silte Snausarve 6:32 och
6:33, Silte Bjärge 1:20, Silte Rikvide 1:81, 1:86, 1:89, 1:90, 1:97, 1:98, 1:99, 1:104,
1:112, 1:126, 1:132 och 1:142, Silte Mickels 1:37 och 1:40. Synpunkter har också
inkommit från Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening.
Följande frågor har ställts:
1. Buller - Flera grannar frågar om verket kommer att orsaka något ljud. En
granne undrar hur långt det är mellan grannens fastighet och verket. De
riktlinjer för tillåtna ljudnivåer som bullerutredningen hänvisar till, anser flera
är felaktiga då platsen är ett tyst friluftsområde. En granne efterfrågar mer
specifikt att utredningen också bör utreda intermittenta ljud.
2. Vägen - Belastning och förvaltning av Kvarnåkershamnsvägen. En annan
återkommande fråga utöver ljud, är hur vägen, Kvarnåkershamnsvägen
förvaltas/rustas upp under byggtiden samt när verket är i bruk, samt vilken
trafik som kommer att förekomma till och från verket. En granne vill också
att man sänker hastigheten på vägen.
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3. Vattenförsäljning - En granne undrar om försäljning av vatten till pooler
kommer att ske vid verket.
4. Pumphuset - En granne undrar också vad höjden blir på pumphuset. En annan
granne anser att pumphuset bör vara vitkalkat och förses med sadeltak,
förslagsvis sedum eller faltak. På så vis smälter det in bättre i miljön på den
befintliga platsen.
5. Miljökonsekvensbeskrivning - Några grannar har också bett om en
Miljökonsekvensbeskrivning och att ett yttrande inte går att göra utan en
sådan.
6. Byggnadsarbetet - En granne frågar också om tidplanen för byggnadsarbetet och
om det kommer att störa under sommarhalvåret.
7. Lukt och kemikaliehantering - Några grannar har frågat om lukt då stora
mängder kemikalier kommer att hanteras i anläggningen. En plan för hur
hanteringen av kemikalierna har också efterfrågats för att säkerställa att ingen
lokal miljöpåverkan kan ske på grund av utsläpp.
8. Placering - Några grannar efterfrågar en annan placering. Bland annat
efterfrågas en placering längre bort från bebyggelsen, så att risken för
olägenheter, såsom buller eller lukt, för de boende minskar. Vissa anser att
anläggningen bör förflyttas ett antal hundra meter in i skogen från
Kvarnåkershamnsvägen sett och/eller ytterligare några hundra meter bort
utmed vägen, bort från bebyggelsen. Ägare till en fastighet undrar varför de
inte placerar anläggningen i Mästermyr. En granne anser att det är bättre att
placera verket vid det befintliga reningsverket så att man bara förstör en plats
och inte två. Flera grannar anser att verket bör flyttas in ytterligare, 20-25
meter till, eller gärna dubbla det till 50 meter.
9. Fastighetsvärdet – några grannar oroar sig för att värdet på deras fastighet
kommer att minska.
10. Naturen och djurlivet – oro uttrycks också kring upplevelsen av naturen och hur
djurlivet kommer att påverkas.
En granne uppmanar också Region Gotland och Nyberg att vidta
försiktighetsprincipen och avvakta hur verket i Herrvik fungerar innan det gör ett
sådan storskalig anläggning.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Sökande har svarat följande:
1. Ljud. Sökande svarar att de har att förhålla sig till de riktvärden som gäller.
Byggnadsnämnden har också begärt in en bulleruträkning med tillhörande
spridningsdiagram.
2. Angående vägen svarar sökande att Region Gotland utreder hur den skall
förvaltas. De meddelar också att det främst under byggtiden kommer bli en
ökad mängd tung trafik. Därefter kommer det bli transporter till och från
vattenverket när det är driftsatt. Cirka en gång i månaden kommer verket
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behöva kemikalieleveranser. Sedan kommer driftspersonal att behöva åka till
och från anläggningen cirka 2 gånger i månaden.
3. Sökande anger att ingen försäljning av vatten kommer att ske från
anläggningen.
4. Sökande har skickat en ritning på pumphuset till grannen. Pumphusets höjd
uppmäts till ca 3,3 meter. Sökande har också ändrat utformningen i enlighet
med synpunkterna.
5. Sökande har valt att skicka en miljökonsekvensbeskrivning till de som begärt
det.
6. Byggtiden är planerad att pågår från och med november 2017 till och med
juni 2019.
7. Sökande har meddelat att inga lukter kommer att förekomma. De avser
använda ett membranfilter, liksom i anläggningen i Herrvik. Vad gäller
kemikaliehantering anger de att all hantering av kemikalier sker inomhus i
utrymmen som är invallade. Skulle läckage ske så hamnar de inom de
invallade delarna som förhindrar att föroreningar kommer ut. All transport av
kemikalier görs cirka en gång per månad av lastbil. Kemikalierna
transporteras i slutna kärl och pumpas in i verket. Se separat yttrande för mer
information.
8. Sökande justerar placeringen genom att placera in den cirka 20 meter djupare
in i skogen från vägen sett.
Nedan följer Byggnadsnämndens bedömning:
Buller
En övergripande majoritet av grannarna har uttryckt en stor oro för buller. I
prövning bygglov och angående buller skall bedömning utgångspunkt i bland annat 2
kap. 5 § som anger att byggnadsverk skall lokaliseras till mark som är lämplig med
hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt bullerstörningar, enligt 2
kap. 5§ punkt 1 och 4. Även 2 kap. 6 § punkt 1 och 2 kap. 6a § a är tillämpliga. För
bygglovsprövningen får Byggnadsnämnden begära in en bulleruträkning med
tillhörande spridningsdiagram för att kunna göra en bedömning utifrån gällande
riktvärden.
I den framgår följande: Ljudkällor kommer främst vara luftintag, fläktar och utblås.
Ljudkällorna kommer att ljuddämpas så att riktvärdena uppfylls. Ingen större mängd
trafik kommer att genereras, varav inget behov av åtgärder mot trafikbuller kommer
att krävas. En gång i månaden kommer reservkraften att testköras under en timme.
Detta görs under vardagar och den ekvivalenta ljudnivån bör inte överskrida 50 dB.
Sammantaget framgår att varken pumphuset eller verket kommer generera några
betydande bullernivåer. Det framgår också att riktvärden kommer att vara uppfyllda
inom 100 meter från verket. Se separat handling för ytterligare information.
Förvaltningens bedömning är att vad gäller buller
Placering
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Verket placeras i skogsparti på gränsen mellan två fastigheter. Placeringen har valts i
dialog med Regionekologen och hänsyn har tagits till naturvärden på platsen, bland
annat en identifierad våtmark nordväst om och ett änge nordöst om verket. Mellan
verket och Kvarnåkershamnsvägen sparas en skogsridå för att minska verkets
påverkan på landskapsbilden samt de visuella upplevelsevärden som är viktiga för
friluftslivet i området, när man rör sig längs vägen ner mot strandlinjen. Initialt
placerades verket närmare vägen än redovisat i den situationsplan som ligger till
grund för beslut. Efter önskemål från boende i området justerade sökande
situationsplanen och flyttade in verket djupare in i skogen och den framtida
fastighetsgränsen redovisas ligga 30 meter in från den befintlig fastighetsgräns.
Sökande redovisar att ytterligare tio meter ridå kommer att finnas på insidan av
gränsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den skogsridå mot vägen som
redovisas är viktig för att minimera påverkan på både friluftslivet (miljöbalken 3 kap
6 § 2 stycket) samt upplevelsen av naturlandskapet (Plan- och bygglagen 2 kap 6 §)
och är en förutsättning för att undvika en förvanskning av dessa. Ridån bedöms som
en förutsättning för att gällande de värdena kunna bedöma i sökandes fördel.
Däremot kan den nya placeringen komma att påverkat en identifierad våtmark och
eventuellt även de ängs- och betesmarker som finns på platsen. Förvaltningen
bedömer att värdet av landskapsbilden och upplevelsevärdena som området besitter
som friluftsområde väger tyngre än värdet av våtmarken. Det allmänna intresset att få
en säker vattenförsörjning bedöms även den som tyngre, även om våtmarker i sig är
viktiga för tillgång till vatten. Sammantaget bedöms placering som godtagbar vad
gäller påverkan på landskapsbild, friluftslivet samt påverkan på naturvärden.

