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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2015/661
6 december 2017

Sara Lindh

Byggnadsnämnden

Visby Sotaren 1-3 m.fl.
samråd
Förslag till beslut

•

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 201712-06, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

•

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

Sammanfattning

Planförslaget möjliggör en ny trafikkoppling mellan Terra Nova och Stenhuggaren
samt en utökning av verksamhetsområdena kring kvarteren Sotaren och
Kakelugnsmakaren.
Planförslaget avviker från FÖP hela Visby genom att handel möjliggörs inom
planområdet.
Länsstyrelsen delade inte förvaltningens bedömning att miljöbedömning inte krävs.
Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att länka samman staden och möjliggöra ett verksamhets- och
handelsområde som klarar förändringar. Planen möjliggör ett tillskott av
verksamheter och handel samt en ny gatukoppling mellan Terra Novavägen och
Stenhuggaren.
Tidigare beslut
En begäran om planbesked och förslag till utformning för kvarteret Sotaren kom in
under 2015. Byggnadsnämnden beslutade 2015-09-09 (§149) att inte upprätta
detaljplan enligt det inkomna förslaget eftersom framtida trafiklösningar måste ses i
ett större sammanhang. Byggnadsnämnden beslutade att ge planchefen i uppdrag att
hantera ärendet om framtida trafiklösningar i samråd med ledningskontoret. En
startpromemoria, daterat 2016-05-17, togs fram i syfte att utreda förutsättningarna
för en exploatering. Regionstyrelsen beslutade 2016-02-22 (§152) att godkänna
startpromemorian och ge byggnadsnämnden i uppdrag att med hög prioritet
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BN 2015/661

genomföra planläggningen av området i enighet med den. Startpromemorian visar
bl.a. att stadsbyggnadsprojektet är ekonomiskt genomförbart.
Avvikelse från fördjupad översiktsplan
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby 2025, (antagen av KF
2009-12-14 § 172). Marken är utpekad för verksamheter, idrott, rekreation (travsport)
och allmän mark. Det intilliggande kvarteret Stenhuggaren är utpekat som ett av
totalt fyra områden för externhandel.
Den föreslagna utökningen av handel bedöms avvika från intentionerna i den
fördjupade översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen avgränsar handeln till
kvarteret Stenhuggaren. En positiv aspekt med avvikelsen bedöms vara att
etableringen skulle ske i ett område där det redan finns handel, en utbyggd
kollektivtrafik samt gång- och cykelkopplingar till staden. Planförslaget medför att
handel koncentreras till ett sammanhängande område, vilket kan motverka att behov
för fler satelliter med externhandel uppkommer.
Detaljplaneförslaget avviker från gränsdragningen i den fördjupade översiktsplanen i
några fler avseenden, men dessa förändringar bedöms vara förenliga med
översiktsplanens intentioner (se karta nedan).

Avvikelser mot gränsdragningen i FÖP hela Visby

Miljökonsekvenser
Planförslaget bedöms medföra begränsad påverkan på miljö och människor och liten
total påverkan. Miljöförhållandena som är mest aktuella för bedömningen är
påverkan på vattenskyddsområde, närboende, friluftsliv, fornlämningar och natur.
Detaljplaneförslaget säkerställer gröna släpp och ett naturområde som gör området
tillgängligt för friluftsliv. En naturvärdesbedömning har gjorts som visar att det inte
finns några höga naturvärden inom planområdet. En dagvattenutredning ska göras,
utredningen ska föreslå en dagvattenlösning visa att grundvattnet inte riskerar att
påverkas negativt. Arkeologiska utredningar ska göras inom ramen för planarbetet.
Planen bedöms inte medföra negativ miljöpåverkan på människors hälsa; planen
möjliggör endast verksamheter som inte är störande (Z) och det bor inte grannar i
direkt anslutning till de nya verksamheterna.
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Länsstyrelsen anser att planen kan innebära betydande miljöpåverkan på naturmiljön
om rakbanan förlängs söderut på alvarmark, av den anledningen anser länsstyrelsen
att planen ska miljöbedömas. Förvaltningen anser att planen inte är avhängig
åtgärden och att åtgärden ska hanteras som ett eget ärende. Ett samråd enligt
miljöbalkens 12 kap 6§ pågår med länsstyrelsen om den specifika frågan.
Travsporten
Området gränsar till travet. Inom planområdet berörs en del av verksamheten. I och
med att den nya huvudgatan byggs kommer mark tas i anspråk som i nuläget används
till bevattningsdamm, rakbana, hästhagar och stängsel. Ersättningsmark för dessa
funktioner ska reserveras utanför planområdet via avtal. Ett separat samråd, enligt 12
kap. 6§ miljöbalken, pågår mellan länsstyrelsen och travet angående en förlängning av
rakbanan på alvarmark med höga naturvärden. Bevattningsdammen ska bevaras och
omformas österut.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201712-06 och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
En behovsbedömning av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har gjorts och
bedömningen är att miljöaspekterna kan behandlas i planarbetet utan krav på en
särskild MKB. Länsstyrelsen delade inte kommunens bedömning i ett yttrande
daterat 2017-11-29.
Beslutsunderlag

