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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/608
10 december 2017

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Månadsrapport november 2017
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner månadsrapport november

Sammanfattning

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska resultat
jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt ekonomiskt
helårsresultat.
Periodens utfall är positivt med 10 719 tkr jämfört med budget. Intäkternas utfall
uppgår till totalt 40 335 tkr vilket är 9 059 tkr högre än budget. Orsaken till detta är
att byggnadsnämnden erhållit riktat statsbidrag ( byggbonus ) på 11 616 tkr. Vilket
enligt redovisningsregler skall redovisas som en intäkt den period det utbetalas.
Om byggnadsnämndens verksamheter hade legat enligt intäktsbudget skulle man haft
ett positivt utfall på hela statsbidraget dvs 11 616 tkr. Utan det riktade statsbidraget är
intäkterna 2 557 tkr lägre än budget, orsak är att enheterna bygglov och
bygginspektion inte når produktionsmålen.
Dessa ekonomiska rapporter tillsammans med verksamhetsmått är ett av de
viktigaste styrmedel vi har för att klara de besparingsuppdrag som åligger nämnden.
De totala kostnaderna uppgår till 45 997 tkr, vilket är 1 660 tkr lägre än budget.
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 27 212 tkr, vilket kan jämföras med
periodens budget som är 29 290 tkr. Orsaken är framför allt enhet GI där man dels
har personal utlånad i projekt till annan förvaltning samt en resurs överflyttad till
förvaltningsstöd.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/608

Budget och utfall för periodens kostnader och intäkter åskådliggörs i nedanstående
tabell.
Budget
januari nov, tkr

Utfall
januari nov, tkr

Avvikelse
januari nov, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

Intäkter
Driftkostnader

31 276
- 47 657

40 335
- 45 997

9 059
1 660

34 123
51 824

41 551
49 257

Netto

-16 381

- 5 662

10 719

-17 701

-7 706

Ekonomisk uppföljning och prognos

Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på 9 995 tkr, detta till följd av det
riktade statsbidraget byggnadsnämnden erhållit. Byggnadsnämndens överskott vid
årsskiftet överflyttas till byggnadsnämndens egna kapital.
Prognosen utan det riktade statsbidraget är ett underskott på 1 621 tkr. Detta är
viktigt att byggnadsnämnden och dess verksamheter har med sig framåt, då
förvaltning inför 2018 och 2019 kommer enligt besparingsbeslut erhålla minskad ram
med 3 miljoner år 2018 och ytterligare 3 miljoner år 2019. Denna besparing ska
fördelas ut på samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga tillhörande nämnder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2922
24 november 2017

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Avskrivningar kundfordringar 2017
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden avskriver kundfordringar på totalt 1 068 kronor.

Bedömning

När byggnadsnämnden utfört en tjänst debiteras kunden en avgift. Avgiften
faktureras i samband med att ärendet expedieras. Inkomsten bokförs direkt som en
intäkt i verksamheten.
Betalningsbevakning sker kontinuerligt, trots detta finns risk att betalning uteblir. Då
uppkommer en kundförlust och fordran avskrivs.
Regionstyrelsen har beslutat att varje nämnd själv ska besluta om avskrivning av
kundfordran och att nämndens verksamhet ska belastas med den förlust som
uppkommer.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till avskrivning av kundförluster år
2017 för byggnadsnämnden. Samtliga fordringar har varit föremål för
inkassoåtgärder. Sammanlagt föreslås avskrivning av kundfordringar för
byggnadsnämnden år 2017 med 1068 kronor. Redovisning sker i bilaga 1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Bilagor:

Bilaga 1
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Förslag till avskrivning
2017
Samhälsbyggnadsförvaltningen
Samtliga fordringar har varit föremål för inkassoåtgärder.
Region Gotland har avtal med Visma Collectors om långtidsbevakning av avskrivna fordringar

Ansvar

Konto

Belopp

Fakturagrupp

1563

Bygglov
735100

1068,00

70

krivna fordringar

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2931
27 november 2017

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Årlig Indexuppräkning av timpriset inom Plan- och
bygglovstaxan
Förslag till beslut



Byggnadsnämnden, Region Gotland beslutar att räkna upp timpriset med 2,8
% till 945 kronor per timme i enlighet med taxebestämmelser avseende taxan
för byggnadsnämndens verksamheter.



Den nya timtaxan skall gälla från och med den 1 januari 2018.

Bakgrund

Av Region Gotlands Plan- och bygglovstaxa framgår att byggnadsnämnden får för
varje kalenderår (avgifts år) besluta att höja de i taxan antagna fasta avgifterna och
timavgifterna. Till grund för justeringen ligger den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på
SKL:s hemsida i oktober månad.
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats för oktober 2017 är 2,8 %.
Bedömning

I enlighet med taxan föreslås en revidering av taxan med 2,8 %. Revideringen innebär
att timtaxan höjs till 945 kr per timme från nuvarande 920 kr per timme. Den nya
timtaxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018.
Det är viktigt att det görs en årlig justering av taxan för att möta den allmänna
kostnadsökningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef
Bilagor:

Bilaga 1
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PKV

Prisindex kommunal verksamhet
PKV
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personalkostnad*

3,1

3,6

3,2

3,3

3,1

3,8

3,3

Övrig förbrukning**

1,1

0,7

2,1

2,3

2,6

2,6

2,6

2,4%

2,7%

2,8%

3,0%

3,0%

3,4%

3,1%

Prisindex kommunal verksamhet

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt.
För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med cirka 0,3 procentenheter per år.
För åren 2018 och 2020 (inte 2019) förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,3 och 0,4 procentenheter respektive år.

PKV-20170928
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Kompetensförsörjningsplan 2017-2021

1. Inledning
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med medborgarnas livsmiljö. Vi hanterar frågor
som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst. Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vi behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare samt satsa på kompetensutveckling för
att utveckla och behålla nuvarande chefer och medarbetare. Kompetensförsörjning är ett
prioriterat område för förvaltningen. Rätt kompetens är avgörande för förmågan att uppnå
goda resultat och för att organisationen ska utvecklas. Samhällsbyggnadsförvaltningens
kompetensförsörjningsplan bygger på Region Gotlands koncerngemensamma strategiska
plan för kompetensförsörjning.
1.1 Mål

Kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Samhällsbyggnadsförvaltningen lyckas möta
framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare på ett bra sätt.
1.2 Syfte

Kompetensförsörjningsplanens syfte är att beskriva utmaningar och klargöra strategier för
att säkra kompetensbehovet på kort och lång sikt för att nå målet. Frågeställningar som belyses är bland annat:
 Vilken kompetens finns inom Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Vilka förändringar står Samhällsbyggnadsförvaltningen inför
 Vilken kompetens behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen för uppnå målen
 Vilka strategier har Samhällsbyggnadsförvaltningen för att möta kompetensbehovet
1.3 Kompetens som begrepp för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att kunna kompetensförsörja en organisation behöver kompetensen kartläggas, kompetensmål bestämmas och på det sättet identifiera eventuellt kompetensgap. Kompetens
handlar inte bara om formell utbildning och roll utan också om färdigheter och attityd.
Kompetens omfattar även social kompetens, samt förmåga att utföra en viss uppgift och
hantera en viss situation. Kompetens beskrivs som: förmåga och vilja att utföra en uppgift
genom att tillämpa kunskap och färdigheter.
 Förmåga – erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter
 Vilja – attityd, engagemang, mod och ansvar
 Kunskap – fakta och metoder – att veta
 Färdigheter – kunna utföra i praktiken – att göra
1.4 Uppföljning

Kompetensförsörjningsplanen ska följas upp årligen och uppdateras vid behov eller minst
vart fjärde år.

2. Vilken kompetens finns inom Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nedan följer en redogörelse för vilka enheter som finns inom förvaltningen och vilka kompetenser som finns inom respektive enhet.
2.1 Stadsarkitekt

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
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Befattning
Antal anställda
Stadsarkitekt/enhetschef
1
Biträdande stadsarkitekt
1
Regionantikvarie
1
Enheten har den kompetens som behövs på plats. Arbetet innehåller en hel del strategiska
arbetsuppgifter.
2.2 Förvaltningsstöd

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Verksamhetsutvecklare
4
Nämndsekreterare
2
Ekonomichef
1
HR-chef
1
Kommunikatör
1
IT-samordnare
1
Enheten arbetar med internt stöd, den kompetens som behövs är på plats. En utökning har
gjorts under 2017 med ytterligare en verksamhetsutvecklare utifrån övriga verksamheters
behov.
2.3 Bygg

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Biträdande enhetschef
1
Bygglovhandläggare
11
Bygglovarkitekt
2
Byggnadsinspektörer
9
Koordinator
4
Assistent
5
Jurist
1
Enheten gick in i en ny organisation under hösten 2016, utökningar har gjorts och det är
flera nya medarbetare på plats under 2017. Vi har arbetat aktivt internt med möjlighet till
andra roller inom enheten efter viss utbildning och intern upplärning. Det är fortfarande en
stor utmaning att komma i mål med den nya organisationen och de förändringar som behövs. Vi gör bland annat en satsning på tillsyn under 2017 och några år framåt där arbetsuppgifterna för handläggare och inspektörer utökas, rekryteringen för den gruppen är klar.
2.4 Plan

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Enhetschef
Planarkitekt
Fysisk planerare
Landskapsarkitekt
Regionekolog
Planingenjör
Planerare översiktsplan

Antal anställda
1
2
2
1
1
1
1
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Projektledare översiktsplan
1
Enheten har den kompetens som behövs på plats utöver en vakant tjänst som Planarkitekt
som kommer tillsättas i början av 2018. Vi ser att det kommer att behövas mer kompetens
inom projektledning för enheten och det finns en plan för kompetensutveckling inom det
området för befintliga medarbetare. Det är få personer/roll vilket gör att det finns en risk
för sårbarhet för organisationen om någon skulle sluta. Vi arbetar aktivt med att samarbeta
där det går inom enheten och att man lär av varandra. Enhetschefen kommer att gå i pension inom några år, inför det behöver vi en plan för rekrytering och överföring av kompetens.
2.5 Geografisk information

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Mätningsingenjör
3
Kartingenjör
5
GIS-ingenjör
3
Vi kommer att utöka enheten med ytterligare en mätningsingenjör från januari 2018 då våra
uppdrag har ökat, därefter har vi den kompetens vi behöver på plats. Senaste rekryteringen
tog lång tid och vi ser att det är en allt mer svårrekryterad kompetens. Vi har några pensionsavgångar under perioden som vi kommer ta fram en plan för hur vi ska ersätta. Enheten har relativt låg personalomsättning, några medarbetare har gått vidare inom andra enheter på förvaltningen.
2.6 Miljö- och hälsoskydd

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Miljöskyddsinspektörer
25
Enheten kommer att utöka genom att vi rekryterar en biträdande enhetschef under hösten
2017. Den kompetens som behövs finnas annars på plats. ”Klart vatten” kommer att pågå
som idag de närmsta åren. Det skulle finnas möjlighet till utveckling av verksamheten och
ytterligare tillsyn inom några områden, det går dock inte på befintlig personal. Vi har upplevt att det har blivit allt svårare att rekrytera erfaren personal till enheten de senaste åren
och vi ser att konkurrensen om arbetskraften på Gotland har ökat. Vi arbetar med att ha en
plan för det utifrån den satsning på bristyrken som görs.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.7 Livsmedel och alkoholtillstånd

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Alkoholhandläggare
2
Alkoholinspektör
1
Livsmedelsinspektör
7
Enheten är bemannad utifrån den kompetens som behövs. Vi har fått allt svårare att rekrytera semestervikarier till enheten med rätt kompetens. En plan för hur vi ska hantera det
kommer att tas fram inför 2018. Vi gör ett försök hösten 2017 att enhetschefen för Förvaltningsstöd även är enhetschef för Livsmedel och alkoholtillstånd. Det kommer att utvärderas under hösten 2017 och faller det väl ut kommer vi att fortsätta så och i och med det
dra ner på en enhetschefsposition.
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2.8 Räddningstjänst

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Räddningschef
1
Brandman
38
Styrkeledare
4
Yttre befäl
4
Ingenjör
1
Inspektör
3
Koordinator
1
Stabspersonal
1
Verkmästare
1
Räddningstjänst i beredskap
66
Värn
36
Enheten har en ny organisation sedan maj 2017 och arbetet med att sätta alla rutiner pågår.
Enheten har historiskt sätt en låg personalomsättning på heltidsstyrkan, många blir kvar
länge på sina positioner. Några medarbetare har slutat på grund av flytt till fastlandet.
Inom Räddningstjänst i beredskap har vi rekryteringsproblem och större omsättning än tidigare år. Omsättningen beror främst på att medarbetarna flyttar från orten och att det blir
allt svårare att få beredskapen att passa med livspusslet. Rekryteringen för räddningstjänst i
beredskap görs vid ett tillfälle per år. Vi har under 2017 kompletterat det med ett traineesystem, där man kan börja som trainee under annan del av året och bli anställd efter en testperiod. Vi fortsätter med det arbetssättet under 2018 och vi kommer att utvärdera det
framöver.