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan inklusive anmälan om KA
Översiktskarta
Situationsplan
Situationsplan pumpstationen
Fasadritningar
Planritning plan 1 översikt
Planritning plan 1 del 1
Planritning plan 1 del 2
Planritning plan 2 del 1
Planritning plan 2 del 2
Sektionsritningar
Anmälan kontrollansvarig
Ritningar pumpstationen
Axonometri 1
Axonometri 2
Axonometri

2016-09-28
2017-07-11
2017-10-05
2017-10-05
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-26
2017-09-26
2017-09-26
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-07
2017-09-26
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04

1
170
173
120
125
141
142
143
128
130
124
64
140
163
164
165
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Brandskyddsdokumentation
Bullerutredning

2017-09-25
2017-09-25

114
113

Remissyttranden Regionekologen
Remissyttranden SBF Plan
Remissyttranden GEAB
Remissyttranden MHN miljö
Remissyttrande SBF Räddningstjänsten

2017-08-10
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-19
2017-10-10

63
56
53
97
177

Yttranden, granne Silte Snausarve 6:33
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:142
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:97
Yttrande 2, granne Silte Rikvide 1:97
Yttranden, granne Silte Bjärge 1:20
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:104
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:81,
inkl. svar fr. sökande
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:86
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:112
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:98 & 1:99
Yttranden 2, granne Silte Rikvide 1:98 & 1:99
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:126
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:89
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:132
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:81
Yttranden, Södra Kvarnåkershamns
Samfällighetsförening
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:90
Yttranden, granne Silte Rikvide 1:104
Yttranden, granne Silte Snausarve 6:32
Yttranden, granne Silte Mickels 1:37 & 1:40

2017-09-05
2017-09-10
2017-09-11
2017-09-20
2017-09-11
2017-09-11

65
67
69
100
72
75

2017-09-13
2017-09-14
2017-09-19
2017-09-20
2017-09-23
2017-09-20
2017-09-22
2017-09-22
2017-09-24

76
86
96
98
108
99
103
104
106

2017-09-24
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-25

107
109
110
132
134

Sökandes svar på yttrande #65
Sökandes svar på yttrande #69
Sökandes svar 2 på yttrande#69
Sökandes svar på yttrande # 72
Sökandes svar på yttrande #75
Sökandes svar på yttrande #86
Sökandes svar på yttrande #100

2017-09-13
2017-09-14
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-15
2017-09-14
2017-09-20

80
82
92
77
91
90
101

Sökandes svar angående kemikaliehantering,

2017-10-05

174

Lagstöd

9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och

8 (10)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1822

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. 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

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare
OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
Nybergs Entreprenad AB, Mats Regin, Österbyväg 24 E, 62141 VISBY

9 (10)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/1822

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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-BN 2017/1822A