Förnyad behovsbedömning
Länsstyrelsens yttrande om miljöbedömning
Tjänsteskrivelse samråd
Plankarta med samrådsförslag
Planbeskrivning med samrådsförslag
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Förvaltningschef

Sara Lindh
Planarkitekt

Skickas till:
Anders Lindholm, regionstyrelseförvaltningen
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Förslag till detaljplan för

Visby Sotaren 1-3 mfl
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2015/661
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-12-06

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/661
Sotaren 1-3 m.fl.
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

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.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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HANDLINGAR

Till planförslaget hör:
Planbeskrivning
Plankarta
Övriga handlingar
Behovsbedömning
Utredningar
Naturvärdesbedömning, Croneborgworks, daterad 2017-09-03
Geoteknisk utredning, PentaCon, daterad 2017-07-04
Planerade utredningar
Dagvattenutredning
Arkeologisk utredning
Förprojektering

UTGÅNGSLÄGE

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget avviker från
översiktsplanen och omfattar ett relativt stort område.
Beslut om planuppdrag fattades av Regionstyrelsen i Region Gotland 201606-16 i samband med godkännande av startpromemoria.
Planens huvuddrag
Planen möjliggör ett tillskott av handel och andra verksamheter samt en ny
koppling mellan Terra Novavägen och Stenhuggaren.
Planens syfte
Syftet med planen är att länka samman staden och möjliggöra ett
verksamhetsområde som klarar förändringar.
Visionen är att den nya länken ska bidra till att Stenhuggaren och Terra
Nova knyts ihop och integreras i stadsväven. Byggnader, istället för
parkeringsplatser, ligger vid gatan och skapar småstadsatmosfär.
Strukturen bidrar till att det blir enkelt och trevligt att ta sig fram på cykel
eller till fots och till att det blir lättare att anpassa området efter
förändrade resmönster. Omhändertagande av dagvatten nära källan och
inslag av grönska bryter upp hårdgjorda ytor samt förbättrar områdets
motståndskraft mot klimatförändringar.

__________________________________________________________________________________
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Bedömning av miljöpåverkan
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden tar beslut om betydande påverkan i samband med
samrådsbeslut.
Samråd om betydande miljöpåverkan pågår med länsstyrelsen.
Planen bedöms medföra begränsad påverkan på miljö och människor och
liten total påverkan. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett
plangenomförande.
Miljöförhållandena som är mest aktuella för bedömningen är områdets
betydelse för hälsa och säkerhet, friluftsliv, kultur- och naturvård. Påverkan
på miljöförhållandena är viktiga beakta i planprocessen, den är dock inte
av den grad att man kan tala om risk för betydande miljöpåverkan. En
separat miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte
vara motiverad.

PLANDATA
Läge och omfattning
Planen omfattar kvarteret Sotaren, som ligger längs Visbyleden mellan
Terra Nova vägen och Silikatvägen. Planen omfattar även skogsmark
innanför verksamhetskvarteren Smeden och Vagnmakaren. Planområdet
omfattar ca 24 hektar.