3. Vilka förändringar står Samhällsbyggnadsförvaltningen inför
En stor del av vår verksamhet inom förvaltningen är konjunkturberoende. Det gör att antal
inkomna ärenden påverkas av om det är en hög- eller lågkonjunktur vilket direkt påverkar
vårt behov av bemanning. Utifrån vad vi vet nu så ser vi ingen större förändring under
kommande år som bör påverka bemanningen i någon högre grad.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vi har sett sedan en tid att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat. Vi har några medarbetare som valt att lämna förvaltningen på grund av flytt till andra delar inom Sverige eller annan arbetsgivare på Gotland och vi tror att vi kommer att få räkna med några sådana avgångar även framöver.
Sedan något år tillbaka har vi haft svårt att rekrytera semestervikarier till enhet Livsmedel
och alkoholtillstånd. Under sommaren 2017 tog vi in färre vikarier än vad vårt behov var
då vi inte hittade rätt kompetens. Vi behöver ta fram en plan för sommar 2018 och framåt
för att se över semesterförläggningen och plan för rekrytering.
För Räddningstjänsten ser vi att det kommer vara stabilt under 2018 och 2019 men från
2020 kommer politiken ta fram ett nytt handlingsprogram, det kan då innebära förändringar för verksamheten som vi inte känner till idag. För att klara uppdraget ser vi dock att
det blir svårt att göra ytterligare neddragningar på verksamheten.
Under de närmsta fem åren har vi cirka 13 pensionsavgångar. De är fördelade på 6 olika
enheter vilket gör att det inte är någon specifik enhet vi ser som mer sårbar utan pensions-
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avgångarna är hanterliga och går att planera för. Inom Räddningstjänst i beredskap kommer vi att ha cirka 12 pensionsavgångar. Inom räddningstjänsten heltid finns det en rörlig
pensionsålder från 58 år enligt avtal, vilket gör att det är svårare att planera för pensionsavgångar. Medarbetare som går i pension behöver inte alltid återbesättas med en ny medarbetare, utan en behovsanalys behöver göras inför varje pensionsavgång för att komma fram
till hur kompetensöverföring ska ske.
Vi har ett besparingskrav för delar av förvaltningen under 2018 och 2019 vilket gör att vi
har en utmaning i planering av kompetensutveckling och bemanning.
Vi har fått pengar för ett digitaliseringsprojekt som kommer att påverka bemanningen då
projektet gör att vi behöver utöka med cirka 10 tjänster för tre år framåt. En projektgrupp
arbetar med planeringen av det arbetet. Till projektet planerar vi att använda oss av en
kombination av befintlig personal samt nyrekryteringar. För den befintliga personalen som
kommer att arbeta med projektet planerar vi att rekrytera vikarier till den ordinarie verksamheten under tiden som projektet pågår. Vi ser att det är viktigt att vi behåller kompetensen inom förvaltningen när projektet är färdigt och vi planerar för det genom bemanningen.

4. Vilken kompetens behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen för
att uppnå målen
Den kompetens vi har inom förvaltningen idag kommer vi att behöva även under de kommande åren.
Vi har identifierat några bristyrken inom förvaltningen:
Yrke
Behov 2017
Behov 2018-2021
Byggnadsinspektör
2
2-3
Bygglovshandläggare
2
2-3
Arkitekter
1
2-3
Brandingenjörer
1
1-2
Kart- och GIS-ingenjörer
1
1-2
Miljöskyddsinspektörer
2
2-3
Räddningstjänstpersonal i beredÅrligt behov 10-12 Årligt behov 10skap
20
Med bristyrken menas att det inom dessa yrken är sämre tillgång på kompetens på kortoch lång sikt vilket gör att särskilda åtgärder och aktiviteter genomförs.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vi ser att vi har lägre löner inom våra bristyrken i jämförelse med löner i riket och vi
har ett behov av extra lönesatsningar för de grupperna.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men vi ser en förändring
som skett som gör att vi nu har lyft upp erfarna miljöskyddsinspektörer som det. Vi har
tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när vi rekryterar nytt så är
det få erfarna som söker till oss.
Det är få personer som går utbildning som brandingenjör i Sverige idag och vi är många
räddningstjänster som konkurrerar om kompetensen. Det arbetas centralt på att marknadsföra utbildningen i hela Sverige för att hitta fler personer som vill gå utbildningen.
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5. Vilka strategier har Samhällsbyggnadsförvaltningen för att möta
kompetensbehovet
En rad aktiviteter görs idag för att möta den rekryteringsutmaning som finns inom samhällsbyggnadsförvaltningens bristyrken samt den kompetensbrist som finns inom organisationen. Region Gotland har tagit fram följande process som vi kommer att arbeta efter:
Kompetensförsörjningsprocess

5.1 Attrahera

Attrahera handlar om att proaktivt marknadsföra arbetsgivarvarumärket Region Gotland
samt att ha attraktiva anställningserbjudanden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter
de övergripande strategier som finns inom Region Gotland men har valt att särskilt lyfta
fram följande strategier:
 Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
 Stärka Region Gotlands organisationskultur där medarbetare ser och bekräftar
varandra samt känner stolthet över att arbeta inom regionen och rekommendera
andra till detsamma
 Tydliggöra ledarskapets betydelse för att klara kompetensförsörjningsutmaningarna
5.2 Rekrytera

Rekrytera handlar om att göra en professionell rekryteringsprocess. I anslutning till rekryteringsprocessen är det viktigt att ge nya medarbetare en bra introduktion så att det är säkerställt att krav, förväntningar och skyldigheter är kända. Samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetar efter de övergripande strategier som finns inom Region Gotland men har valt att
särskilt lyfta fram följande strategier:
 Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
 Systematiskt arbeta med och synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter och interna karriärvägar inom hela Region Gotland

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enhetscheferna ansvarar för rekrytering på respektive enhet. Behov av HR-stöd finns för
att göra så bra rekryteringar som möjligt. I dagsläget annonserar vi sedvanligt utifrån Regionens rutiner. Vi planerar att framöver göra mer riktade annonseringar inom till exempel
Facebook och Linkedin för att nå ut till fler personer inom önskad målgrupp.
Vi har sett flera exempel med att det är svårt att hitta kompetens med den utbildning vi efterfrågar och även att hitta erfarna medarbetare inom området. Vid några tillfällen har vi
inte kunnat möta de löneanspråk som angetts.
Vi kommer att arbeta med följande aktiviteter framöver:
 Kontinuerlig kompetensutveckling av personal
 Bygga upp samarbete med yrkeshögskolor för bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer
 Ta fram en plan för semesterförläggning och rekrytering av semestervikarier med
rätt kompetens för enhet Alkohol- och Livsmedeltillstånd
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Fortsätta arbetet med traineesystem för räddningstjänstpersonal i beredskap
Ha en fortsatt dialog med koncernledningsgruppen och politiken kring att skapa
bra förutsättningar till att regionens personal runt om på landsbygden ska ha möjlighet till kombinationstjänst med sin ordinarie tjänst tillsammans med räddningstjänst i beredskap
Ha en strategi för lönebildning

5.3 Engagera, utveckla och behålla

För att öka engagemang och inflytande som gör att medarbetare vill stanna och utvecklas
är strategin att ta tillvara på medarbetarnas kompetens i ännu större omfattning än vad som
görs idag. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter de övergripande strategier som
finns inom Region Gotland men har valt att särskilt lyfta fram följande strategier:
 Aktivt arbeta med goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap
 Arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö
 Arbeta systematiskt för en god lönebildning
 Stärka Region Gotlands organisationskultur där medarbetare ser och bekräftar
varandra samt känner stolthet över att arbeta inom regionen och rekommendera
andra till detsamma
Vi ser att engagera, utveckla och behålla våra befintliga medarbetare är avgörande för att
lyckas med kompetensförsörjningen inom förvaltningen framöver och det är ett område
som vi behöver prioritera.
Vi har ett utvecklingsarbete inom förvaltningen med att arbeta mer aktivt med individuella
kompetensutvecklingsplaner, några enheter har kommit längre med det arbetet än andra.
Som kompetensutveckling arbetar vi bland annat med utbyte med andra kommuner eller
genom att erbjuda utvecklande projekt parallellt med de löpande arbetsuppgifterna.
Vi ska fortsätta att arbeta aktivt med karriärmöjligheter inom förvaltningen och tydligare
synliggöra de möjligheter som finns, i första hand inom respektive enhet men även mellan
enheter. Enhetscheferna har ett stort ansvar i detta och behöver ha förutsättningar att
kunna arbeta med detta på ett bra sätt.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inom förvaltningen erbjuder vi heltid som grund och vi har inga oönskade deltider. Vi ser
dock positivt på att kunna ha deltid som möjlighet i dialog med den enskilde medarbetaren.
En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att man ska må bra och vilja stanna på sin arbetsplats. Det är viktigt att cheferna får förutsättningar att lära känna sina medarbetare. Överlag
försöker vi, inom ramen för anställningen, ge medarbetarna eget ansvar över sina arbetsuppgifter och sin arbetstid och som chef ska man visa att man har förtroende för sina medarbetare. Det är viktigt att vi kan erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid. Vi behöver
fortsätta att arbeta aktivt med arbetsklimatet, trivsel och att skapa en trygg kultur. Vi har en
historik med flera medarbetare som har haft stressrelaterade sjukskrivningar. Vi tror att
personal som är trygga i sin yrkesroll och kompetens och som känner arbetsglädje och uppskattning hanterar tillfälliga perioder av stress och hög arbetsbelastning bättre och mår då
även bättre.
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Vi behöver kunna erbjuda marknadskraftiga löner, vi ligger efter riket inom flera grupper
på förvaltningen. Vi har gjort särskilda lönesatsningar under 2017 för bristyrken inom enhet Bygg och Plan. Vi fortsätter satsningar på bristyrken inom fler enheter under 2018 och
kommer även att ta fram en plan hur vi ska hantera detta framöver.
Vi kommer att arbeta med följande aktiviteter framöver:
 Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som utgår från förvaltningens
och den enskildes behov
 Ledarkontrakt upprättas för samtliga enhetschefer och biträdande enhetschefer
 Diskussion och analys i ledningsgruppen för att fånga upp tendenser i medarbetarsamtal samt medarbetarenkät
 Lönesatsningar på bristyrken fortsätter enligt plan
 Arbeta med uppföljning av sjuktalen och arbetsmiljön
 Arbeta aktivt med utvecklingsprojekt för kompetens och verksamhet
 Ta fram en plan för hur byggbonusen som förvaltningen har fått 2017 ska användas, en del kan till exempel läggas på kompetensförsörjning
5.4 Avveckla

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Avveckla handlar om att Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar och förbereder inför att
medarbetare av olika orsaker väljer att lämna organisationen. Avgångssamtal är viktigt att
genomföra med medarbetare som väljer att sluta i organisationen, dessa samtal ger förslag
på förbättringar till verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter de övergripande strategier som finns inom Region Gotland men har valt att särskilt lyfta fram följande strategier:
 Systematisera avgångsprocessen
 Bra strukturer för att systematisera kompetensöverföring.

Vi kommer att arbeta med följande aktivitet framöver:
 Avslutningssamtal genomförs då medarbetare slutar, resultatet ska sedan analyseras
för att kunna förbättra vårt interna arbete framöver.
 En behovsanalys ska göras inför varje pensionsavgång för att komma fram till hur
kompetensöverföring ska ske.
 En analys för kompetensöverföring ska göras inför samtliga avslut.

9 (9)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/3043
13 december 2017

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Anordnande av Workshop / Seminarium inom Union of Baltic
Cities planeringsworkshop
Förslag till beslut

•
•

Byggnadsnämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
250 000 kronor som delfinansiering av seminarium.
Medel anvisas ur det egna kapitalet för byggnadsnämnden för delfinansiering
av seminarium.

Bakgrund

Union of Baltic Cities (UBC) är ett av de nätverk som den antagna Internationella
strategin för Region Gotland pekar ut som prioriterade. Region Gotland deltar idag
på politisk nivå under organisationens övergripande konferenser samt, sedan våren
2017, även aktivt i planeringsnätverket Planning Cities.
Planning Cities Commission är ett planeringsnätverk inom UBC som etablerades
1998 med syfte att underlätta samarbete inom stadsplanering mellan organisationens
medlemsstäder. Årligen anordnas två träffar i någon av medlemsstäderna där man i
workshop-format diskuterar och arbetar med specifika frågeställningar kopplade till
värdkommunens planerings- eller stadsbyggnadsutmaningar och ger idéer och förslag
på lösningar. Dessa träffar riktar sig primärt till planerare, arkitekter och andra
verksamma tjänstepersoner vid stadsbyggnadskontoren i de deltagande städerna. Med
stadsarkitektens deltagande i Rostock våren 2017 var Region Gotland med för första
gången i detta sammanhang.
Primärt stadsarkitektenheten samt verksamheterna inom översiktlig planering och
detaljplanering bör framgent avsätta tid och resurser för att kunna vara med på de
årligen återkommande arrangemangen. Utöver att lära känna och nätverka med
kollegor från kommuner i närområdet, ger träffarna kunskapsinhämtning och ny
input till välkända lokala planeringsfrågor, som i Rostock exempelvis
kryssningsterminalsprojekt och centrumnära hamnutveckling. Det framfördes tydliga
önskemål från representanter från de andra deltagande städerna att Region Gotland
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skulle delta mer i aktivt i nätverksarbetet. Nätverket vill också att Region Gotland
anordnar en motsvarande workshop som en självklar del i ett aktivt medlemsskap.
Detta diskuterades vidare mellan planeringsnätverket och Region Gotland, via
regionrådet Filip Reinhag, under generalkonferensen i Växjö oktober 2017. I dialog
mellan regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
möjligheterna att anordna workshop hösten 2018 (oktober) utretts. Ett positivt
förhandsbesked har lämnats till UBC att Region Gotland är beredda att organisera
workshopen 2018. Med tilltänkt organisation där stadsarkitekten och två
samhällsplanerare ansvarar för förberedelser och genomförande tillsammans med
UBC återstår finansieringsfrågan. UBC uppskattar kostnader för arrangemanget till
motsvarande ca 250 000 SEK utöver interna personalresurser, därför söks nu dessa
medel ur eget kapital där tilldelad byggbonus för 2017 kommit in.
UBC uppskattar antal deltagare till max 40 inbjudna planerare, som i grupper under
tre arbetsdagar intensivt arbetar med en tydlig tematisk planeringsfrågeställning
kopplat till Visbys utveckling. Resultatet, utöver värdefullt nätverkande, kan ge ny
och inspirerande input till komplexa stadsbyggnadsfrågeställningar.
Sammanfattningsvis kan konstateras att aktivt deltagande i UBC Planning Cities är ett
utmärkt sätt för Region Gotland att inom ramen för den antagna internationella
strategin samverka inom samhällsbyggnads- och stadsplaneringsområdet. Ett
anordnande av workshop hösten 2018 ligger helt i linje med ett aktivt arbete inom
nätverket.

Beslutsunderlag

Mall för generellt workshop-upplägg, framtaget av UBC Planning Cities.
Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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FOR THE UNION OF THE BALTIC CITIES COMMISSION PLANNING CITIES SEMINARS

Before
EVENTUAL TIME

EVENT

6-8 Month
before
3-5 Month
before

Agreement between host city and
commission
Planning meeting in the host city. The
member of the steering group
participates.