REV

2017-09-20

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

O.L
SIGN

BYGGLOVSHANDLING
KVARNÅKERSHAMNS NYA
VATTENVERK
DEL AV SILTE KVARNÅKRA 1:2 & SILTE HÄGDARVE 1:9

A

TYRÉNS AB

010-452 20 00

PUMPSTATION OCH
VATTENVERK.
UPPDRAG.NR

279272
DATUM

10

20

30

UPPDRAGSLEDARE

A.FORSBERG

ANSVARIG

40m
SKALA

Originalskala

O.L

17-08-23
A.FORSBERG
KNVV
SITUATIONSPLAN VATTENVERK

Situationsplan Vattenverk
0

RITAD/KONSTR AV

A1 1:400
A3 1:800

NUMMER

A1-2

BET

A

N
SPROGE SNODER 1:134

SPROGE SNODER 1:90
SPROGE SNODER 1:91

SILTE S:70
SPROGE SNODER 1:92
SPROGE SNODER 1:94

SILTE SNAUSARVE 6:14

SPROGE SNODER 1:101

SILTE HÄGDARVE 2:1
SILTE SNAUSARVE 6:12

SILTE SNAUSARVE 6:15

SILTE SNAUSARVE 6:22

SILTE SNAUSARVE 6:2
SILTE SNAUSARVE 6:11
SILTE SNAUSARVE 6:16
SILTE SNAUSARVE 6:3

SILTE SNAUSARVE 6:23
SILTE SNAUSARVE 6:10
SILTE SNAUSARVE 6:4
SILTE

Kvarnåkershamn P4
SILTE SNAUSARVE 6:17
SILTE SNAUSARVE 6:31
SILTE SNAUSARVE 6:24

SILTE SNAUSARVE 6:8

SILTE HÄGDARVE 1:11

SILTE SNAUSARVE 6:13

SILTE S:14
SILTE SNAUSARVE 6:9
SILTE SNAUSARVE 6:35
SILTE SNAUSARVE 6:6

SILTE SNAUSARVE 6:36

SILTE SNAUSARVE 6:18

SILTE SNAUSARVE 6:25
SILTE SNAUSARVE 6:37

SILTE SNAUSARVE 6:5
SILTE SNAUSARVE 6:7

SILTE SNAUSARVE 6:19
SILTE SNAUSARVE 6:26

SILTE S:60

SILTE SNAUSARVE 6:38

SILTE SNAUSARVE 6:20

SILTE SNAUSARVE 6:27 SILTE SNAUSARVE 6:28

SILTE SNAUSARVE 6:39
SILTE SNAUSARVE 6:21

SILTE S:56
SILTE HEMDARVE 2:2

TRANSFORMATORSTATION

VATTENVERK
SILTE SNAUSARVE 6:32

ÖSTERSJÖN
SILTE KLEMETTE 1:6
SILTE S:54

SILTE HÄGDARVE 1:13

PUMPSTATION AVLOPP

SILTE SNAUSARVE 6:29

SILTE KLEMETTE 1:8

SILTE HÄGDARVE 1:9
SILTE S:55
SILTE KLEMETTE 1:7

SILTE SNAUSARVE 6:33

SILTE KVARNÅKRA 2:1
SILTE SNAUSARVE 6:34
P

P

P

P

P

P

P

P

HCP

SILTE S:57

PUMPSTATION RÅVATTEN

Strandskyddsområde

LEDNINGAR MELLAN
PUMPSTATION OCH
VATTENVERK.

+5,5
OB 3

SILTE MICKELS 1:37

SILTE S:55

SILTE S:26

Kvarnåkershamns RV

NY TRYCKSPILL DN355 MOT

SILTE RIKVIDE 1:101

SILTE
NY TRYCKSPILL DN63 FRÅN

SILTE RIKVIDE 1:100

RÅVATTENSTATION

SILTE RIKVIDE 1:99

Pumpledning
Ø500
Pumpbrunn
5x10m

SILTE RIKVIDE 1:98

SILTE MICKELS 1:40

+4,25
start p33

+3,83
p33 31m
+2,56
p33 139m

+2,75
100 p33

+2,6
P33A

SILTE RIKVIDE 1:97

SILTE S:11
SILTE RIKVIDE 1:90

+4,49
start p32

2,27
p32 121m

2

2,59
100 p32

SILTE RIKVIDE 1:106

SILTE RIKVIDE 1:89

+2,5
P32A

+4,96(vattenyta 20160603)
OB 2

SILTE KVARNÅKRA 2:1

SILTE RIKVIDE 1:105
SILTE RIKVIDE 1:88
SILTE RIKVIDE 1:104
SILTE RIKVIDE 1:96 SILTE RIKVIDE 1:91

+4,59
start p31

0/200

2,38
100 p31

2,06
p31 135m

SILTE RIKVIDE 1:102

SILTE RIKVIDE 1:95

LEDNINGAR MELLAN
PUMPSTATION OCH

+2,2
P31A

VATTTENVERK.

Intagsledning
dim710
Rejektledning
dim315

SILTE RIKVIDE 1:103

SILTE RIKVIDE 1:87

SILTE RIKVIDE 1:86

+4,77
start p30

SILTE RIKVIDE 1:94

0/300

SILTE RIKVIDE 1:85
+5,3
OB 1

+3,29
p30 72m

SILTE RIKVIDE 1:93

+2,60
100 p30

3

SILTE RIKVIDE 1:60

SILTE RIKVIDE 1:92

SILTE RIKVIDE 1:80

SILTE RIKVIDE 1:107

SILTE RIKVIDE 1:188
SILTE RIKVIDE 1:108
SILTE RIKVIDE 1:61
SILTE RIKVIDE 1:109

SILTE RIKVIDE 1:79

0/400

SILTE RIKVIDE 1:194
SILTE RIKVIDE 1:78

SILTE S:13

SILTE RIKVIDE 1:113
SILTE RIKVIDE 1:62

SILTE RIKVIDE 1:81

SILTE RIKVIDE 1:77

SILTE RIKVIDE 1:114

0/500

SILTE RIKVIDE 1:112

SILTE RIKVIDE 1:82
SILTE RIKVIDE 1:115

SILTE RIKVIDE 1:189

SILTE RIKVIDE 1:111

Kvarnåkershamn P3
SILTE RIKVIDE 1:110

SILTE RIKVIDE 1:63

0/600

SILTE RIKVIDE 1:83

SILTE S:50

SILTE RIKVIDE 1:84
SILTE RIKVIDE 1:119

SILTE RIKVIDE 1:64

SILTE RIKVIDE 1:118
SILTE RIKVIDE 1:120

SILTE RIKVIDE 1:117

0/700

SILTE RIKVIDE 1:116

SILTE RIKVIDE 1:121

SILTE RIKVIDE 1:65

0/800

SILTE RIKVIDE 1:128

2017-09-20 11:16:51
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SILTE RIKVIDE 1:122
SILTE RIKVIDE 1:127

SILTE RIKVIDE 1:66

0/900

SILTE RIKVIDE 1:123
SILTE RIKVIDE 1:126
SILTE RIKVIDE 1:67

1/000

SILTE RIKVIDE 1:125

SILTE RIKVIDE 1:68

1/100

SILTE RIKVIDE 1:124

-BN 2017/1822-

1/200
SILTE RIKVIDE 1:69

SILTE RIKVIDE 2:1
SILTE RIKVIDE 1:73

4

A

SILTE RIKVIDE 1:129

1/300

2017-09-20

BET
SILTE RIKVIDE 1:74

1/400

REV

O.L

SILTE RIKVIDE 1:190
SILTE RIKVIDE 1:70

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SILTE RIKVIDE 1:130
SILTE RIKVIDE 1:133