Planområdets läge

__________________________________________________________________________________
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Ändamål

Area (m2)

Kvartersmark
Verksamhetsmark - ny
Verksamhetsmark- totalt
(befintligt + nytt)
- Varav handelsyta

74 500
117 100
77 000

Allmän plats
Natur
Gata

106 400
14 000

Markägoförhållanden
Den största delen av planområdet ägs av Region Gotland, Visby Terra Nova
1:1, Skrubbs 1:1 samt Skrubbs 1:2 ägs av regionen. Sotaren 1–3 ägs av
Linds växthus och Sweprod. En del av området som berörs är upplåtet med
tomträtt till Gotlands Travsällskap.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Utbyggnadsprinciperna för Visby enligt översiktsplan Bygg Gotland 2025 är
att staden ska byggas ut genom att bygga samman, länka ihop och ”hela”
staden.
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby 2025,
(antagen av KF 2009-12-14 § 172). Marken är utpekad för verksamheter,
idrott, rekreation (travsport) och allmän mark.
Den fördjupade översiktsplanen pekar ut sammanlagt fyra
externhandelsområden, det intilliggande kvarteret Stenhuggaren är
utpekat som ett av dessa fyra handelsområden.

__________________________________________________________________________________
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Utsnitt av FÖP Hela Visby, planområdet markerat med röd streckad linje

Delar av området berörs av översiktsplanen för del av Terra Nova området,
Skrubbs mm. (antagen av KF 1989-08-14 § 293). Områdets närhet till
Visbyleden lyfts fram vad gäller transporter liksom tillskottet av mark för
småindustri. Området för hästsportändamål är avsatt för att trygga
hästsportens utveckling för att öka dess standard och skapa en
ändamålsenlig ridsportsanläggning. FÖP Hela Visby 2025 aktualiserades
2014, då bedömdes Skrubbsområdet ha fortsatt aktualitet.
Bedömning av förenlighet med fördjupad översiktsplan
Sammanfattning
Planförslaget möjliggör handel, vilket avviker från intentionerna i FÖP hela
Visby.
Planen avviker från gränsdragningar i FÖP hela Visby genom att
idrottsområdet och det allmänrättsliga området minskar och gatan får en
rakare dragning. De ändrade gränsdragningarna bedöms inte motverka
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.

__________________________________________________________________________________
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Avvikelser mot gränsdragningen i FÖP hela Visby
Förändrad markanvändning
Den föreslagna förändringen av markanvändningen bedöms avvika från
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. Planförslaget möjliggör en
utvidgning av handel. Den fördjupade översiktsplanen avgränsar
externhandeln till kvarteret Stenhuggaren. Eftersom Stenhuggaren och
Sotaren kopplas samman bedöms förändringen innebära att ett av de fyra
handelsområdena utvidgas.
Avvikelse från gränsdragning
Gatan får en rakare dragning mot Silikatvägen och verksamhetsområdet
längs med Terra Nova vägen får en större utbredning i förhållande till det
allmänrättsliga området. Gränsdragningen ska inte tolkas som exakt
eftersom det är en översiktlig plan. Förändringen bedöms vara förenlig
med intentionerna i FÖP Visby.
Av trafiksäkerhetsskäl lokaliseras anslutningen till Silikatvägen längre
österut än vad som föreslås i FÖP Visby. Det medför att området för
travsporten minskar. Travets förlorade verksamhetsområde ska utökas
med motsvarande område och lösas genom avtal. Förändringen bedöms
vara förenlig med intentionerna i FÖP Visby och översiktsplanen för del av
Terra Nova området Skrubbs mm.
Detaljplanen medför att det område som FÖP Visby pekar ut som
allmänrättsligt område minskar i yta. En utökning av verksamhetsområdet
sker i ett område med utbyggd infrastruktur, vilket medför hushållning av
resurser. Den allmänt tillgängliga funktionen behålls genom att planen
säkerställer gröna kopplingar och ett naturområde. Ett genomförande av
detaljplanen bedöms kunna medföra att det allmänrättsliga området blir
mer tillgängligt. Avvikelsen bedöms inte vara av sådan karaktär att det
motverkar intentionerna i de översiktliga planerna med hänsyn till
allmänhetens intressen.
__________________________________________________________________________________
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Överenstämmelse med översiktsplanen
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplan Bygg Gotland 2025,
detaljplanen bidrar till att staden byggs samman och länkas ihop.
Detaljplaner