3-4 Month
before
2 Month before

First invitation/appetizer

1 Month before
Last Month

Reminder (90 % ready)
Final program, all logistics, computers,
maps etc.

Second invitation (80-90 % ready)

NOTES

Signed letter of intent
The host city presents a draft program and a
draft budget. Visit to workshop areas,
venues, hotels ect.
Decisions on above issues.
Host city make the draft. Joint release
Host city make the work, agreements with
venues, speakers, hotels etc. Joint release.
Host city make the work, joint release.
Host city.

Sunday
EVENTUAL TIME

18:30
19:00

EVENT

Meeting at hotel lobby
Dinner – informal

NOTES

in a restaurant in walking distance from the
hotel

Monday
EVENTUAL TIME

EVENT

8:30
9:00

Registration
Opening

9:30

Introduction with city, planning
actualities, challenges
Coffee break
Lecture about the topic of the seminar
Introduction to project territories
Lunch
Guided tour to the city and workshop
areas
Coffee break
Meeting in groups
Meeting at hotel
Dinner

10:30
10:45
11:30
12:00
13:00
16:00
16:15-17:00
18:30
19:00

NOTES

short speeches by the member of
commission and city representative

usually formal together with city
representatives

Tuesday
EVENTUAL TIME

EVENT

8:30
9:30
10:30
10:45
12:00
13:00

Lecture by (well known) lecturer
Workshop
Coffee break
Workshop
Lunch
Lecture or presentation(s)

14:00
15:45
16:00-17:00
18:30
19:00

Workshop
Coffee break
Workshop
Meeting at hotel
Dinner

NOTES

good examples in the city, examples from
different cities etc.

often organized with some kind of
attraction

Wednesday
EVENTUAL TIME

EVENT

8:30
9:30

Workshop – final touch
Group presentations

11:30
11:45
12:00

Conclusion and summary
Invitation to the next UBC seminar
Lunch

NOTES

For local politicians, colleagues, the public
and the press

After
EVENTUAL TIME

Within one
Month
Within two
Month
Within tree
Month
Within one year

EVENT

Release of report, inclusive summery
and findings, slideshows ect.
Financial report to the commission
chairman for approval
Approval of financial report
Transfer of commission financial
support to host city
Report to Advisory board/Annual
report of commission

NOTES

Host city
Host city
Chairman together with “Gdansk”.

Commission chairman or other member of
steering group

PLAN
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är
målsatt i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade
mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den
riktning som är önskvärd. Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av
nämnd.
I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga
för förvaltningen, samt nämndens egna mål och prioriterade områden. Vidare beskriver
verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen har och vilka aktiviteter som kopplats till dessa i syfte att nå målen.
Verksamhetsplanen är framtagen av förvaltningens ledningsgrupp med inspel från nämnderna. Verksamhetsplanen tar upp förvaltningens verksamhetsområden på ett övergripande
plan och i enheternas mer detaljerade enhetsplaner redovisas hur respektive enhet genomför sitt uppdrag under året.

2
2.1

Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för
en hållbar samhällsutveckling inom regionen. Vi arbetar huvudsakligen på uppdrag från
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt tekniska nämnden men vi har
också uppdrag från regionstyrelsen utifrån översiktlig planering, strategiska detaljplaner
samt alkoholtillstånd. Vi tar fram förslag till beslut, genomför nämndernas beslut och rapporterar resultat.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för god bebyggd miljö, god livsmiljö samt trygghet
och säkerhet. Förvaltningens målsättning är att svara för en rättssäker myndighetsutövning
och vägledning som inger förtroende. Förvaltningens roll som samhällsbyggare bidrar till
ekonomisk tillväxt, bättre miljö och hälsa, ökad trygghet samt utveckling i samklang med
våra natur- och kulturvärden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhällsbyggande genom god myndighetsutövning och en
hög servicegrad.
Vi har ett stort antal kundkontakter och håller med egna kundtjänstverksamheter. För att
vara framgångsrik i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar regional utveckling
baserat på ett resurseffektivt samhällsbyggande krävs ett nära samarbete med kunder och
andra aktörer i samhället.
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Förvaltningen är organiserad enligt nedan:

Figur 1: Organisationsskiss

2.2

Nulägesbeskrivning

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ekonomi där verksamheten under byggnadsnämnden och tekniska nämnden går med ett underskott och verksamheten under miljö- och hälsoskyddsnämnden går med ett överskott. Totalt så är prognosen ett underskott för 2017.
Om man däremot räknar med erhållen byggbonus för 2017 så ser ekonomin mycket ljus ut
med ett stort överskott. Byggbonusen ger oss en trygg plattform för att fortsatt utveckla vår
verksamhet med sikte mot en högre servicegrad och rättssäkerhet och en ekonomi i balans
utan riktade statsbidrag. En stor utmaning för förvaltningen är även fortsättningsvis kompetensförsörjningen. Vi har under de senaste åren haft en stor personalomsättning men i
december 2017 har vi få vakanser. Utmaningen består främst i att behålla befintlig personal
men även att lyckas rekrytera rätt kompetens då rekryteringsbehov uppstår. Vi har även
fortsatt en ”ung” organisation.
Vi har sökt och fått beviljat ett stort projekt inom digital samhällsbyggnad för de närmaste
tre åren. DISA har beviljats 26 miljoner kronor innebär att vi står inför en omfattande digitaliseringsprocess med en helt digitaliserad samhällsbyggnad som mål. DISA innebär också
att vi kommer att behöva rekrytera ett tiotal medarbetare inom kort.
Då förvaltningen aviserat ett stort behov av arbetsplatser till framförallt enhet bygg, kommer vi att få ta hus 124 på Visborgsområdet i anspråk. Enhet bygg, förebyggande brand
och stadsarkitektenheten kommer att flytta dit efter genomförd renovering. Förväntad flytt
sker i slutet av kvartal ett 2018. Förvaltningschefen kommer att ha arbetsplats både i hus
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Graip och i hus 124. En flytt kommer förmodligen att påverka hela förvaltningens arbete
vilket ställer stora krav på en väl förberedd och genomförd process inte minst utifrån det
faktum att byggnadsnämnden har prioriterat bygglovshandläggningen. Utifrån det prioriterade området medarbetarskap så är det också viktigt att vi säkerställer en god arbetsmiljö
för både de som flyttar och de som blir kvar i hus Graip.
2.3

Uppdrag

2.3.1

Uppdrag från regionfullmäktige

Besparingsbeting
Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10
miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika
taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.
Efter beslut av samhällsbyggnadsdirektör har en projektplan upprättats för arbetet med
besparingar för SBF. Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande 10 miljoner kronor och denna besparing är fördelad enligt:
2017 – 1,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2018 – 0,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2019 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet

Nämndernas reglementen
I reglementena beskrivs nämndernas arbetsområden såsom givna av regionfullmäktige.
2.3.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

Byggnadsnämnden
Nämnden anser att det är kritiskt att förvaltningen prioriterar bygglovsprocessen och tillsynsarbetet då dessa två områden historiskt sett är eftersatta och inte uppfyller lagstadgade
krav på exempelvis handläggningstid. Förvaltningen åläggs att presentera aktiviteter som
ska syfta till att korta köerna för bygglovs- och tillsynsärenden.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera följande områden:


Utveckla samverkan mellan nämnd och förvaltning
En framgångsfaktor i samspelet mellan politik och förvaltning är att det finns en
god förståelse för varandras uppdrag och roller. I syfte att utveckla detta kommer t
ex gemensamma utbildningar genomföras och arbetet med teman under nämndmöten bibehållas. Handläggare kommer i större utsträckning redogöra för ärenden.
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Bullerstörningar
Bullerstörningsproblematiken, sommartid är påtaglig i Visby innerstad. Ett arbete
med att se över nuvarande riktlinjer har initierats och kommer att färdigställas 2018.
Nämnden kommer att bidra med kunskapshöjning i branschen och se över tillsynsmetodiken



Luftkvalitet
Efter mätningar i Visby har resultaten visat att nivåerna av partiklar (PM10) överskrider de halter som anges som gränsvärden av nationell/EU-lagstiftning. Nämnden kommer att ta fram ett åtgärdsprogram för luft, PM10. Åtgärdsprogrammet
kommer fastställas av Regionfullmäktige.



Vatten
Vattenfrågan är kanske den mest centrala frågan i nämndens verksamhet. Nämnden
kommer fortsatt prioritera området bl. a via satsningar på arbetet Klart Vatten. Fokus kommer också läggas på att sprida kunskap om vattnets sårbarhet i samband
med anläggande av vattentäkter mm



Nedskräpning
Nedskräpningsproblematiken har ökat på Gotland. Förvaltningen har uppmärksammat att fler ärende gällande nedskräpning har kommit in. Nämndenkommer
under året genomföra förebyggande aktiviteter i form av att delta i s.k. Skräpplockardagar. Samarbetet med Teknikförvaltningen och ”Håll Sverige rent” kommer att
utvecklas.



Livsmedelskontrollen
Förvaltningen behöver utreda livsmedelskontrollen utifrån att vi inte klarar av uppdraget i kontrollplanen. Det behöver göras en utredning liknande den behovsutredning som enheten miljö- och hälsoskydd gör enligt miljöbalken. Vilken bemanning
krävs för att fullgöra uppdraget och vad kan om möjligt effektiviseras i nuvarande
arbetssätt?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden
Räddningstjänst
Såsom beskrivet i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor ska Region Gotlands arbete
med att verka förebyggande mot olyckor samt stärka enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga
och agera ska minska skador orsakade av bränder och andra olyckor.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

2.4

Koncernledningens gemensamma prioriteringar

Nedan är några av våra arbetsområden som har bäring på koncernledningens gemensamma
prioriteringar.
Styrning
Produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska mål.
Samspel med politiken.
Stärkt samverkanskultur.
Systematiskt kvalitetsarbete
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Digitalisering
Utveckling av ytterligare digitala tjänster
Geodata
DISA
Kompetensförsörjning
Personalomsättning
Sjuktal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Service
Företagsklimat
Tillgänglighet och bemötande
2.5

Ekonomi

Organisationsnivå
Byggnadsnämnden, org 2100000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, org 2700000
Tekniska nämnden, org 2341000

Intäkter
40 417
20 558
2 351

Kostnader
55 492
31 857
53 576

Summa

Netto
-15 275
-11 299
-51 225

-77 799

Tabell 1: Budget 2018

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Investeringar

Budget 2018
2 000
750
3 000
5 750

Tabell 2: Investeringsram

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

2.6

Medarbetare

Personal

2016

2017

Antal anställda
varav
kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

150

158

63
87
8

56
102
12

Tabell 3: Medarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till detta kommer cirka 120 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Kommentarer:

Vi ser en ökning av antal anställda inom förvaltningen under 2017. Under våren genomfördes en organisationsförändring inom Räddningstjänsten. Förändringen har lett till färre antal brandmän i Räddningstjänst i beredskap då stationen i Visby lades ner samt att vi har
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minskat antal tjänster vid några stationer på landsbygden. Samtidigt ökade vi antal heltidsanställda brandmän.
Under året har vi fortsatt med satsning på enhet Bygg då antalet ärenden har ökat samt rekryterat en grupp för att kunna utföra mer tillsyn.
Vi har haft en ökning i antal ärenden på enhet Geografisk information vilket har gjort att vi
har utökat antal tjänster på enheten.
Ökningen av totalt antal anställda beror även på vikarier som ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga.
Inför 2018 har förändringar skett i chefsledet. En biträdande enhetschef till miljö- och hälsoskydd har rekryterats och enhetschefen för förvaltningsstöd tar chefsansvaret även för
enhet livsmedel- och alkoholtillstånd.

3

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

3.1

Mål
Mål från koncernstyrkort

Figur 2: Region Gotlands koncernstyrkort
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Samhälle
Social Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

1. God folkhälsa

7. Ingen bostadsbrist

14. Utveckla Gotland som ekokommun

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland

9. Hög andel gotlänningar i arbete eller
studier

16. Säkra tillgången till vatten av god
kvalitet

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

10. God tillgång till vuxenutbildning

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön

6. En levande landsbygd och ett attraktivt
Visby för bibehållen inomregional balans

12. Ett gott näringslivsklimat

13. Ökad folkmängd (också ett visionsmål)

Verksamhet
Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

19. God tillgänglighet till Region Gotland

23. Medarbetare har förutsättningar att
bidra till verksamhetsutveckling

27. Budgeterat resultat ska uppgå till
minst 2 procent av nettokostnaden

20. God kvalitet i skolan

24. Ledare skapar förutsättningar för och
tar tillvara engagemang hos medarbetarna
25. Medarbetare förstår verksamheten
och sitt eget uppdrag

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå
till minst 2 procent av nettokostnaden

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

30. Den totala nettokostnadsökningen
ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska
vårdas

21. God kvalitet i vården

22. God kvalitet i omsorgen

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

32. Skattefinansierade investeringar ska
vara egenfinansierade till 100 procent
Direkt tillämpliga mål

Indirekt tillämpliga mål

Ej tillämpliga mål

Figur 3: Målen från styrkortet ur Samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

3.2

Mål från övergripande program

Region Gotlands miljöprogram
Region Gotlands miljöprogram med dess fyra fokusområden är ett viktigt övergripande
program för samhällsbyggnadsförvaltningen och påverkar oss huvudsakligen genom hur
vi genomför våra tillsyner. Fokusområdena och deras övergripande mål är som följer:
Energi och klimat
Gotland är en världsledande ö-region och visar vägen till ekologisk hållbarhet.
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Vatten
Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland och en levande Östersjö.
Lätt att göra rätt – hållbara val
Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi ger hållbar tillväxt på Gotland.
Samhället bidrar till giftfria kretslopp.
Naturens mångfald
Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald bevaras.
Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 är vårt regionala utvecklingsprogram. Det är det övergripande programmet för hur hela Gotland ska utvecklas. Programmet styr inriktningen av det utvecklingsarbete som görs på Gotland. Grunden är en långsiktigt hållbar utveckling.
Det regionala utvecklingsprogrammet är huvudinstrumentet för att samla och leda Gotland i riktning mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Programmet anger inriktning och prioriteringar för Gotlands utveckling och baseras på en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningar och den utvecklingspotential som finns på Gotland.