BYGGLOVSHANDLING

SILTE RIKVIDE 1:71
SILTE RIKVIDE 1:131
SILTE RIKVIDE 1:75

1/500

SILTE RIKVIDE 1:134

SILTE RIKVIDE 1:72
SILTE RIKVIDE 1:132
SILTE RIKVIDE 1:76

Pigglåda
2x2m
Spaltvidd
3-5mm
Votning
i
botten

SILTE RIKVIDE 1:135

KVARNÅKERSHAMNS NYA
VATTENVERK
DEL AV SILTE KVARNÅKRA 1:2 & SILTE HÄGDARVE 1:9

SILTE RIKVIDE 1:136
SILTE RIKVIDE 1:143

SILTE RIKVIDE 1:137
SILTE RIKVIDE 1:142

SILTE RIKVIDE 1:138

SILTE RIKVIDE 1:141

Kvarnåkershamn P2

SILTE RIKVIDE 1:139

SILTE RIKVIDE 1:140

A

TYRÉNS AB

010-452 20 00

SILTE RIKVIDE 1:185
SILTE RIKVIDE 1:184

UPPDRAG.NR

279272
DATUM

RITAD/KONSTR AV

O.L

UPPDRAGSLEDARE

A.FORSBERG

ANSVARIG

17-08-23
A.FORSBERG
KNVV
ÖVERSIKTSKARTA

Översiktskarta
SKALA

A1 1:4000
A3 1:8000

NUMMER

A1-1

BET

A

N

30 30

5700

0
1 020

0

644

2017-09-20 11:22:18
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-BN 2017/1822A

REV

2017-09-20

BET

ÄNDRINGEN AVSER

O.L

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
KVARNÅKERSHAMNS NYA
VATTENVERK
DEL AV SILTE KVARNÅKRA 1:2 & SILTE HÄGDARVE 1:9

A

TYRÉNS AB

UPPDRAG.NR

279272
DATUM

10

20

30

O.L

UPPDRAGSLEDARE

A.FORSBERG

ANSVARIG

40m
SKALA

Originalskala

RITAD/KONSTR AV

17-08-23
A.FORSBERG
KNVV
SITUATIONSPLAN PUMPSTATION

Situationsplan Pumpstation
0

010-452 20 00

A1 1:400
A3 1:800

NUMMER

A1-3

BET

A

N

5710

2515

2925

5000

19995

Kvarnåkershamns RV

NY TRYCKSPILL DN355 MOT
SILTE
NY TRYCKSPILL DN63 FRÅN

2017-09-20 11:17:46
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RÅVATTENSTATION

-BN 2017/1822BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
+3,83
p33 31m
+2,75
100 p33

+4,25
start p33

KVARNÅKERSHAMNS NYA
VATTENVERK
DEL AV SILTE KVARNÅKRA 1:2 & SILTE HÄGDARVE 1:9

A

TYRÉNS AB

UPPDRAG.NR

279272
DATUM

Situationsplan Transformatorstation
0

10

20

30

40m

RITAD/KONSTR AV

O.L

UPPDRAGSLEDARE

A.FORSBERG

ANSVARIG

17-09-15
A.FORSBERG
KNVV
SITUATIONSPLAN
TRANSF.STATION/PUMPSTATION
SKALA

Originalskala

010-452 20 00

A1 1:400
A3 1:800

NUMMER

A1-4

BET

SAMTLIGA TAK: PAPP, KULÖR SVART

FASAD HUVUDBYGGNAD: MATRISGJUTEN BETONG

LJUDDÄMPARE RESERVKRAFT
ROSTFRITT STÅL

FASAD RESERVOAR: BETONG

FÖNSTER: ALUMINIUM, KULÖR ANTRAZITGRÅ

Fasad mot Nordväst
FASAD: TRÄ, STÅENDE PANEL. KULÖR, JÄRNVITRIOL

SAMTLIGA TAKDETALJER: PLÅT, KULÖR SVART

SAMTLIGA DÖRRAR: STÅL, KULÖR GRÅ

2017-09-20 11:31:03

O:\ESK\279272\06 HANDLINGAR\2 BYGGLOV\A\Ritning\A-modell\A-40-V-T14V145.rvt

Fasad mot Sydöst

-BN 2017/1822B
A

REV
REV

2017-09-20
2017-08-23

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

O.L
O.L
SIGN

BYGGLOVSHANDLING

Fasad mot Nordöst

KVARNÅKERSHAMNS NYA
VATTENVERK
DEL AV SILTE KVARNÅKRA 1:2 & SILTE HÄGDARVE 1:9

A

TYRÉNS AB

UPPDRAG.NR

279272

Fasad mot Sydväst
0

5

RITAD/KONSTR AV

O.L

DATUM

ANSVARIG

17-07-07
KNVV
FASADER

A.FORSBERG

UPPDRAGSLEDARE

A.FORSBERG

10m
SKALA

Originalskala

010-452 20 00

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

A5

BET

B

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/384
18 oktober 2017

Gustav Brandt

Byggnadsnämnden

ESKELHEM BRINGSARVE 1:20
Nybyggnad av 16 övernattningsstugor varav 2
handikappsanpassade (Nymans i Tofta)
Förslag till beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

84 790 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: Benny Appelqvist, Näs Rangsarve 409, 62337
Havdhem

-

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).
1 (6)

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 2016/384

-

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.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Ärendet avser rivning av 10 befintliga övernattningsstugor på fastigheten samt
nybyggnation av 16 nya övernattningsstugor samt anläggandet av 24 parkeringar. Två
av de stugorna blir tillgänglighetsanpassade.
Fastigheten är belägen utanför planlagt område. Samhällsbyggnadsförvaltningen
inklusive planenheten bedömer att åtgärden är en vidareutveckling av pågående
verksamheten och markanvändning. Därför ställer sig samhällsbyggnadsförvaltningen
positiva till åtgärden. Förslag till beslut är att tillstyrka lovet för åtgärden.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser rivning av 10 stycken stugor på fastigheten Eskelhem Bringsarve.
Stugorna används idag till uthyrning och avsikten är att flytta dem till annan plats.
Ansökan avser också nybyggnationen av 16 stugor med samma ändamål, vilka av två
är tillgänglighetsanpassade. De 10 stugorna som rivs har en sammanlagd
byggnadsarea på 203,4 kvadratmeter, uppmätt i bygglovshandling tillhörande
bygg.1999.90052. De nya uthyrningsstugorna har en storlek på drygt 50
kvadratmeters byggnadsarea, och tillsammans tillför de nya stugorna 809
kvadratmeter byggnadsarea. Åtgärden innebär därför en klart ökad exploateringsgrad
på fastigheten.. Fastigheten ligger utanför planlagt område. I anslutning till stugorna
anläggs en ny parkeringsyta med totalt 24 parkeringsplatser, varav två är för person
med funktionsnedsättning.