Gällande detaljplaner som berörs av planförslaget
Området omfattas av Detaljplan för kvarteret Sotaren m m. (09-VIS-382),
antagen av KF 1981-06-09 § 209) och detaljplan för kvarteret
Kakelugnsmakaren m fl. (09-VIS-384), antagen av KF 1982-01-11 § 4). Även
en del av gatumarken i detaljplan för Glasmästaren (09-VIS-487) ingår i
detaljplanen. Kvarteret Sotaren ska användas till småindustri.
Byggnadshöjden får uppgå till sex meter i södra delen (där Linds har sin
verksamhet)och nio meter i resterande del, fördelat på två våningar. Norra
delen av området är prickat, dvs. får inte bebyggas. Ett område mellan
Visbyleden och verksamhetsområdet är planlagt som parkmark samt
skyddande plantering. Den delen av detaljplanen för Kvarteret
Kakelugnsmakaren som angränsar till planområdet ska användas för
småindustri med en högsta byggnadshöjd på sex meter.
Kommunala beslut i övrigt
En begäran om planbesked och förslag till utformning för kvarteret Sotaren
kom in under 2015. Byggnadsnämnden beslutade 2015-09-09 (§149) att
inte upprätta detaljplan enligt det inkomna förslaget eftersom framtida
trafiklösningar måste ses i ett större sammanhang. Byggnadsnämnden
beslutade att ge planchefen i uppdrag att hantera ärendet om framtida
trafiklösningar i samråd med ledningskontoret.
En startpromemoria, daterat 2016-05-17, togs fram i syfte att utreda
förutsättningarna för en exploatering. Regionstyrelsen beslutade 2016-02__________________________________________________________________________________
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22 (§152) att godkänna startpromemorian och ge byggnadsnämnden i
uppdrag att med hög prioritet genomföra planläggningen av området.

NATURMILJÖ
Mark och vegetation
Förutsättningar
Marken är relativt plan inom området, med undantag från skogen strax
öster om Sotaren, där ett sandtag har funnits.

Eroderad mark i anslutning till ett gammalt sandtag

En oberoende naturvärdesbedömning, daterad 2017-09-03, visar att det
inte finns några höga naturvärden inom planområdet.

Karaktäristisk skog vid skogsområdet öster om kvarteret Sotaren (delområde A).

__________________________________________________________________________________
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Delområden A-G
Alvarmarken söder om området har höga naturvärden (område G).
Planområdet omfattar inte någon alvarmark, men marken har inventerats
eftersom det kan bli aktuellt att förlänga travets rakbana söderut. Inom det
område som ligger cirka 100 meter direkt söder om rakbanan har flera
rödlistade arter påträffats. Eftersom området ligger utanför planområdet
ska ett 12:6 samråd hållas med länsstyrelsen. Dispens krävs för åtgärder
som kan skada fridlysta arter.
Skogsområdet öster om kv. Sotaren består huvudsakligen av ung, gles
tallskog med inslag av lövträd (delområde A). Marken är sandig och torr.
Detta område är den mest tillgängliga delen av skogen (se kap Friytor).
Skogsområdet som ligger längre österut bakom kv. Vagnmakaren består av
ung blandskog (delområde E). Undervegetationen är tät och
ogenomtränglig. Området är något fuktigt.
Dammen har måttliga naturvärden (delområde C). Groddjur, förmodligen
padda, har påträffats. Ett lågstråk löper genom skogsområdet, som en
förlängning av dammen. En del av stråkets norra del utgörs av öppen
våtmark (område D).