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
De övergripande strategiska styrdokumenten för Region Gotland är det regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025 och underliggande planer och program. Dit hör energiplanen – Energi 2020. För Region Gotland ska energiplanen fungera som färdplan på
väg till en hållbar energianvändning baserad på förnybar energi enligt målen i Vision
2025.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Region Gotlands bostadsförsörjningsplan
Bostadsförsörjningsplanen skall tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen, stödja dialogen mellan regionen och exploatörer/byggherrar och vara till hjälp i
olika aktörers och intressenters agerande på den gotländska bostadsmarknaden, men
också utgöra underlag för fortsatt debatt och diskussion.

Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan
Regionen har genom plan- och bygglagen både möjlighet och skyldighet att utöva inflytande över utvecklingen i Region Gotland. Översiktsplanen sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på
lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden. Den
översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för
olika exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt
skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland. En viktig faktor
för Gotlands välstånd är att befolkningen ökar. Idag är det framför allt Visbyområdet
som står för befolkningsökningen. För att möjliggöra en utveckling av landsbygden krävs
en strategi. Översiktsplanen anger därför att fördjupade planer tas fram för de olika serviceorterna utifrån sina unika förutsättningar.
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Tillväxtprogrammet
Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och
resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet som stärker det gotländska
näringslivets förutsättningar, liksom förutsättningarna för nya och växande företag.
Tillväxtprogrammet ska även bidra till det nationella målet med den regionala
tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Programmet ska vägleda insatser av aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå
liksom samordning mellan dessa aktörer.
Internationell strategi för Region Gotland
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket är Region Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter, civilsamhället, akademi och andra aktörer.
Strategin syftar även till att tydliggöra hur Region Gotlands samtliga nämnder och
förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna förstärka, förbättra och utveckla Gotland.
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
• att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

•

att utveckla Region Gotlands verksamheter.

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det
gotländska integrationsarbetet. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands
arbete med integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin
(RUS).
Under området ”Boende” anges som strategiskt vägval för samhällsplaneringen att
”verka för områden med blandade bostadsformer”. Utöver att låta helt nya områden utvecklas med bostäder i olika upplåtelseformer är även strategisk förtätning av befintliga
bostadsområden av betydelse för möjligheter till integration. Strategisk förtätning kan exempelvis innebära komplettering med nya upplåtelseformer eller bostadstyper inom ett
homogent bestånd för att motverka en ökad segregation. Det kan också innebära, som
beskrivs inom området ”Socialt sammanhang”, att etablera och planera för mötesplatser i
områden där möjligheten för ökad integration är som störst, i stad såväl som på landsbygd. Här bör, för att kunna planera för rätt åtgärder, också de samhällsplanerande verksamheterna verka nära civilsamhället. Det kan exempelvis ske genom utvecklade former
av medborgardialog som ligger utanför de formaliserade och lagstadgade samrådsprocesserna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser som en viktig uppgift att kunna fungera som en introducerande arbetsplats för nyanlända, gärna i samarbete med andra organisationer och
myndigheter. Ett exempel på en sådan introducerande samverkan är Stockholms universitets program ”Korta vägen”, där Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016 tog emot en nyanländ syrisk arkitekt som sedan fått fortsatt arbete på förvaltningen.
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Nämndmål

Byggnadsnämnden sätter upp följande mål för de prioriterade uppdrag man givit förvaltningen:


Bygglov
Förbehållet att antalet inkomna ärenden inte markant ökar eller minskar så är målet
för 2018 att antalet ärenden i bygglovskön ska minska med 20%.



Tillsyn
Senast 31 december 2018 ska samtliga ärenden inkomna till 2015 ha granskats av
tillsynsgruppen.



Översiktsplan och Detaljplaner
Enhet plans aktivitetslista redovisar vilka planaktiviteter som enheten ska prioritera
och vara delaktiga i under 2018. Denna aktivitetslista visar hur byggnadsnämnden
säkerställer styrkortsmålen för Samhälle (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet). Planenhetens aktivitetslista för 2018 ska uppfyllas till minst 70%.

4 Prioriterade utvecklingsområden
De prioriterade utvecklingsområdena är områden som förvaltningen behöver utveckla eller
bevara i syfte att öka måluppfyllelsen avseende de direkt tillämpliga målen från koncernstyrkortet respektive nämndernas egna mål. Områdena har valts ut utifrån förvaltningens
resultat, nuläge samt ett omvärldsperspektiv, och bedöms för 2018 vara de viktigaste områdena för organisationen som helhet. Under respektive utvecklingsområde finns de mål från
styrkortet samt nämndmål som är direkt berörda av att förvaltningen arbetar med utvecklingsområdet.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Effektivisera förvaltningens interna processer
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en organisation som gått igenom flera omorganisationer på relativt kort tid. Vi behöver utveckla ett mer gemensamt tänk och de olika enheterna behöver bli mer samspelta. I och med att delar av förvaltningen hamnar i olika
byggnader behöver vi även arbeta med vår interna kommunikation där exempelvis tekniska lösningar kan underlätta samarbetet mellan enheterna. Vi behöver med förnyad
kraft fortsätta sträva mot att bli ”en” förvaltning. Våra interna processer behöver effektiviseras och likriktas där möjligt eftersom en effektiv och likvärdigt arbetande förvaltning
gynnar våra kunder och har en direkt effekt på många av våra mål.
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Figur 4: Utvecklingsområdet interna processer och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.

Medarbetarskap/sjuktal
Även om Samhällsbyggnadsförvaltningen inte tillhör de prioriterade förvaltningarna när
det gäller Region Gotlands övergripande insatser mot sjuktalen så har vi förhållandevis
höga sjuktal. Förvaltningen prioriterar aktiviteter knutna till medarbetarskap, ledarskap
och sjuktal.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Figur 5: Utvecklingsområdet medarbetarskap och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.

Digitaliserad samhällsbyggnad (DISA)
Region Gotland vill underlätta för företag, boende och besökare på Gotland i kontakten
med Regionen. Detta genom ett projekt som digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen. Det
digitala flödet underlättar ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar
planerings- och byggprocess, vilket hjälper till att utveckla företagen och underlätta vardagen.
Projektet omfattar 8 huvudaktiviteter, framtagna i en förstudie. En sömlös digital samhällsbyggnadsprocess skapas genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med
3D-visualisering, upprätta en kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla
regionens e-tjänsteplattform, integrera Skatteverkets Mina meddelanden och anpassa data
för e-arkivering.
Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet, skolor och
universitet, som alla har intresse av eller är delaktiga i liknande projekt inom samhällsbyggnad.
Projektet bidrar till förbättrad tillgänglighet och transparens i ärendehanteringen samt en
snabbare handläggning. Tillgången till samhällsinformation har blivit mer jämställd och ett
mer långsiktigt hållbart arbetssätt har införts.
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Projektet genomförs under 3 år, 2018-2020 och har tilldelats 26 miljoner kronor och i och
med detta står förvaltningen inför en fantastisk utmaning. Det är dags att låta verksamheten
genomsyras av den digitala agendan och att ta strategin från idé till verklighet!

Figur 6: Utvecklingsområdet DISA och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

5 Prioriterade aktiviteter
Prioriterat
Aktivitet
område

Interna
processer

Ny rutin för delgivning
tas fram och verkställs.

Interna
processer

Kartläggning av interna
remisser och deras flöden genomförs.

Interna
processer

Samtlig fakturering som
utförs åt SBF ses över
och förbättringsförslag
tas fram.

Interna
processer

Administrativa
arbetsuppgifter och administrativt stöd ses över
utifrån ett

Koppling
till målområde
och mål i
styrkort
Social Hållbarhet: Mål
2.
Medarbetare:
Mål 23, 26.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Plan för uppföljning

Ansvarig

Följs upp på
enheternas
APT och i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Medarbetare:
Mål 23, 26.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Medarbetare:
Mål 23, 26.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Medarbetare:
Mål 23-26.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180330.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd
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förvaltningsövergripande
perspektiv.
Kundtjänstfunktioner utreds ur ett förvaltningsövergripande perspektiv.
Alla medarbetare har en
kompetensutvecklingsplan som utgår från förvaltningens och den enskildes behov.

Medarbetare: Följs upp i ledMål 23-26. ningsgrupp
senast 181231.
Medarbetare: Följs upp i
Mål 23-26 samband med
deadline för
medarbetarsamtal.

Medarbetarskap

Avslutningssamtal genomförs då medarbetare
slutar.

Medarbetare: Följs upp i led- Enhetschefer
Mål 23-26 ningsgrupp nov
2018.

Medarbetarskap

Ledarkontrakt upprättas
för samtliga enhetschefer
och biträdande enhetschefer.
Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov.

Medarbetare: Följs upp i led- FörvaltningsMål 23-26 ningsgrupp nov chef och be2018.
rörda enhetschefer.
Medarbetare: InformationsHR-chef
Mål 23-26 punkt i MHN,
BN och TN
nov 2018.
Medarbetare: Följs upp i
HR-chef, förMål 23-26 samband med
valtningschef
deadline för
och enhetsmedarbetarchefer
samtal.
KLGs
Följs upp enligt Ansvarig progemensamma projektplan.
jektledare.
prioriteringar:
Digitalisering.
Social hållbarhet: Mål
6.
Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 7, 12.
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 14, 18.
Kvalitet:
Mål 19.
Medarbetare:
Mål 23-26.
Prioriterat
Följs upp i till- Enhetschef
uppdrag från synsgruppen
Bygg
nämnd.
180131.

Interna processer
Medarbetarskap

Medarbetarskap
Medarbetarskap

DISA

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01
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Tillsyn

Diskussion i ledningsgruppen för att fånga
upp tendenser i medarbetarsamtal samt medarbetarenkät.
Projektet startar och genomförs enligt projektplan.

Tillsynsgruppen är på
plats i sina lokaler och

Enhetschef
förvaltningsstöd.
Enhetschefer
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Tillsyn
Tillsyn

Tillsyn

Tillsyn

Tillsyn

Bygglov

Bygglov
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fullt bemannad senast
180131.
Upprätta administrativa
rutiner och mallar för
tillsynsarbetet.
Med målsättning att fatta
beslut granskas äldre
ärenden enligt upprättad
rutin.
Berörda fastighetsägare
får informationsbrev och
ärenden gällande OVK,
hissar och andra motordrivna anordningar läggs
in i register.
Utreda ansvarsförhållanden gällande enkelt avhjälpta hinder samt upprätta arbetsrutiner.
I samarbete med kommunikatör sker informationsinsatser till allmänheten för att höja medvetenheten kring tillsynsfrågor. ”Det ska vara lätt
att göra rätt”.
Kategorisering av ärenden sker vid förgranskningen för en mer effektiv handläggning.
Samarbete med Kompetenscentrum och Uppsala Universitet Campus
Gotland för att starta en
handläggarutbildning på
yrkeshögskolenivå.
En prioriterad aktivitet
för förvaltningen är att
kompetensutvecklingsplanerna för medarbetarna vid enhet Bygg genomförs.
Framtagande och översyn av checklistor, beslutsmallar, rutiner osv.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180131.
Följs upp kvartalsvis i tillsynsgruppen.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180201.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180330.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp fortlöpande under
året.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Effekten på
handläggningstid följs upp genom månadsvis
rapportering till
nämnd.
Vi följer upp
att ansökan
skickats in senast 181231.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Förvaltningschef

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt under
2018.

Biträdande
enhetschef
Bygg, Enhetschef Förvaltningsstöd

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Enhetschef
Bygg

Enhetschef
Bygg
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I samarbete med kommunikatör ses informationen på webben över.
Som ett led i att förbereda för en digital bygglovsprocess så prioriteras
att granskning av bygglovsritningar sker digitalt
i Bluebeam.
Våra digitala tjänster förbättras kontinuerligt i
enlighet med egna och
inkomna synpunkter.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt under
2018.
Följs upp kontinuerligt under
2018.

Bitr enhetschef Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kvartalsvis.

Enhetschef
Bygg, Enhetschef Förvaltningsstöd.

Utbildningsinsatser sker
riktat för att i högre grad
kunna få spetskompetenser inom enheten.
Kontinuerlig förbättring
av ärendedokumentation.
En översyn av livsmedelskontrollen sker under 2018 för att utreda
arbetssätt, bemanning
och ekonomi med målsättningen att enheten
ska klara sitt uppdrag.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kvartalsvis.

Enhetschef
bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt.

Enhetschef
Bygg

Klart 180630
och nämnden
ska ha kontinuerliga uppdateringen kring
hur arbetet
fortskrider
fram till dess.
Klart 180630

Enhetschef
livsmedeloch alkoholtillstånd med
stöd av förvaltningsstöd.

Genomföra översyn av
beslutsmallen för att säkerställa att besluten gällande förebyggande
brand är rättssäkra.
Revidera bullerriktlinjer
för Visby innerstad

Social Hållbarhet: Mål
2.
Medarbetare:
Mål 25
Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Social hållbarhet:
Mål 6
Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 12
Arrangera utbildning an- Prioriterat
gående bullerproblemati- uppdrag från
ken i Visby innerstad.
nämnd
Social hållbarhet:
Mål 6

Förslag till beslut redovisas
för nämnden
senast 180630

Utbildning ska
vara genomförd och information om
kursen ska redovisas för

Enhetschef
Bygg

Enhetschef
förvaltningsstöd med
stöd av Räddningstjänsten.
Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Enhetschef
miljö och hälsoskydd
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Miljö och
hälsoskydd

Tillskapa ett åtgärdsprogram för luft (PM10)

Miljö och
hälsoskydd

Medverka i att tillskapa
ett strategiskt arbete för
minskad nedskräpning

Miljö och
hälsoskydd

Driva arbetet med Klart
Vatten.

Miljö och
hälsoskydd

Revidera riktlinjer för
enskilda avlopp inom
Region Gotland

Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 12
Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Social hållbarhet:
Mål 1
Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 16
Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 16

nämnden senast 180630
Förslag till beslut redovisas
för nämnden
senast 181231

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Information
om projektet
redovisas för
nämnden senast 181231
Följs upp kontinuerligt.