Förutsättningar

Fastigheten Eskelhem Bringsarve 1:20 ligger inom område som omfattas av följande:
Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut
av Naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/384

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret
på Gotland samt på Fårö fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Ägaren till fastigheten Eskelhem Valdarve 1:38, har i inkommen skrivelse anfört att
den aktuella åtgärden gällande parkeringen kommer att innebära en förfulning av
den aktuella ytan.
Yttranden

Trafikverket tillstyrker med villkor. Bland annat anger de att sökande behöver ta fram
en bullerutredning för att utreda om det finns risk för att riktvärdena för buller
överskrids. De anger också att vid en sådan utredning skall också hänsyn tas till
framtida trafik. Vidare anger Trafikverket att om bullerutredningen visar på att
bullernivåerna är högre än tillåtna riktvärden men Byggnadsnämnden ändå väljer att
bevilja bygglov och göra ett avsteg från Trafikverkets bedömning; kan Trafikverket
komma att kräva full ersättning för de kostnader som kan uppkomma för
Trafikverket. Se separat yttrande för mer information.
Sökande har skickat in en sådan bullerutredning som visar att bullret håller sig under
gällande riktlinjer.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor.
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet plan har ingen erinra.
Regionekologen har ingen erinra.
GEAB har inget att erinra.
Försvaret har inget att erinra.
Räddningstjänsten har inget ett erinra.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan kan beviljas med stöd av 9 kap.
31 § Plan- och bygglagen. Startbesked för rivningen kan lämnas med stöd av 10 kap.
3 § Plan- och bygglagen. Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen på
plats. Planenheten har remitterats och anser att åtgärden ej förutsätter en
planläggning av den aktuella fastigheten. Åtgärden ses som en vidareutveckling av
pågående markanvändning och den verksamhet som redan bedrivs på fastigheten.
Bedömning är därför att åtgärden inte behöver föregås av en planläggning enligt 4
kapitlet 2 § Plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer också att åtgärden inte kommer att skada
riksintressena då marken redan är i anspråkstagen och nyttjas för samma typ av
ändamål.
Bedömningen är att parkeringen som yta ej påverkas nämnvärt, ytan vilken kommer
att anläggas till parkering kommer att till största delen att bestå av gräsarmering med
betongsten. Detta kommer att kunna upplevas som ett fält med gräs från avstånd.
3 (6)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2016/384

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 Eskelhem
Bringsarve 1:20; Eskelhem Ekeby 1:11, 1:17, 1:22, 1:23, 1:55, 1:60, 1:61, 1:62, 1:63,
1:82, 1:86; Eskelhem Valdarve 1:35, 1:37, 1:38, 1:42, 1:43, 1:5; Eskelhem Fättings,
1:78, 1:88 och 4:1 har bedömts vara berörda. Hyresgäster på Eskelhem Bringsave
1:20 har också bedömts som berörda.
Hittills ändrar inte synpunkterna förvaltningens bedömning.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Ansökan om rivningslov
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Anmälan kontrollansvarig
Bullerberäkning
Yttranden från granne
Yttrande VA
Yttrande Trafikverket
Yttrande GEAB
Yttrande Räddningstjänsten
Yttrande Försvarsmakten
Yttrande SBF planenheten
Yttrande Regionekologen

2016-08-22
2017-02-15
2017-08-03
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-25
2016-02-03
2017-08-08
2017-10-03
2017-09-26
2017-03-31
2017-03-23
2017-03-28
2017-03-29
2017-06-05
2017-04-10

Enbart handlingsnr
16
52
59
61
61
61
7
53
72
66
38
34
35
37
49
45

Lagstöd

9 kap 31 § plan och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. 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.
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Enhet bygg

Gustav Brandt
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
Nymans i Tofta AB, Nymans i Tofta AB, Box 1433, 62125 TOFTA
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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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Eskelhem Bringsarve 1:20
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Kartunderlag

ESKELHEM BRINGSARVE 1:20
BN 2016/384
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/1677
18 oktober 2017

Gustav Brandt

Byggnadsnämnden

VISBY SKEPPAREN 2
Fasadändring av flerbostadshus - nya balkonger
Förslag till beslut



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

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

3 455 kronor
3 455 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: Benny Appelqvist, Näs Rangsarve 409, 623 37
Havdhem.

-

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.
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-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

Sammanfattning

Ärendet avser fasadändring i form av att 4 stycken nya balkonger avses tillföras till
den södra fasaden på fastigheten Skepparen 2 i Visby innerstad. Fastigheten är
belägen inom planlagt (09-P-186) område med tillhörande byggnadsordning för
Visby innerstad. Balkongerna är knappast synliga från gaturummet samt att det redan
finns balkonger på det aktuella huset ut emot gatan samt på grannhuset in mot
gården. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att lov kan beviljas.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan 09-P-186 antagen: 2010-02-22
Den aktuella byggnaden är ett sekelskifteshus uppfört i tidstypisk blandstil.
Den inventering som detaljplanen och byggnadsordningen grundar sig på tillskriver
fastigheten i fråga: betydande miljöskapande värden för fastigheten, kvarteret och området detta
gäller framförallt ut mot gaturummet: Visborgsgatan och Kommendantsbacken.
Vidare står i inventeringen att byggnaden, trots 1970-talsombyggnad, har bevarad
volym och bevarade delar av den karaktäristiska sekelskiftesarkitekturen, vilket ger
den ett visst kulturhistoriskt värde.
Ägaren till fastigheten, Skepparen 3, har i inkommen skrivelse anfört att den aktuella
åtgärden innebär en betydande olägenhet. I skrivelsen anses att nu sökt lov är en
upprepning av tidigare lov vilken sökande har fått avslag på genom dom i Mark- och
miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Vidare påstås byggnadsåtgärden utföras
närmare 4,5 meter från tomtgräns vilket skulle medföra insyn till grannen samt
förvanska bebyggelsemiljön som helhet. Fastigheten skepparen 3 är i sin helhet
byggnadsminne. Ägaren till skepparen 3 anser att den planerade åtgärden äventyrar
de värden som byggnadsminnet skyddar. Det framhålls även att Skepparen 2 i sig är
en del av Världsarvet och att det därigenom omfattas av förvanskningsförbud.
En skrivelse har även kommit in från, ordförande i bostadsrättsförening Skepparen 1.
Man ser den aktuella åtgärden som en upprepning av tidigare sökt lov. I skrivelsen
uttrycks att några av balkongerna kommer nära dem balkonger som finns på den
egna fastigheten och att det därigenom skulle innebära en betydande olägenhet i form
av insyn och buller för dem.
Yttranden