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Förslag till beslut redovisas
för nämnden
senast 181231

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Enhetschef
miljö och hälsoskydd
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Uppföljning
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Bilagor
Bilaga 1: Indikatorer för löpande nämndinformation

Byggnadsnämnden får varje sammanträde uppföljning på:
 Antal inkomna ansökningar om bygglov/förhandsbesked och fattade beslut
 Antal inkomna respektive beslutade företagsärenden
 Totalt antal tillsynsärenden och antal under handläggning/granskning
 Handläggningstid (beslut som fattas inom 10 veckor, 20 veckor, mer än 20
veckor)
 Handläggningstid – medianvärde
 Ärendebalans
 Antal inkompletta ärenden
 Mottagna samtal hos kundtjänst
 Kötid i medel för samtal till kundtjänst
 Status överklagade ärenden
 Ekonomiuppföljning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje sammanträde uppföljning på:
 Antal beslut om avloppsanläggningar och andel av planerat antal (Team vatten)
 Antal inkomna ansökningar (Team vatten)
 Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Team miljö)
 Tidsuppföljning kontroller/provtagning (Team livsmedel)
 Antal kontroller och andel av planerat antal (Team livsmedel)
 Antal registrerade/upphörda verksamheter (Team livsmedel)
 Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Förebyggande brand)
 Antal förelägganden (Förebyggande brand)
 Samtliga team rapporterar också särskilda händelser
 Ekonomiuppföljning
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Näringsdepartementet
Regeringskansliet

Svar på remiss

Remiss: Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

Sammanfattning
Bedömningen är att hela avsnittet om ”altaner” har sådana oklarheter att det
bör göras om i sin helhet. I motsats till vad Boverket anser är bedömningen att
de negativa konsekvenserna för kommunerna och byggherrarna när det gäller
förslaget rörande solcellspaneler och solfångare kommer att vara betydande
och leda till mer än marginella kostnadsökningar för kommunerna. Bedömningen är därför att även detta avsnitt har sådana brister att det bör göras om i
sin helhet.
Bakgrund
Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL utgör
delredovisning av Boverkets ”Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav
på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen
(2011:338)”
I rapporten lämnar Boverket förutsättningarna för ytterligare undantag från
krav på bygglov för ”altaner”, solcellspaneler och solfångare samt föreslår en
definition av begreppet ”altan”.

”Altaner”
Undantaget för ”altaner” ska enligt Boverkets förslag samordnas med de nuvarande undantagen för skärmtak, mur och plank vid skyddad uteplats i 9 kap 4 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Undantaget ska omfatta ”altaner” i anslutning till en- och tvåbostadshus som utgör golv till en skyddad uteplats, anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset, tillsammans med mur och plank sammantaget inte har en höjd som överstiger 1,8 meter och inte placeras närmare
gräns än 4,5 meter om inte berörda grannar medger det.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Av förslaget följer även att ”altaner” som omfattas av undantag från krav på
bygglov i likhet med skärmtak, murar och plank ska få strida mot detaljplan
och områdesbestämmelser.
Med avsikten att underlätta tillämpningen av det föreslagna undantaget för ”altaner” föreslår Boverket även att det införs en definition av begreppet ”altan”.
”Altan” är enligt förslaget en:
” Upphöjd golvkonstruktion som utan att vara tak till byggnad är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.”.
Solcellspaneler och solfångare
Undantaget för solcellspaneler och solfångare ska enligt Boverkets förslag omfatta solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form och ska gälla
även om dessa påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt på annat sätt än
genom byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
Undantaget ska inte gälla för sådana byggnader eller bebyggelseområden som
är särskilt värdefulla i enlighet med 8 kap 13 § PBL. Undantaget ska enligt förslaget gälla för alla typer av byggnader men begränsas till solcellspaneler och
solfångare som placeras utanpå byggnader och som följer byggnadens form.
Den senare begränsningen innebär att solcellspaneler som är uppvinklade och
därmed inte följer byggnadens form eller som är integrerade i fasad eller tak
inte omfattas av undantaget.
De solcellspaneler och solfångare som är tak- eller fasadintegrerade kommer
Boverket att återkomma till i samband med slutredovisningen av uppdraget.
Då kommer bland annat ytterligare undantag från krav på bygglov för byte av
färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial att
behandlas.
Solcellspaneler och solfångare som omfattas av undantag från krav på bygglov
får däremot även fortsättningsvis inte strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Och inte heller mot PBLs krav på byggnader.
Byggnadsnämndens yttrande över förslaget rörande ”altaner”
Definition av begreppet ”altan”
Boverket föreslår alltså att med ”altan” ska avses en ”Upphöjd golvkonstruktion
som utan att vara tak till byggnad är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats”.
Att införa en så smal definition av begreppet ”altan” i PBL, som Boverket nu
föreslår, av ett begrepp som i det svenska språket används med en så vid betydelse, är problematiskt. Bara det faktum att vissa ”altaner” som Boverket nu föreslår ska bli bygglovfria faller utanför den föreslagna definitionen för ”altan”
visar på detta.
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Andra typer av uteplatser som i dagligt tal ibland kallas ”altaner”, som inte är
renodlade uteplatser, utan även utgör tak till en byggnad eller tillbyggnad eller
är placerade ovanpå ett tak till en byggnad, eller på annat sätt inte ryms inom
definitionen för en ”altan” kan, bör eller ska i PBL-sammanhang fortsättningsvis inte benämnas ”altan”. Risk för språkförbistring och missförstånd är överhängande. Det kommer att kräva en disciplinering av språkbruket för att den
föreslagna definitionen av begreppet ”altan” inte ska skapa ännu mer oklarheter
än vad som råder redan i dagsläget.
Bedömningen är att när Boverket i senare skeden av den här processen tar ett
djupare grepp på den här frågan kan det mycket väl sluta med att definitionen
av ”altan” måste modifieras. Bedömningen är att det går att åstadkomma
samma resultat som Boverket eftersträvar utan att begreppet ”altan” behöver
definieras. Detta kan ske genom att helt enkelt beskriva vad som kan göras
utan att det kräver bygglov och utan att hänvisa till ordet ”altan”.
Bygglovfria ”altaner”
Boverket föreslår att ”altaner” i anslutning till en- och tvåbostadshus som bl.a.
tillsammans med murar och plank som undantagits från krav på bygglov sammantaget inte har en höjd som överstiger 1,8 meter ska undantas från bygglovsplikten. En sådan konstruktion kan i vissa fall givetvis anses vara en sådan
konstruktion som definitionen avser, men kan även i vissa fall anses vara en
byggnad, d.v.s. att golvkonstruktionen även är tak till en byggnad, d.v.s. att
konstruktionen faller utanför definitionen för ”altan”. Boverket skriver själva
på sidan 17 i rapporten att ”Måttet 1,8 meter är för övrigt den ungefärliga höjd då
många altaner enligt rättspraxis är bygglovspliktiga som tillbyggnad.”
Bedömningen är således att vissa ”altaner” som föreslås bli bygglovfria kan falla
utanför den föreslagna definitionen för ”altan”.
Det är lätt att tolka att Boverket genom definitionen och undantagsregeln önskar fastställa att en upphöjd golvkonstruktion som är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats och avståndet från dess översida ner till marken
i varje punkt runt om är 1,8 meter eller mindre aldrig är en byggnad. Bedömningen är att det är tveksamt att rättspraxis är överens med detta. Det framgår
även med tydlighet på sidan 10 i rapporten att Boverket av flera skäl anser att
det inte är lämpligt att med en definition av ”altan” ytterligare klargöra byggnadsbegreppet . Bedömningen är att det med det lämnade förslaget föreligger
en risk att så ändå blir fallet.
Det råder ingen direkt oklarhet kring vad Boverket i sammanhanget avser bör
vara en bygglovsbefriad åtgärd. Det som väcker funderingar är varför Boverket
ändå väljer att föreslå införandet av en definition av vad som är en ”altan” för
att omedelbart använda begreppet på en konstruktion som i vissa fall inte självklart ryms inom definitionen.
Om den föreslagna lagkonstruktionen ska användas bör måttet för golvkonstruktionens översida ner till marken sättas betydligt lägre än enligt förslaget, så
att det med god marginal inte även kan anses vara ett tak till en underliggande
byggnad.
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Den stora skillnaden jämfört med idag
Den stora skillnaden med Boverkets lämnade förslag jämfört med dagens situation är inte att de ”altaner” som nu direkt i lagtexten blir utpekade som bygglovfria idag alltid är bygglovspliktiga. Den stora skillnaden är istället att de
bygglovsfria ”altanerna” enligt förslaget får strida mot detaljplanen.
I dagsläget ska underbyggda ”altaner” som överstiger en viss höjd över marken
räknas in i den enligt detaljplanen maximalt tillåtna byggnadsarean. Detta oavsett om den konstruktion som den planerade ”altanen” ingår i är bygglovspliktig
eller inte. En ”altan” blir bygglovspliktig, inte på grund av att ”altaner” i sig är
bygglovspliktiga, utan på grund av att de även kan utgöra antingen en byggnad,
tillbyggnad eller en fasadändring. Med förslagets konstruktion följer att de ”altaner” som har avgränsats i förslaget som ”bygglovsfria” ska inte heller räknas
in i den enligt detaljplanen maximalt tillåtna byggnadsarean.
Av detta följer även att för ”altaner” utanför detaljplan är den föreslagna ändringen av begränsat intresse.
Det är inte nödvändigt att införa en definition av vad en ”altan” är för
något
Bedömningen är att det inte är nödvändigt att införa en definition av begreppet
”altan” för att uppnå vad förslaget syftar till. Det ser visserligen snyggt ut i lagtexten att kunna hänvisa till ett definierat begrepp. Bedömningen är dock med
hänvisning till ovan anförda invändningar att det är lämpligare att direkt i lagtexten i klartext ge uttryck för det som avses, nämligen att det för en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående komplementbyggnader krävs det
inte bygglov för att med:
1. en från marken upphöjd golvkonstruktion, oavsett om den även kan
anses vara ett tak till en byggnad eller tillbyggnad eller vara en fasadändring,
2. en mur och
3. ett plank
anordna en skyddad uteplats, om den från marken upphöjda golvkonstruktionens, murens och plankets höjd sammantaget inte är högre än 1,8 meter över
marken, anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset och inte placeras närmare
gränsen än 4,5 meter.
Det finns behov av att begränsa hur bred en ”altan” får vara.
För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående komplementbyggnader krävs det i dagsläget enligt 9 kap 4 § PBL inte bygglov för att med en
mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Den existerande paragrafen begränsar den skyddade uteplatsens höjd och utbredning från bostadshuset, d.v.s. hur djup den får
vara, men inte hur bred den får vara.
I princip är det möjligt att anlägga och bygga en sådan skyddad uteplats som
sträcker sig runt hela byggnaden, vilket även framgår av rapporten. Med det nu
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föreslagna tillägget kommer det även vara möjligt att även utan bygglov helt
omgärda sitt en- eller tvåbostadshus med en skyddad uteplats i form av en ”altan” med ”altangolvets” översida 1,8 meter över marken, inom 3,6 meter från bostadshuset, och försett med ett staket ovanpå detta, om åtgärden inte vidtas
närmare gräns än 4,5 meter. Denna konsekvens är Boverket medveten om,
men anser uppenbarligen inte att detta är något problem. Bedömningen är att
detta i vissa fall inte är ett problem, men i tillräckligt många fall för att det
skulle kunna anses leda till en grov förvanskning av en stor del av villabeståndet. Det bör således införas en regel eller ett förtydligande som även begränsar
den bygglovfria ”altanens” bredd. Bedömningen är att en modifiering av illustrationen på sidan 18 i rapporten, som visar en lika dan ”altan”, men som går
runt hela huset, visar på ett sådant behov.
Allmänna synpunkter
Det kan konstateras att den framtagna rapporten endast spänner över en väldigt begränsad del av de oklarheter som finns i PBL rörande ”altaner”. Bedömningen är att förslaget endast får begränsade positiva effekter. Efter införandet
av det lämnade förslaget är risken fortfarande stor att många kommer att få ta
ansvar för ”altanbyggen” som först i efterhand visade sig vara bygglovspliktiga.
Bedömningen är att hela avsnittet om ”altaner” har sådana brister att det bör
göras om i sin helhet.
Byggnadsnämndens yttrande över förslaget rörande solcellspaneler och solfångare
1. Boverket föreslår att solcellspaneler och solfångare som monteras på
en byggnad och följer byggnadens form ska undantas från bygglovsprövning även om de påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt på
annat sätt än genom byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
2. Undantaget ska inte gälla för sådana byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla i enlighet med 8 kap 13 § PBL.
3. Förslaget innebär inte att solcellspaneler och solfångare som omfattas
av undantag från krav på bygglov får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.
4. Undantaget innebär inte heller undantag från PBLs krav enligt:




2 kap 6 §, dvs att bebyggelse och byggnadsverk bl.a. ska utformas på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, naturoch kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,
och
8 kap. 1§, dvs krav på att byggnadsverk ska ha bl.a. en god form-, färgoch materialverkan.
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Av rapporten framgår att det i och för sig kan ifrågasättas varför solenergianläggningar som påverkar en byggnads yttre utseende under vissa förutsättningar ska undantas från krav på bygglov när ett nytt fönster eller dörr med liknande effekt inte undantas. Enligt Boverkets uppfattning kan denna skillnad i
vart fall delvis motiveras med att en solenergianläggning som monteras utanpå
en byggnad är mer reversibel än ett nytt fönster eller en ny dörr. Om det i efterhand upptäcks att en solenergianläggning som omfattas av undantag från
krav på bygglov har uppförts i strid mot krav i PBL går det enligt Boverket
normalt sett relativt enkelt att rätta till.
Bedömningen är att det inte är enklare att rätta till en solenergianläggning som
inte håller mottet än ett fönster som inte håller mottet. När det gäller solenergianläggningar kommer det förmodligen i de flesta fall att handla om ifall den
byggda anläggningen i sin helhet är lämplig eller inte lämplig på det aktuella taket. Förslaget leder möjligen till att det blir lättare att bygga, men inte till att det
blir lättare att göra rätt. Förslaget, om det genomförs, riskerar att göra många
fastighetsägare till stora risktagare.
Krav på anmälan
I denna del av Boverkets större uppdrag ingår inte att se över om kraven på
anmälan enligt 6 kap 5 och 6 § PBF är ändamålsenligt utformade med hänsyn
till de i den nu aktuella rapporten föreslagna ändringarna. Denna del av uppdraget ska Boverket rapportera först i slutredovisningen av det större uppdraget. Boverket tar därför inte nu ställning till om de solenergianläggningar som
omfattas av det nu föreslagna undantaget från bygglov ska kräva en anmälan
eller inte. Solenergianläggningar som omfattas av det föreslagna undantaget kan
dock redan idag omfattas av anmälningsplikt främst med hänsyn till hållfasthet
eller brandskydd.
Bedömningen är att frågan om lättnader av bygglovsplikten för de i rapporten
föreslagna solenergianläggningarna inte bör föregå en utredning om omfattningen av anmälanplikten för dessa anläggningar. Bedömningen är att införandet av en generell anmälanplikt för dessa anläggningar till en del kan mildra de
negativa konsekvenser som redovisa enligt nedan anförda.
Konsekvenser för kommunerna
Boverket hävdar att förslaget om undantag innebär att byggnadsnämnden enklare kan avgöra om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte. Förslaget innebär
även att byggnadsnämnderna får ett något minskat antal bygglovsärenden, vilket enligt Boverket bidrar till att resurser kan läggas på andra åtgärder så som
bostadsbyggande. Det är nog sant att det blir enklare att avgöra om en åtgärd
är bygglovspliktig eller inte och att antalet bygglovsärenden kommer att
minska. Det kan dock ifrågasättas om de frigjorda resurserna kommer att
kunna användas för att öka bostadsbyggandet.
Förslaget innebär att byggnadsnämndernas roll förskjuts från att pröva kraven
enligt PBL i förväg till att ge råd och att vid behov pröva kraven vid tillsyn i efterhand när åtgärden redan är utförd. Förslaget kan även leda till att antalet frivilliga bygglov kommer att öka.
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Förslaget ställer också krav på att byggnadsnämnderna anpassar sina organisationer och utbildar sin personal för att kunna möta denna förändring. Om tillsynsärendena ökar innebär det en påverkan på kommunernas kostnader eftersom tillsynsärenden inte är avgiftsbelagda utan skattefinansierade. Förslaget
kommer således att ställa stora krav på en i många kommuner redan ansträngd
tillsynsverksamhet.
En annan förändring är att undantaget för solenergianläggningar begränsas till
att inte gälla för särskilt värdefulla byggnader och områden. Även detta ställer
krav på kommunerna att inventera och peka ut sådana byggnader och områden
samt tillhandahålla material som redovisar vilka byggnader och områden som
anses särskilt värdefulla inom kommunen. Det kräver i sin tur att kommunerna
har tillgång till antikvarisk kompetens.
Kommunernas planavdelningar kommer också att aktivt behöva ta ställning till
om bygglovsplikt för solenergianläggningar ska återinföras eller inte för byggnader eller bebyggelseområden där sådana åtgärder inte omfattas av skyddet i 8
kap 13 § PBL.
Sammanfattningsvis är bedömningen i motsats till Boverkets bedömning att
konsekvenserna för kommunerna och byggherrarna kommer att vara betydande och leda till mer än marginella kostnadsökningar för kommunerna. Bedömningen är att även avsnittet om solcellspaneler och solfångare har sådana
brister att det bör göras om i sin helhet.

Med vänlig hälsning

Gunnar Gustafsson
Stadsarkitekt btr
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Missiv
Diarienummer

Datum

Boverket
Myndigheten

3.4.1

2017-10-24

för sarnhallsplanering,

byggande

och boende

Regeringskans1 iet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Regeringsbeslut III 3; Uppdrag att utreda ytterligare undantag
från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt
plan- och byggförordningen (2011 :338))
Boverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda ytterligare undantag från krav
på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen.
Boverket överlämnar härmed delredovisningen av uppdraget, den del som
handlar om altaner, solcellspaneler och solfångare. Övriga delar av uppdraget
redovisas senast den 30 april 2018.
I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat. Arkitekt Adam
Laurin har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Göran Persson, rättschef Yvonne Svensson, enhetschef Anette Löfgren, delprojektledare Lina Magnusson, bygglovsingenjör Josefin Hane och
jurist Lars B~ask deltagit.
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Rapporten "Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL"

1652/2017

Från: Registrator-RS
Skickat: den 26 oktober 2017 15:59
Ämne: VB: Remiss: Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

Från: Helene Lassi [mailto:helene.lassi@regeringskansliet.se]
Skickat: den 26 oktober 2017 15:27
Till: justitieombudsmannen@jo.se; svea.hovratt@dom.se; mmd.nacka.avdelning4@dom.se;
mmd.vaxjo@dom.se; info@bth.se; registrator@elsakerhetsverket.se;
registrator@energimyndigheten.se; registrator@formas.se; fortv@fortifikationsverket.se; registrator
<registrator@fmv.se>; fra@fra.se; exp-hkv <exp-hkv@mil.se>; registrator@du.se;
konkurrensverket@kkv.se; lantmateriet@lm.se; receptionen@jur.lu.se; ostergotland@lansstyrelsen.se;
skane@lansstyrelsen.se; halland@lansstyrelsen.se; varmland@lansstyrelsen.se;
dalarna@lansstyrelsen.se; gavleborg@lansstyrelsen.se; vasterbotten@lansstyrelsen.se;
registrator@naturvardsverket.se; registrator@raa.se; info@arkdes.se;
registrator@energimyndigheten.se; sfv@sfv.se; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se; registrator@foi.se;
tillvaxtverket@tillvaxtverket.se; varmdo.kommun@varmdo.se; haningekommun@haninge.se;
kontaktcenter@stockholm.se <kontaktcenter@stockholm.se>; kansliet@vaxholm.se;
osthammardirekt@osthammar.se; kommun@nykoping.se; info@eskilstuna.se; kinda@kinda.se;
kommunstyrelsen@nassjo.se; tranas.kommun@tranas.se; kommunen@tingsryd.se; ks@almhult.se;
info@torsas.se; kommun@borgholm.se; Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>;
karlskrona.kommun@karlskrona.se; info@solvesborg.se; kommun@klippan.se; malmostad@malmo.se;
kommunen@eslov.se; kommun@tjorn.se; kommun@gullspang.se; goteborg@goteborg.se;
kommun@karlskoga.se; nora.kommun@nora.se; kommun@stromsund.se; kundcenter@ostersund.se;
vindelns.kommun@vindeln.se; umea.kommun@umea.se; post@gallivare.se; kansli@byggherre.se;
info@fastighetsagarna.se; info@funktionsratt.se; kansli@planering.org; leif.johnsson@fsbs.se;
info@sverigesstadsbyggare.se; info@iqs.se; info@kulturmiljöfrämjandet.se; info@likaunika.org;
info@nnr.se; info@pro.se; info@samhallsbyggarna.org; hilkka.eskelinen@smakom.se; info@sabo.se;
kansli@arkitekt.se; info@sverigesbyggindustrier.se; info@svensksolenergi.se; info@skl.se;
per.haupt@eskilstuna.se; info@villaagarna.se; info@vvsforetagen.se
Kopia: N Registrator <n.registrator@regeringskansliet.se>; Ann-Kristin Kaplan <annkristin.kaplan@regeringskansliet.se>
Ämne: Remiss: Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL
Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast 15 januari 2018. Vi ser gärna att
remissvaren skickas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och
marie.egerup@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är
Regeringskansliets diarienummer, N2017_06521_PBB, följt av remissinstansens namn.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter,
räcker det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på http://www.regeringen.se/
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur
och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats
http://www.regeringen.se/.
Anders Lönnberg
Departementsråd

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2016/1415
6 december 2017

Sara Lindh

Byggnadsnämnden

Del av Visby Terra Nova 1:1
Upprättande av detaljplan för Kvarteret Brodösen
Antagande
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar detaljplanen, daterad 2017-08-24, rev 2017-10-24, enligt
delegation RF 2015-03-30 § 143.
Sammanfattning

Planen ligger i Terra Novas sydvästra hörn. Större delen av Terra Nova är bebyggt
med småhus, kvarteret Brodösen utgör en fortsättning på bostadsområdet.
Ambitionen är att planen ska bygga vidare på Terra Novas stomme och utgöra ett
omväxlande komplement till bostadsområdet. Närheten till målpunkter och natur ska
vara viktigt när området utvecklas. Planen omfattar cirka 40 småhustomter på mark
som ägs av regionen.
Planen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att det senaste
beslutstillfället i byggnadsnämnden var samråd.
Ändringar efter samråd och granskning

Detaljplanen var på samråd mellan tiden 13 september och 6 oktober 2016 och
granskning mellan 28 augusti 2017 och 26 september 2017. De inkomna
synpunkterna i sin helhet finns hos samhällsbyggnadsförvaltingen. De synpunkter
som kom in under samråd och granskning sammanfattas i ett utlåtande tillsammans
med förslag på ändringar. Nedan följer en sammanfattning på de största ändringarna
sedan samråd:
•
•
•
•
•
•

En kompletterande utfart har lagts till på plankartan.
Bestämmelse att källare inte får finnas har tagits bort.
Högsta nockhöjd för komplementbyggnader har avrundats till 4 meter.
Natursläpp har flyttats österut.
Gatumarken har breddats en halv meter
Plankartan har kompletteras med bestämmelse (n) som förtydligar vad den
gemensamma ytan i mitten av kvarteret ska användas till. Gränserna för den
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gemensamma ytan har justerats något och ytterligare ett släpp in till den
gemensamma ytan har lagts till.
Planbeskrivningen har kompletterats med ny information.

Bedömning

Planen omfattar ett begränsat område, medför inga stora ekonomiska åtaganden för
regionen samt följer översiktsplanen. Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan
antas av byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse antagande
Plankarta
Planbeskrivning
Utlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-12-06

Sara Lindh
Planarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Illustration: Lilian Öman

Förslag till detaljplan för

Kvarteret Brodösen
Region Gotland

Antagandehandling

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Ärendenr: BN 2016/1415
Plankarta
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-08-24, rev 2017-12-06
Utlåtande

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDE
BN 2016/1415
VISBY BRODÖSEN
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

Till planförslaget hör följande utredningar:
Arkeologisk utredning
Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

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. Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan
bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

__________________________________________________________________________________
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Förfarande

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Förslaget är förenligt med regionens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
• Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
• Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Planens huvuddrag

Planens möjliggör cirka 40 tomter för småhus.
Större delen av Terra Nova är bebyggt med småhus, kvarteret Brodösen
utgör en fortsättning på bostadsområdet.
Syfte

Syftet är att tillskapa ett bostadsområde som bygger vidare på Terra Novas
struktur och utgör ett omväxlande komplement till bostadsområdet.
Bostadshusen och trädgårdarna, istället för garagen, är det dominerande
inslaget i gatubilden. Generösa utrymmen för friytor i form av natur och
trädgårdar ger området en grön och luftig karaktär.
Gång- och cykelkopplingar ska göra det tryggt och enkelt att ta sig fram till
fots eller med cykel. Närheten till grönska ska fortsätta att vara viktigt när
området utvecklas.
Bedömning av miljöpåverkan

En behovsbedömning för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har gjorts
och bedömningen är att miljöaspekter kan behandlas i planarbetet utan
krav på en särskild MKB. Länsstyrelsen delar regionens bedömning i ett
yttrande daterat 2016-07-07.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget ca 1 km söder om Terra Nova centrum. I nordväst
gränsar området till kvarteret Sömmerskan och i nordöst av kvarteret
Stickerskan.

__________________________________________________________________________________
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Planområdets läge markerat med röd streckad linje

Areal

Planområdets areal är cirka 100 000 kvadratmeter.
Markägoförhållanden

Marken ägs av regionen och omfattar del av Terra Nova 1:1.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet som antogs 2009-12-14
pekas planområdet ut som ett utvecklingsområde med bostäder.

Planområdet

Utdrag ur föp Visby. Gul färg =bostäder, mörkgrön färg = natur och parkmark,
rödprickat område =föreslagen/ändrad markanvändning.

__________________________________________________________________________________
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Kommunala beslut i övrigt

Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 8
juni 2016.

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat om planuppdrag för området
(2003-10-22, § 223). Planarbetet avstannade efter samrådet eftersom den
planerade bebyggelsen kunde påverka riksintresset Visby flygplats negativ
eftersom området är påverkat av flygbuller. Sedan dess har en ny
bullerförordning trätt ikraft som har minskat utbredningen av riksintressets
influensområde.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Området består av relativt ung tallskog med riklig buskvegetation. Skogen
har inte några utpekade natur- eller friluftsvärden. Våtmarken Christiania
ligger väst om området.

Våtmarken Christiania

Geotekniska förhållanden

Sveriges Geologiska undersökning (SGU) har undersökt Terra Novaområdet
för att klarlägga förekomsten av slukhål och karstfenomen i berggrunden.
SGU fastslår att det inte finns någon möjlighet att utan omfattande och
kostnadskrävande undersökningar fastställa om det finns något
grottsystem i berggrunden. Eventuella grottor är belägna 10-15 meter
under bergytan.
Två geotekniska undersökningar har utförts av PentaCon i Visby 2004-0123 samt ett PM 2017-07-04. Jorden bedöms i huvudsak bestå av ett tunt
lager mullhaltig jord, därefter sand med varierande lerinnehåll på morän
direkt på kalkstensberget. Grundläggning kan utföras enligt konventionella
metoder med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor
__________________________________________________________________________________
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direkt på naturlig mark (sand eller morän) på frostfri nivå. Vid utförande
med källare bör dräneringsförutsättningar närmare studeras.
Dagvatten

Moränen är mycket tät och området är förhållandevis flackt, vilket medför
att vatten kan bli stående efter nederbördsrika perioder. Avvattningen ska
ägnas uppmärksamhet i samband med detaljprojekteringen.
Eventuell påverkan på våtmarken Christiania bör studeras om det blir
aktuellt med större dragningar av dagvattenledningar och rörgravar.
Enligt den översiktliga geotekniska undersökningen ligger
grundvattennivån i området mer än 10 meter under markytan. Området
ligger inom vattenskyddsområde, dagvattnet får därför inte
förorenas. Lermoränen fungerar som ett tätande lager mot
kalkstensberget vilket medför att förutsättningarna för infiltration inom
området är dåliga.
Inom kvartersmark ska dagvatten tas omhand lokalt inom fastigheterna,
det är en fördel om dagvattnet dessutom kan återvinnas för bevattning.
Det bör vara möjligt att fördröja 20 mm regn per regntillfälle innan vattnet
bräddas till dagvattennätet. Den norra triangeln med natur är områdets
lågpunkt och ska användas till fördröjning innan dagvattnet från
hårdgjorda ytor avleds till befintligt dagvattensystem. Lågpunkten vid yta 1
sänks ytterligare och görs till en multifunktionell yta, t.ex. en gräsplan som
kan svämma över vid höga regn. Yta 1 dräneras genom ett tydligare dike
som leder vattnet till yta 2. (se bild). Yta 2 kan utgöras av en damm eller
nedsänkt yta. Denna yta bräddar över till kupolbrunn och dagvattennätet
vid höga flöden.

Princip för dagvattenhantering inom naturmarken.
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Radon

Den största delen av planområdet har låg risk för radon, med undantag för
en kil genom planområdes södra del som klassas som normalriskområde.
Markradonundersökningar ska göras för att konstatera om det finns lokala
områden med förhöjda radonhalter.
Fornlämningar

Intill eller i närheten av planområdet finns flera undersökta och borttagna
fornlämningar. Området utgörs av skog och har gjort det under lång tid,
kunskapen om var det finns fornlämningar i skogsmark är bristfällig.
En arkeologisk utredning har utförts (Gotlands museum, länsstyrelsens
dnr: 431-3225-2016). Inga fornlämningar påträffades.

Bebyggelseområden
Bostäder

Förutsättningar
Planområdet är idag obebyggt.
Bebyggelsen i Terra Nova består främst av småhus i form av villor,
kedjehus och radhus. Terra Nova bygger på en struktur av återvändsgator
som delar in bostäderna i enklaver som omgärdas av grönska. Trafiken leds
ut till större matargator för att ge lägre trafikintensitet i bostadsområdet.
Planområdet gränsar till kvarteret Sömmerskan i nordväst, ett område som
planlades 1980 efter en totalentreprenadtävling. Kvarteret har ett
sammanhållet uttryck med smala gator, många putsade hus och samlade
parkeringar. Nordost om planområde ligger Kvarteret Stickerskan, ett
modernt villakvarter med blandade arkitekturstilar och relativt fri
husplacering.
Förändringar
Ambitionen är att planen ska bygga vidare på Terra Novas stomme och
samtidigt utgöra ett omväxlande komplement till bostadsområdet.
Visionen är en varierad bebyggelse i en sammanhållen stadsbild.
Bostadshusen och trädgårdarna är det dominerande inslaget i gatubilden.
Utrymmen för friytor i form av natur och trädgårdar ger området en grön
och relativt luftig karaktär.
fril
e2
e1

p

Planen möjliggör småhustomter för att uppföra villor (fril) med en
nockhöjd på högst 8 meter, vilket motsvarar en till två våningar beroende
på taklutning. Tomterna ska vara minst 1100 m2( e2) för att ge området en
grön karaktär. Den största sammanlagda byggnadsarean per fastighet är
begränsad till 200 m2 (e1) för att ge plats för friytor. Den totala
byggnadsarean omfattar både bostadshus samt bygglovspliktiga
komplementbyggnader, som t.ex. garage, carports och förråd. Det är
möjligt att uppföra flera komplementbyggnader, med en area om högst 40
m2 per byggnad. Bostadshusen får placeras närmare gatan än garage,
carports och andra komplementbyggnader (p).
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Service

Skola för låg- och mellanstadiet, förskola och fritidshem finns i närområdet.
En utbyggnad av området ger behov att ytterligare förskole- och
skolplatser, det ökade behovet bedöms kunna tillgodoses i närområdet.
Området ligger nära handel med dagligvaruhandel. Gångavståndet till
Östercentrum är cirka 5 km.

Friytor
Lek och rekreation

Kring bebyggelsen planläggs ytor för natur. Inom användningen natur ryms
även mindre parkanläggningar och motionsslingor. Naturmark sköts
genom viss städning.
Planområdet gränsar till detaljplaner för kvarteret Sömmerskan,
Skräddaren och Stickerskan. I dessa planer är parkmark utlagd i
gränsområdet mot planområdet. Områden för motion och rekreation finns
i direkt anslutning till området.
n
g

Inom kvarteret reserveras mark för en gemensam gård (n) som ska ägas
gemensamt av de boende i kvarteret (g). På friytan ska en lekplats finnas
och platser att sitta på. Grönytor i form av sparad befintlig vegetation eller
nyplanering ska finnas, området får inte användas för bilparkering. Det är
viktigt att släppen hålls öppna för passage så att den gemensamma ytan
blir tillgänglig.

Gator och trafik
Gatunät

Fastigheterna kommer att trafikförsörjas från Visbyleden via Terra Nova
vägen. Skyltad hastighet på Terra Novavägen är 50 km/h. Vägen är svagt
trafikerad (enligt en prognos beräknas trafikflödena kring år 2023 vara
mellan 1500-1800 rörelser per årsmedeldygn).
En ny gata möjliggörs inom kvarteret. Gatan föreslås få en enkel
utformning med cirka 5 meter körbana och cirka 0,75 meters sidoområden.
Gaturummet är 6,5 meter.
Gång-, cykel- och mopedtrafik

För att göra det möjligt att röra sig säkert till och från området krävs nya
gång- och cykelkopplingar. En ny gång- och cykelväg ska anläggas från
kvarteret och ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät i norr. I öst
planäggs ett släpp med naturmark för att möjliggöra en gångkoppling mot
stigen som löper mellan området och kvarteret Stickerskan. Inom
naturmarken finns möjlighet att anlägga gångvägar och anordningar för att
tillgängliggöra naturen.
Kollektivtrafik

Turtätheten på Terra Novavägen är ca 12 ggr/vardag. En busshållplats finns
vid korsningen Terra Novavägen–Sticksömsvägen nära planområdets östra
hörn. Avståndet till hållplatsen är över 400 meter för husen i västra delen.
__________________________________________________________________________________
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Avståndet till närmsta hållplats för kvarteret Sömmerskan är också långt.
En ny hållplats bör därför anläggas mellan planområdets infart och
Sömmerskegatans infart.
Parkering, angöring och utfart

För villorna i kvarteret Brodösen ska parkering lösas på kvartersmark, på de
egna fastigheterna.
En liten del av gällande detaljplan för kvarteret Sömmerskan och
Skräddaren mm, antagen 1981-01-12, upphävs och införlivas i aktuellt
planförslag. Detta för att kunna möjliggöra en extra parkering för de
boende i kvarteret Sömmerskan i form av en gemensamhetsanläggning.

Störningar
Buller

Planområdet ligger utanför influensområden för riksintressen för civil och
militär flygtrafik.
Stora delar av Visby är påverkat av flygbuller, områden som upplevs som
attraktiva bostadsområden med goda boendekvaliteter. Enligt gällande
riktvärdena för flygbuller (förordning 2015:216) bör buller från flygplatser
inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå vid bostädernas
fasader. Den maximala ljudnivån bör inte överskridas mer än 16 ggr
dag/kväll och tre gånger nattetid. Riktvärdena klaras med god marginal
inom planområdet .
Området bedöms inte vara kraftigt påverkat av trafikbuller eftersom
Terra Novavägen är svagt trafikerad och en buffertzon med skog sparas
mellan vägen och kvartersmarken. Enligt bullerförordningen bör
trafikbuller inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till byggnaden.
Översiktligt beräknas bullernivåerna understiga 55 dBA cirka 20 meter från
Terra Novavägens mitt och understiga 50 dBA cirka 50 meter från vägens
mitt (Översiktlig beräkning av trafikbuller, SKL:s & Boverket). Avståndet
mellan kvartersmarken och Terra Novavägen är mellan 15-20 meter och
tomterna är ca 40 meter djupa. Det bedöms finnas goda förutsättningar att
klara riktlinjen 55 dBA vid bostädernas fasad. Vad gäller uteplatsen finns
förutsättningar att ordna åtminstone en uteplats som klarar riktlinjerna,
även för de tomter som ligger närmast Terra Novavägen. Med hänsyn till
den uppskattade bullersituationen bedöms inte en särskild
trafikbullerutredning behövas.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att området är ändamålsenligt för
bostadsbebyggelse och uppfyller kraven på en god bebyggd miljö.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området ligger inom vattenskyddsområde. Det är viktigt att de boende får
information om skyddsområdet och vilka försiktighetsmått som är aktuella.
__________________________________________________________________________________
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Vid byggnation, schaktarbete mm bör lämpliga skyddsåtgärder vidtas för
att minska risk för utsläpp till mark och vatten.
Områdets vatten- och avloppsledningar ansluts till regionens nät, kapacitet
bedöms finnas. Anslutningspunkt för VA finns i norra delen av
planområdet.
Brandposter

Brandpostnätet måste byggas ut, de ska kunna ge lägst 20 l/s
Uppvärmning

Fastigheterna kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El

Området ansluts till GEAB:s ledningsnät.
Tele, bredband

Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
Avfall

Sophämtning sker genom regionens försorg.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Visby Terra Nova 1:1 och är
beläget i södra Terra Nova-området. Eftersom området ägs av Region
Gotland kommer indelning i nya fastigheter inte att ske förrän i samband
med exploatering av området, d.v.s. efter det att infrastrukturen är utbyggd.
Region Gotland kommer att ansvara för genomförandet av detaljplanen.
Området kommer att indelas för småhusbebyggelse. De fastigheter som
bildas kommer att säljas på den öppna marknaden.
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
fastighetsägarna får någon ersättning.
__________________________________________________________________________________
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Tidplan

Planarbetet kommer att bedrivs enligt följande tidplan:
Samråd: kvartal 3 2016
Granskning: kvartal 3 2017
Antagande: kvartal 4 2017
Ansvarsfördelning

Region Gotland kommer att ansvara för att exploateringen av planområdet
genomförs i enlighet med detaljplanen. Regionen ansvarar för beredningen
av området och för utbyggnaden av dricks- och spillvatten och avledning av
dagvatten för planområdet samt upprättandet av förbindelsepunkter för
dricks-, spill- och dagvatten för de fastigheter som kommer att bildas.
Inom kvartersmark (respektive tomtplats) ska fastighetsägarna ansvara för
utförandet av anslutning av vatten- och avlopp, el och tele företrädesvis vid
respektive fastighetsgräns.
Vidare kommer regionen att ansvara för att geoteknisk undersökning liksom
arkeologiska undersökningar utförs samt fastighetsbildning.
Huvudmannaskap

Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, d.v.s.
ansvarig för gatumarken och för park/naturmark och den allmänna vattenoch avloppsanläggningen. Ett mindre område i den inre delen av kvarteret
ska indelas som en samfällighet i vilka de fastigheter som bildas får andel i.
Den kommer att utgöra en gemensamhetsanläggning för alla fastigheter
inom kvarteret.
Genomförandevtal

I och med att Region Gotland kommer att ansvara för genomförandet av
detaljplanen i egen hand kommer inga genomförandeavtal att upprättas.
Byggnation

Uppförandet av bostadsbebyggelse inom fastigheterna genomförs av
respektive fastighetsägare. Det kommer troligtvis att ske över en viss
tidsutsträckning. All nödvändig infrastruktur som behövs inom respektive
fastighet genomförs också av respektive ägare.

Fastighetsrättsliga
frågor

Fastighetsbildning

Nybildning av fastigheter inom planområdet enligt plankartan sker på initiativ
från Region Gotland, vilket troligtvis kommer att ske i samband med
kommande exploateringar av planområdet. Detaljplanen innehåller en
illustration med förslag på indelning av fastigheter. Illustrationen bygger på
att flertalet av tomterna får en storlek på cirka 1100-1300 m2 och blir minst
27-30 meter breda mot gatan (med undantag för hörnlägena).
Fastighetsbildning för den tillkommande parkeringsplatsen som ska ingå i
gemensamhetsanläggningen Visby Sömmerskan ga:2, som förvaltas av
Skräddaren-Sömmerskans samfällighetsförening, ska initieras och bekostas
__________________________________________________________________________________
11 (16)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDE
BN 2016/1415
VISBY BRODÖSEN
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

av föreningen. I samband med fastighetsbildningen av området för
parkeringen som ska ingå i Visby Sömmerskan ga:2 ska nämnda
gemensamhetsanläggning omprövas. I och med att ingen förändring av
andelstalen kommer att ske kan omprövningen för föreningens styrelse
hanteras som ett förvaltningsärende. Föreningen svarar även för kostnaderna
omprövningen.
Gemensamhetsanläggning

Det inre området inom kvarteret samt några ”genomsläpp” till området ska
indelas som en samfällighet. För områdets förvaltning bildas en gemensamhetsanläggning (g) med tillhörande samfällighetsförening. Området ska
användas som gemensam gård för lek- och rekreationsändamål (se kap
Friytor). Delaktigheten i gemensamhetsanläggningen utgår från planerat
antalet fastigheter inom kvarteret.
Anläggningsförrättningen ansöks och bekostas av Region Gotland. Inom
ramen för förrättningen, vid bildandet av gemensamhetsanläggningen,
bestäms delaktigheten i gemensamhetsanläggningen för fastigheterna inom
området.
Upplåtelse

Fastigheterna som bildas i samband med exploateringen ska upplåtas för
enskilt ägande
Markförsörjning

Eftersom berörd mark ägs av Region Gotland är inget förvärv av mark
nödvändig. Marken som ska införlivas med Visby Terra Nova s:2 och som ska
ingå i Visby Sömmerskan ga:2 såsom parkering ska förvärvas av SkräddarenSömmerskans samfällighetsförening.

Ekonomiska frågor
Ekonomisk bedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs. att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika
anläggningar mm. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför visar nedanstående redovisning att
detaljplanen kan genomföras.
Regionens uppskattade utgifter
Gator, gång o cykelväg, avvattning, belysning
Markberedning
Plan- och kartkostnader
Fastighetsbildning o dyl.
Geotekniska undersökningar
Arkeologisk förundersökning
Bokfört värde på marken
SUMMA

6,50 Mkr
0,50 Mkr
0,35 Mkr
1,30 Mkr
0,10 Mkr
0,30 Mkr
0,15 Mkr
9,20 Mkr
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Övriga kommunala kostnader/intäkter

Regionens uppskattade inkomster
Inkomsterna från försäljningen av de 38 fastigheter som bildas kommer att
täcka de genomförandekostnader som redovisas ovan.
Anläggande av kommunalt vatten- och avloppsnät inom kvarteret samt
iordningställande av förbindelsepunkter för drick-, spill- och dagvatten till
respektive fastighet utförs av kommunen. Finansieringen av detta sker
genom att köparna till respektive fastighet debiteras anläggningsavgifter för
vatten- och avlopp enligt gällande taxa. Inkomsterna beräknas täcka
utgifterna.
Driftskostnader

Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar beräknas kostnaderna för
skötsel, underhåll, reparationer av gator, GC-vägar, belysning och el park
uppgå till ca 50 Tkr per år för området.
Eftersom alla 38 fastigheterna kommer att säljas lite över tiden kommer
Region Gotland fram till dess att alla fastigheter har sålts att ingå i den
gemensamhetsanläggning som bildas för grönytan i den inre delen av
området. Kostnader för skötseln av den kommer att debiteras regionen enligt
andelstalen för de fastigheter som är osålda.