Regionantikvarien tillstyrker med villkor.
Bedömning

Då balkonger har beviljats lov för tidigare på fastigheten skepparen 1 samt att den
aktuella fastigheten har balkonger ut mot gaturummet.
Balkonger är relativt vanligt förekommande på denna stil av arkitektur.
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Utifrån inventeringen på vilken detaljplanen och byggnadsordningen grundar sig, så
bedöms de förslagna balkongerna in mot gården inte utgöra en så pass stor påverkan
att det kan innebära en förvanskning av byggnaden i sig eller gårdsmiljön.
Gårdsmiljön i sig innefattar redan balkonger på intilliggande fastighet, Skepparen 1.
Därför kan inte heller detta ses som en förvanskning av endera.
Det aktuella lovet skiljer sig från tidigare avslagen bygglovsansökan 2014/7057
främst i fråga om balkongdjupet. En betydande anpassning har skett i och med att
man valt att gå ner till 1400 mm istället för dem tidigare 1830 mm djupa balkongerna.
Detta ger balkonger som samspelar bra med byggnadens karaktär. Balkongerna
uppskattas hamna cirka åtta meter från tomtgränsen till skepparen 3. Bedömningen
är att det inte är ovanligt balkonger ligger relativt nära varandra. På en balkong på ett
flerbostadshus får man alltså tåla en viss insyn från intilliggande balkonger, utan att
det kan anses utgöra en olägenhet. Man får även räkna med att man kan höra vissa
ljud och mänskliga röster förknippade med en normal användning av en balkong. En
sådan normal användning av en balkong kan därför inte heller anses utgöra en
olägenhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen är också av den meningen att balkongerna
inte skapar en förvanskning av varken bebyggelsemiljön eller Skepparen 2, då det
redan balkonger både på grannfastigheten Skeppare 1 samt på den egna fastigheten
ut mott gaturummet.
Efter bedömning på platsen så uppskattas balkongerna inte medge någon nämnvärd
ökning av insynen, mellan skepparen 2 och skepparen 3. Insynen i dagsläget, utan
balkonger innebär inte något hinder eller skydd mot insyn mellan fastigheterna. I en
stadsmiljö så finns oftast ett vist mått av insyn sinsemellan, vilket får anses som
normalfallet för en tätbebyggd miljö. Därför bedöms balkongerna inte utgöra någon
olägenhet i frågan om insyn.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägarna av fastigheterna skepparen 1,
skepparen 3, skepparen 8 och innerstaden 1:2 har bedömts vara berörda.
Synpunkter har inkommit ifrån Skepparen 1, Skepparen 3.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Sökande har inkommit med svarsskrivelse.
Beslutsunderlag
Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Anmälan kontrollansvarig
Yttrande från granne 1
Yttrande från granne 2
Remissyttranden

Inkom

2017-10-18
2016-06-03
2016-06-03
2016-06-03
2016-06-03
2016-06-03
2016-06-26
2017-09-05
2017-09-07
2017-06-28

Handlingsnr

0
1
8
13, 15
12
13
21
28
29
25
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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).
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

Gustav Brandt
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare
OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
BRF Skepparen 2, Ulf Karlsson, Visborgsgatan 2, 62157 VISBY
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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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Visby Skepparen 2
Fasadändring av flerbostadshus – nya balkonger BN 2016/1677
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Ansökan avser

DTPinw fiOTI AND

S Bygglov

d Marklov

d Rivningslov

d Tidsbegränsat bygglov högst 10 år, t.o.m. datum:
d Säsongslov, årligt återkommande fr.o.m.

t.o.m.

d Positivt förhandsbesked finns, datum:

Diarienummer:

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Visby Skepparen 2

Visborgsgatan 2

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)

Sökande/byggherre - Om sökande är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas
Sökandens namn

Organisations-/personnummer

BRF Skepparen 21 ordf. Anita Klingvall

734000-4089

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postadress

Visborgsgatan 2

62157

Visby

E-postadress

anita.kling@telia.com

Godkänner kommunikation via e-post
El Ja
D Nej

072 524 85 95

Medsökande

E-postadress

Telefon

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Kontaktperson (om annan än sökanden)

E-postadress

Telefon

Postadress

Telefon

Åtgärd
d Nybyggnad

W Tillbyggnad

d Ombyggnad

d Rivning, ange orsak:

d Ändrad användning, från:

Till:

d Inredande av ytterligare bostad/lokal

[x] övrigt: Uppförande av balkonger

d Tillkommande lägenheter, antal:

d Hissar, antal:

Typ av byggnad
d En- eller tvåbostadshus d Fritidshus

d Komplementbyggnad (garage, carport, gäststuga)

H Flerbostadshus, antal lägenheter:

d Annan byggnad, ange vilken:

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.gotland.se

d Industri- och lagerbyggnad

Region

Gotland

Byggnadsnämnden

Ansökan om Bygglov / Marklov / Rivningslov
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Areauppgifter
Befintlig byggnadsarea:
Nytillkommen byggnadsarea:

m2

m2

Befintlig bruttoarea:
m2

Nytillkommen bruttoarea:

Befintlig bostadsarea:
m2

m2

Nytillkommen bostadsarea:

m2

Utvändiga material och färger (vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och ändring)

Fasadbeklädnad, material: Balkonger med smidesräcke och trägolv

Kulör (NCS-nr):

Takbeläggning, material:

Kulör (NCS-nr):

Fönster:

LJ Isolerglas

Uppvärmningssätt:

D Treglas

D En-/Tvåglas

Fönsterbågar, material:

Kulör (NCS-nr):

Grundläggningssätt:

Övriga upplysningar

Alternativ 1: 4 balkonger med storlek 3 200 x 1 830
Alternativ 2:1 : 4 balkonger med storlek 3 200 x 1 400 respektive 2 355 x 1 400
Alternativ 2:2 : 5 balkonger med storlek enligt alternativ 2:1 samt en takbalkong/takkupa 2 000 x

1 800
Undersk
Sol

Datum:

Datum:

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).
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2017-09-07
Från
Inger Jennerholm Hammar och Staffan Jennerholm
Visby Skepparen 3
REGION GOTLAND
Visborgsgatan 4, 62157 Visby
tel 073 7173344 inger.hammar@hotmail.com jennerholm@hotmail.com

|7Hbb a*0 01 oi

Yttrande över ärende BN 2016/1677. 24 augusti 2017, Bygglovsansökan Visby
Skepparen 2.
Innan bygglovsansökan provas (plan- och bygglagen 9 kap. 25§) har vi som
berörd fastighetsägare tillfälle att yttra oss senast 2017-09-08.
Som närmaste granne och ägare till k-märkta fastigheten Skepparen 3 anmäler vi
härmed betydande olägenheter gällande Brf Skepparen 2/Ulf Karlsson,
Visborgsgatan 2, 62157 Visby, ansökan om bygglov för fasadändring av
flerbostadshus - 4 nya balkonger.
Den av Brf Skepparen 2 nu inlämnade bygglovsansökan är en upprepning av
ansökan om bygglov som tidigare avslagits i dom.
Mark och miljödomstolen Nacka Tingsrätt, Mål nr P 3324-15, dom 2015-11-10,
avslog i domslut ansökan om uppförande av 4 balkonger på Skepparen 2.
Mark- och miljödomstolen ändrade därmed länsstyrelsen i Gotlands läns beslut
och fastställde byggnadsnämnden i Gotlands kommun beslut 214-12-16, ärende nr
BN 2014/7057, § 325 med avslag på bygglov.
Svea hovrätt, Mark och miljööverdomstolen, Mål nr P 10571-15, protokoll
2016-01-12, Nacka Tingsrätt, meddelar i beslut 2016-01-15 i överklagat
avgörande, att inte ge klagande Brf Skepparen 2 prövningstillstånd för bygglov
med fasadändring/balkonger på flerbostadshuset, ett beslut som, enligt 5 kap. 5 §
lagen (2010:921) inte kan överklagas.
Som boende och ägare till byggnadsminnet Skepparen 3 drabbas vi av betydande
olägenheter och motsätter oss att bygglov beviljas för Skepparen 2.
Byggnadsåtgärden utförs närmare än 4,5 meter till tomtgräns vilket medför:
- Direkt och besvärande insyn till oss i sovrum, kök, vardagsrum och trädgård.
- Förvanskning av k-märkta fastighet Skepparen 3 och hela den bebyggelsemiljö
som Skepparen 2 är en del av.
Skepparen 3 är byggnadsminnesförklarad sin helhet med hus, trädgård och miljö.
- En fasadändring på Skepparen 2 påverkar negativt både vår och
grannfastigheternas kulturhistoriska värde.
- Hela miljön i området, utmärkt som en del i en kulturhistoriskt värdefull helhet,
påverkas.
Skepparen 2 är inte är byggnadsminne, men:
-Fferbostadshuset omfattas av detaljplanen för Visby innerstad med tillhörande

byggnadsordning från 2010.
- Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och ingår i Världsarvet
Visby.
- Den omfattas också av förvanskningsförbud enligt 8 kap 13§ PBL.
Mot denna bakgrund måste fasadändring med nya balkonger på Skepparen 2
bedömas utifrån bebyggelsemiljön i hela området.
Som del i en kulturhistorisk särskilt värdefull helhet har Skepparen 2 också ett
kulturhistoriskt värde och det är påverkan av detta värde som ska vara avgörande i
bedömningen och bygglov inte beviljas.

nnerholm Hammar

Staffan Jennerholm

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1800
26 september 2017

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

VISBY SÖDERTULL 11
Nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter samt rivning
av barackbyggnad och anordnande av parkering
Förslag till beslut

•

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

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

23460 kronor
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: Anders Krok, PentaCon AB Södertorg 10, 621 57
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.
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-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

Sakkunnig kontroll av kulturvärden kommer krävas. De antikvariska
kontrollpunkterna i kontrollplanen ska verifieras av en fristående antikvarisk
kontrollant.
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.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov inom planlagt område.
När ärendet inkom innehöll det rivning av förrådsbyggnader och ombyggnad av
befintligt huvudbyggnad. Ärendet delades och i dag innehåller det nybyggnad av
flerbostadshus i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen och en mindre
fristående byggnad för avfallshantering och förråd.
Ärendebeskrivning

För området gäller detaljplan Visby innerstad antagen: 2010-02-22 med planbeteckning
09-P-186.
När ärendet in kom innehöll ärendet rivning av förrådsbyggnader och ombyggnad av
befintligt huvudbyggnad samt nybyggnad av flerbostadshus. Ärendet delades och i
dag innehåller det nybyggnad av flerbostadshus. Den aktuella åtgärden är att uppföra
ett flerbostadshus i två våningar plus inredd vind. Huvudbyggnadens åtgärder
beviljades tidigare och har idag vunnit Laga kraft.
Ärendet avser att uppföra en nybyggnation i tomtgräns och i direkt anslutning till
befintlig byggnad. Byggnaden är uppförd i två våningar med inredd vind. Byggnaden
ska inrymma totalt 5 lägenheter.
Ärendet har granskats avseende volymstudier.
Regionantikvarien har yttrat sig negativt mot att uppföra nybyggnad av
flerbostadshus.
Byggnadens fasad mot väster har få fönster för att inte utgöra någon olägenhet för
grannar.
Byggnaden placeras 2,5 meter från Visby ringmur.
Gällande parkeringsplatser så kommer man att få plats med fyra stycken p-platser.
Enligt riktlinjerna som kräver fem stycken för den planerade åtgärden.
Avfallshantering ordnas i en fristående mindre byggnad på tomten.
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Samtliga lägenheter uppfyller kraven på tillgänglighet.
Och hänsynsbestämmelsen f:
Nya byggnader ska placeras och utformas med i enlighet med de riktlinjer som anges i
Byggnadsordningen.
Ny byggnad eller byggnadsdel får inte placeras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter.
Mindre avstånd kan medges vid ett brandsäkert utförande av byggnadsdelar mot angränsande
tomt. Byggnadsdelar ska avskiljas i lägst EI-30 och svårantändliga material- Byggnad
inrymmande bostadsutrymmen ska dock avskiljas i lägst EI-60.
Ny byggnad eller byggnadsdel får inte placeras närmare ringmuren än 2,0.
Byggnadsordningens riktlinjer angående nybyggnad anger följande:


Ny byggnad ska uppföras med stor respekt för den omgivande miljön och anpassas till den
befintliga bebyggelsen vad gäller placering, skala och material.



Högsta kvalitet ska prägla hantverk, material och arkitektoniskt utformning.

-

Inför en större nyetablering ska en volymstudie genomföras och ligga till grund för lämplig
inplacering och exploateringsgrad.

-

Nya byggnader intill ringmuren och ruinerna ska placeras med ett skyddsavstånd av minst
två meter.

- Tomter får inte överexploateras.
Fastigheten ligger också inom område som omfattas av Fördjupad översiktsplan för
Visbyområdet antagen 2009-12-14 §172 där området är utpekat för blandad
användning som bostäder, handel, utbildning med mera.