Tekniska frågor
Undersökningar

Region Gotland utfört en geoteknisk undersökning för att klarlägga de
geotekniska förutsättningarna inom planområdet. Vidare ska regionen
genomföra arkeologiska utredningar och eventuella tillkommande
undersökningar. Ansökan om tillstånd till markingrepp ska i god lämnas till
länsstyrelsen.
Eventuell påverkan på våtmarken Christiania bör studeras om det blir aktuellt
med större dragningar av dagvattenledningar och rörgravar
Markradonundersökningar ska göras för att konstatera om det finns lokala
områden med förhöjda radonhalter.
Anläggningar

Dricksvatten- och spillvattenledningar mm ska anslutas till regionens VA-nät.
Ledningarna ska huvudsakligen anläggas i gatuområdet. Ledningarna
dimensioneras och anläggs enligt gällande normer. Gatan inom planområdet
har ett gatuområde på 6,5 meter med en körbanebredd om mins 5 meter. Den
totala körbanebredden för gång- och cykelvägen ska vara minst 3 meter. Därtil
ska avvattning lösas och gatubelysning anordnas.
I första hand och i största möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande ske av dag- och dräneringsvatten inom respektive fastighet innan det
led still dagvattennätet. Ledningar ska dimensioneras och anläggas enligt
gällande normer. Region Gotland ska samverka med GEAB och Telia för
anslutning till deras infrastruktur. Där det finns behov av utrymme ska rätten
att lägga ner ledningar säkerställas inom kvartersmarken.
__________________________________________________________________________________
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Karförsörjning

Grundkarta är upprättad för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan och fungera som
underlag för situationsplan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Natur- och kulturvärden

Riksintresse
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas. Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Planområdet påverkar inte riksintressen för civil och militär flygtrafik (se
kap buller).

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

(KS § 257/2009)

Kvarteret bedöms bli mycket barnrikt, särskilt eftersom det ska bebyggas
med villor. Bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till
kollektivtrafik, skola och förskola ger goda förutsättningar för en bra
livsmiljö, inte minst för barn. Området ska integreras i Terra Novas
struktur.
I Terra Nova finns skola för låg- och mellanstadiet, en gång och cykelväg
ska byggas i områdets norra del och ansluta till befintligt cykelvägnät för
att skapa en säkra skolvägar. Fler natursläpp leds in i kvarteret för att
möjliggöra fler alternativa gångpassager till de omgivande kvarteren och
naturmarken.
Bostadsområdets stadsnära läge i en upplyst miljö, närheten till natur samt
offentlig och kommersiell service ger möjligheter till ett tryggt, barnvänligt
och jämställt boende.
Tillgänglighet
Området är plant, vilket ger goda förutsättningar att anlägga tillgängliga
gator och gångbanor. Det finns också goda förutsättningar att ordna
tillgängliga tomter. Byggnader ska enligt lag uppfylla krav på tillgänglighet.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med befintliga
resurser. En utbyggnad av området är en naturlig fortsättning på Visby.
Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att möjliggöra en
bebyggelse som bygger vidare på och kompletterar Terra Nova.

__________________________________________________________________________________
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

-Biltrafik

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande
miljöpåverkan. De miljörisker som identifierats har hanterats okomplicerat
i planprocessen utan att planen har behövt en separat
miljökonsekvensbeskrivning.
Terra Nova Vägen är svagt trafikerad. Den nya bebyggelsen bedöms inte ge
upphov till en betydande ökning av trafikmängden på vägen.
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnorm för luft är inte relevant för planen.
-Vatten

Riskerna att grundvatten förorenas genom aktiviteter i planområdet
bedöms vara mycket små. Enligt den geotekniska utredningen underlagras
de ytliga sandlagren av flera meter mäktiga och täta moränlager, förutom
mot den sydöstra gränsen av planområdet.

-Buller

Trafikbullernivåerna bedöms understiga gällande riktvärden (se kap buller).

Administrativa frågor
Geomförandetid
Genomförandetiden är fem år från dagen då planen vinner laga kraft.

Medverkande tjänstemän

Sara Lindh, planarkitekt - planförslag
Roger Möller, markingenjör - genomförandefrågor
Jimmy Holpers regionekolog - miljö & natur
Magnus Hallberg – VA, dagvatten
Jonas Lindström - dagvatten
Kerstin Jakobsson kartingenjör - grundkarta & fastighetsförteckning
M fl.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-08-24, rev 2017-10-24

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Ärendenr 2016/1415
Handlingstyp Utlåtande
Datum 2017-10-24

Detaljplan för del av Terra Nova 1:1, Kv Brodösen mm, Region Gotland
-

Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under samråds- och
granskningstiden

Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
Efter samråd
Plankarta
• En kompletterande utfart har lagts till på plankarta.
• Grundkarta har uppdaterats.
• Bestämmelsen om att källare inte får finnas har tagits bort
• Högsta nockhöjd för komplementbyggnader har avrundats från 3,5 till 4 meter.
Planbeskrivning
• Information om brandposter har lagts till.
Efter granskning:
Plankarta
• Natursläpp har flyttats österut.
• Gatumarken har breddats en halv meter
• Plankartan har förtydligats (enligt lantmäteriets synpunkter).
• Plankartan har kompletteras med bestämmelse (n) som förtydligar vad den gemensamma ytan i
mitten av kvarteret ska användas till. Gränserna för den gemensamma ytan har justerats något
och ytterligare ett släpp in till den gemensamma ytan har lagts till.
Planbeskrivning
• Kapitlen Fastighetsrättsliga frågor och Syfte har förtydligats.
• Information om att det bedöms finnas kapacitet för VA-anslutning har lagts till.
• Planbeskrivningen kompletteras med information från den arkeologiska undersökningen.

Genomförda ändringar bedöms inte vara så omfattande att ett förnyat granskningsförfarande är
nödvändigt. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått all sina synpunkter tillgodosedda.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Byggnadsnämnden antar planförslaget enligt delegation RF 2015-03-30 § 143.
________________________________________________________________________

2
Planförfarande

Planen handläggs med standardförfarande. Efter granskningstiden ska kommunen göra ett
granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska innehålla en sammanställning av de skriftliga
synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en redovisning av kommunens
förslag med anledning av synpunkterna. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i
utlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare.
Samråd har hållits med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter
samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Samrådet har varit anslaget på Region Gotlands
anslagstavla och hemsida mellan 13 september 2016 och 6 oktober 2016.
Planförslaget, daterat 2017-08-24, rev 2017-10-24 har varit utställt för granskning hos
samhällsbyggnadsförvaltningen fr.o.m. den 28 augusti 2017 t o m den 26 september 2017. Brev
med information om samrådet och granskningen skickades till berörda enligt upprättad
fastighetsförteckning och postlista. Under samråds- och granskningstiden fanns förslaget
tillgängligt i Region Gotlands entré på Visborgsallén samt på hemsidan.
Inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Nedan ges en sammanfattning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning av dessa. De yttranden som inkommit redovisas också i sin helhet som beslutsunderlag.
Yttranden arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen. Utlåtandet omfattar synpunkter från
samråds- och granskningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under samråds- och granskningstiden:
Instans

Synpunkter/Åtgärder

Telia Sonera
Skanova Access
AB
Räddningstjänsten

Inga synpunkter

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planhandlingen kompletteras med information om brandposter. Det bedöms finnas goda
förutsättningar att klara utrymningen då samtliga tomter kan nås från en allmän gata.

Upplyser att brandpostnätet måste byggas ut och att de ska kunna ge lägst 20 l/s.
För byggnader lägre än 4 vån finns krav på framkomlighet och bärighet för
bärbar stegutrustning. Utrustning ska ej behöva bäras mer än 50 meter från
utrymningsfordonets uppställningsplats.

3
Lantmäteriet

Lantmäteriet anser att planhandlingarna måste förtydligas på några punkter:
•
•

•

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Grundkarta: Teckenförklaring saknas. Traktnamn kan skrivas ut tydligare på
kartan. Koordinatkryss och koordinater bör finnas på plankartan.
Planbeskrivning: Det måste förtydligas hur parkeringsområdet för
Sömmerskan ska införlivas i Visby Terra Nova S:2. Planhandlingen måste
kompletteras med att gemensamhetsanläggningen Visby Sömmerskan ga:2
måste omprövas och vilken part som avses stå för dessa kostnader.
Planområdets gränser bör förtydligas. Det behövs en mer utförlig
beskrivning av syftet med den planerade gemensamhetsanläggningen i mitten
av kvarteret.
Plankarta: Vägarna bör delas upp i huvudgata och lokalgata. Gång- och
cykelvägen bör betecknas med GC-väg. Kvartersmarken bör kompletteras
med u-områden om ledningar kommer att anläggas på kvartersmark, så att
det är möjligt att skapa ledningsrätt. Minsta tomtstorlek bör anges som
minsta fastighetsstorlek. Markreservat bör anges med administrativ gräns.
Symbol för utfartsförbud bör förbättras.

Tomtstorlek revideras till fastighetsstorlek. Bestämmelsen GC förtydligas till GC-väg.
Administrativa gränser tillförs enligt lantmäteriets synpunkter. Symbol för utfarsförbud
förtydligas. Koordinatkryss och koordinater läggs till på plankartan.
Det bedöms inte vara nödvändigt att precisera egenskapen av den allmänna gatumarken.
Planerade ledningar inom kvartersmark ligger inom markreservatsområde, u-område.
Till granskningsskedet uppdaterades grundkartan. Grundkartan har en nedtonad grå färg
som gör den tillhörande teckenförklaringen svårtolkad. Grundkartan tonas ned för att
minska ned informationsmängden så att plankartan blir mer läsbar och lättare att tolka
vid bygglovsgivning. Grundkartan i sin helhet finns att tillgå som en separat handling och
kommer framgent läggas ut på hemsidan i samband med samråd och granskning.
Planbeskrivningen kompletteras med mer information om gemensamhetsanläggningen
Visby Sömmerskan 2 och samfälligheten Terra Nova 2. Plankartan kompletteras med en
bestämmelse som förtydligar vad den gemensamma ytan i mitten av kvarteret ska användas
till.

Polismyndigheten

Inga synpunkter

4
Länsstyrelsen

Byggnation på platsen innebär en fortsättning på Terra Nova-området i enlighet
med den fördjupade översiktsplanen för Visby. Efter att förutsättningarna för
bedömning av trafikbuller från flygplatser har förändrats har Länsstyrelsen inget
att invända mot platsens lämplighet för bostadsbebyggelse. I dagsläget med den
vattensituation som råder på Gotland är det dock viktigt att säkerställa
möjligheten till anslutning till det kommunala VA-nätet. En arkeologisk
utredning ska göras i samband med planprocessen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

En arkeologisk utredning har utförts för området. Inga fornlämningar har påträffats.
Planbeskrivningen kompletteras med information om utredningen.

Tekniska
nämnden

Från kvarteret ut mot intilliggande grönområden föreslås tre släpp av naturmark.
Ett av dessa leder ut i kurvan av Terra Novavägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt
borde detta släpp förläggas två eller tre tomter österut.

Teknikförvaltningen bedömer att det finns kapacitet att ansluta ny bebyggelse till regionens
VA-nät. I planhandlingen står det att planen ska anslutas till kommunalt VA, meningen
förlängs med att det även finns kapacitet för detta.

Den föreslagna gatubredden gör snöröjning problematisk.

Samhällsbyggnad
Natursläppet flyttas österut. Gaturummet breddas en halv meter.
sförvaltningen

Sakägare

Tre sakägare har i ett gemensamt yttrande framfört synpunkter på att utfarten
borde flyttas till östra hörnet för att minska trafikbelastningen i det sydvästra
hörnet. De tre närboende anser att kompletterande insynsskydd behövs mellan
Sömmerskan och det planerade området.

Samhällsbyggnads Efter samrådet har en kompletterande utfart lagts till i områdets östra hörn för att minska
förvaltningen
belastningen på den västra utfarten.
Det är vanligt att insynen ökar när områden förtätas och människor kommer närmare
varandra. I detta fall håller den nya bebyggelsen avstånd till den befintliga, vilket minskar
insynen mellan områdena. Den ökade insynen bedöms inte riskera medföra betydande
miljöpåverkan och motivera exempelvis en skärm på allmän plats. Skogen på den allmänna
platsen kommer att ses över i samband med ett genomförande av planen, synpunkten har
framförts till tekniska förvaltningen.

5

Sammanställning över inkomna yttranden

Samrådsskedet
Nr

Yttrande

Sakägare Inkom datum

1
2
3
4
5*

Telia Sonera Skanova Access AB
Räddningstjänsen
Lantmäteriet
Polisen
Rune Vestergren

x

Kent Andersson

x

Sven-Erik Karlsson

x

2016-10-06
2016-09-26
2016-09-22
2016-09-21
2016-09-20 &
2017-07-05
2016-09-20 &
2017-07-05
2016-09-20 &
2017-07-05
2016-10-14
2016-10-26

6
Länsstyrelsen
7
Tekniska nämnden
*Fullständiga namn anges ej på web pga. av PUL
Granskningsskedet
Nr
Yttrande

8
9

Sakägare Inkom datum

Lantmäteriet
Länsstyrelsen

2017-09-18
2017-09-22

Visby den 6 december 2017

Anders Rahnberg
planchef

Sara Lindh
planarkitekt

Ej fått alla
synpunkter
tillgodosedda

x
x
x
x

x

Ej till fullo
tillgodosedda
synpunkter
x