Förutsättningar

För området gäller detaljplan Visby innerstad antagen: 2010-02-22 med planbeteckning
09-P-186.
Avvikelsen består i att byggnaden uppförs närmare gräns än 4,5 meter.
Yttranden

Teknikförvaltningen Vatten
Teknikförvaltningen Avfall
GEAB
Geografiskinformation
Regionantikvarien
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna byggnaden är förenlig
med detaljplanens bestämmelser. Bedömningen är även att den planerade åtgärden
3 (7)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1800

inte innebär att kulturvärdena påverkas negativt. Ansökan följer dock inte riktlinjerna
för parkering. Detta innebär dock ingen avvikelse från detaljplanen. Av riktlinjerna
framgår att det borde ha redovisats fem stycken parkeringsplatser för den planerade
åtgärden. I ansökan redovisas fyra stycken parkeringsplatser. Bedömningen är att det
redovisade antalet parkeringsplatser kan godtas.
Bedömningen är att byggnaden är väl anpassad till den befintliga miljön både vad det
gäller volym och totalhöjd. Byggnaden kommer inte att dominera över de befintliga
omkringliggande byggnaderna.
Byggnaden kommer inte att hindra eller dominera över upplevelsen av Visby
ringmur. Höjden på byggnaden gör dock att en viss del av ringmuren kommer att
döljas. För Visby innerstad är upplevelsen av Visby ringmur väsentlig. Den nya
byggnaden tillåter siktlinjer mot muren från flera platser på Södertorg.
Helhetsbedömningen är att en högre nybyggnad på platsen dels motiveras av en
etablerad skala på bebyggelsen i anslutande kvarter, dels av att nybyggnaden placeras
nära en hög sektion av ringmuren som därmed anger och möjliggör en högre skala i
kvarterets inre del.
Material har valts i enlighet med Byggnadsordningen och utformningen har i övrigt
anpassats efter byggnadernas förutsättningar och karaktär. Av hänsynsbestämmelsen
framgår att grannar skall höras då byggnad placeras närmare gräns än 4,5 meter,
vilket Byggnadsnämnden gjort. Men bestämmelsen anger också att ”Mindre avstånd
kan medges vid ett brandsäkert utförande av byggnadsdelar mot angränsande tomt.” Att placera
byggnader närmare gräns än 4,5 meter är således inte en avvikelse mot detaljplan
eftersom vid rätt byggnadstekniskt utförande kan sådan placering medges.
En volymstudie har tagits fram där bedömningen har gjorts att den nya tillkommande
volymen inte upplevs som dominerande med hänsyn till omgivande byggnader, se tex
fastigheten Visby Södertull 10. Gällande höjden på den nya byggnaden i förhållande
till Visby ringmur är bedömningen att den förhåller sig lägre än Visby ringmur. För
Visby innerstad är upplevelsen av Visby ringmur väsentlig. Den nya byggnaden
tillåter siktlinjer mot muren från flera platser på Södertorg. Helhetsbedömningen är
att en högre nybyggnad på platsen motiveras av dels en etablerad skala på
bebyggelsen i anslutande kvarter, dels av att nybyggnaden placeras nära en hög
sektion av ringmuren som därmed anger och möjliggör en högre skala i kvarterets
inre del.
Bedömningen är att förslaget är väl anpassad till omgivande byggnader och mot
grannfastighet västerut håller byggnaden en sluten fasad för att inte medföra någon
olägenhet för grannar.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Sökande har inkommit med svarsskrivelse.
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Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning, S & Ö
Fasadritning, V, Ö & S
Planritning, plan 1
Planritning, plan 2
Sektionsritning
Anmälan kontrollansvarig
Antikvariskförundersökning
Yttranden GEAB
Yttranden Teknikförvaltningen Vatten
Yttranden Teknikförvaltningen Avfall
Yttranden Regionantikvarie

2017-09-25
2017-06-08
2017-08-17
2017-08-17
2017-08-17
2017-08-16
2017-08-16
2017-08-17
2017-03-30
2017-02-17
2017-09-08
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-02

Enbart handlingsnr
#1
#19
#24
#25
#21
#22
#23
#2
#48
#40
#44
#45
#49

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).
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
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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

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Visby Tull 11 AB, Roy Abdel Ahad, Donners plats 6, 62157 VISBY

Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare 2017-09-27
OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
Visby Tull 11 AB, Roy Abdel Ahad, Donners plats 6, 62157 VISBY
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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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Nybyggnad, efter ombyggnad
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Restaurangen

Fasad mot norr hus 1

Fasadskylt målas direkt på fasad
Text enligt senare besked

Fasad mot öster hus 1

Befintlig grind

BESKRIVNING
Fasader hus 1 är anpassad efter fasadutformningen från 1878
- gesimser, listverk takfot lika nuvarande, lätt bruten vit med grön
umbra NCS S1002-G50Y
- puts lagas/kompletteras, avfärgas
- putsomfattningar släta i kulör lika övrig fasad enl äldre utförande
- träpanel stående öppen skarv, slamfärg, kulör Faluröd
- fönster utan tvärpost
- trädörrar mot gatan med speglar
- trädörrar mot gården med speglar, liggande/stående panel
- kulör snickerier NCS S8005-G50Y
- tak oxh takfönster kulör svart
Befintlig puts består av en äldre kalkputs mot ribb som reparerats
och kompletterats i omgångar. Spritningen bedöms vara kcbaserad, dvs ett kalkcementbruk. Då de föreslagna fasadarbetena
innebär utbyte av befintliga fönster, för att återskapa ett äldre
utseende, kommer stora delar av putsen att påverkas. De delar
som går att sparas skall behållas. Ny puts görs med NHL, Naturlig
hydrualiskt kalkbruk, som fungerar både med kalkputs och med
kc-puts. Denna avfärgas med naturlig hydraulisk kalkfärg, motsv
NCS S1030-Y30R som baseras på ett guldockrapigment.
Fasader hus 2
Puts och avfärgning fasadyta, snickerier mm utförs på
motsvarande sätt som hus 1.
Fasad hus 3
Nätas och putsas med NHL, spritputsas utan markerade
fönsteromfattningar. Kulörer och snickerier lika hus 1.
Räcken
Enkla räcken av smide, svartmålas.

Fasad mot söder hus 1, sektion hus 2
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Tillkommande fönster

Bef plank rivs och ersätts ej med
nytt enl ök med granne

Bef mur rivs.
Ny byggnad med fasadliv lika fd mur.

5 218

2 171

599

3 743

Fasad mot väster, hus 1-3

Putsad gesims slät (utan profilering)
kulör lika övriga gesimser

2 800

Ökat djup på trapphus

Fasad mot öster hus 2 o 3
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