__________________________________________________________________________________
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Förändringar
Inga av de rödlistade kärlväxterna som finns registrerade inne i skogen
sedan tidigare påträffades under inventeringen. Om de fortfarande finns
kvar kommer att kunna finnas kvar i den del som planläggs som naturmark.
Ett genomförande av detaljplanen medför att dammen kommer att
omformas något österut. Anläggningen ska ske succesivt så att den delen
av dammen som torrläggs har kontakt med den nya sträckningen, så
djurlivet kan flytta med. Region Gotland måste söka dispens hos
Länsstyrelsen för åtgärder som kan påverka paddorna.
Den gräsbevuxna, öppna våtmarken sparas. Den har inga höga
naturvärden, men bedöms kunna utgöra ett trevligt inslag för friluftslivet
och har en viktig funktion som fördröjare av dagvatten.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning, daterad 2017-07-04, har utförts av PentaCon.
Jorden bedöms i områdets norra del bestå av ett grunt lager mullhaltig
jord, därefter sand på lermorän direkt på kalkstensberget. Sandens
mäktighet avtar åt söder och jorden här består av lermorän direkt på
kalkstensberget. Moränen är mycket tät och området är förhållandevis
flackt varför vatten bedöms kunna bli stående inom i huvudsak den södra
delen av undersökningsområdet efter nederbördsrika perioder.
Grundläggning bedöms kunna utföras enligt konventionella metoder med
hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig
mark, på sand eller morän, på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig
mulljord, fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon.
Fornlämningar
Inom området för föreslagna verksamheter finns två kända fornlämningar
(boplatser) som har undersökts och tagits bort. Ett gravfält har påträffats
strax utanför planområdet, i befintligt verksamhetsområde längs Terra
Novavägen. En skärvstenhög har påträffats inom planområdet, strax söder
om befintligt verksamhetsområde. Skärvstenshögen bör slutundersökas.
I södra delen av planområdet finns ett större område som omfattas av
fornåkrar. Den största delen av fornåkern ska bevaras som natur. Inom den
planlagda naturmarken bör periodvis bete förekomma. Bete kan vara
positivt för att förtydliga de strukturer av fornåkrar som finns.
Det kan finnas ytterliga fornlämningar inom området. Arkeologiska
utredningar pågår inom ramen för planarbetet.

__________________________________________________________________________________
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Kända fornlämningar (utdrag ur fornsök, Riksantikvarieämbetet 2016-11-25)

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse
Förutsättningar
Området är delvis bebyggt, längs med Visbyleden ligger en
handelsträdgård (växthuset Linds) och en verksamhet (Sweprod). Längs
med Terra Novavägen finns ett område med mindre verksamheter av olika
slag.

Z

G

Förändringar
Planen möjliggör verksamheter (Z). Enligt Boverkets definition är
verksamheter en generell användningsbestämmelse som tillåter en bred
användning. Här ingår olika typer av ytkrävande verksamheter som har en
begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter,
tillverkning, lager och verkstäder. Även verksamheter med behov av
lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag
som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Handel med varor som
produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då framför
allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda
förekomma med varor som producerats i området. Handel med
skrymmande varor ingår också i användningen. Utbildningar med behov av
stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom
bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i användningen. I
användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering
och kontor.
Längs med den nya nordsydliga gatan möjliggörs även
drivmedelsförsäljning (G) och detaljhandel (H) som en utvidgning av
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H

handelsområdet Stenhuggaren. Detaljhandel omfattar verksamheter som
är avsedda för alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för
allmänheten. I bestämmelsen ingår även service och hantverk av olika slag
till exempel skomakeri, bank, post, resebyrå och restaurang.

K

Kontor möjliggörs inom all kvartersmark (K). I användningen ingår kontor,
konferenslokaler och tjänsteverksamhet med liten eller ingen
varuhantering
Planen möjliggör två ”delområden” med olika karaktär (se bild nedan).

Delområde 1

p2

f1

p1

Delområde 2

Delområde 1, området längs huvudgatan och mot Visbyleden
Visionen är att verksamhetsområdet ska ha en mänsklig skala längs
huvudgatan. Byggnaderna ska placeras nära gatan för att definiera
gaturummet (p2). Bestämmelsen formuleras följande: Byggnader ska
placeras i byggrättslinje mot gata, med gata menas den planerade
nordsydliga huvudgatan. Byggnaderna placeras huvudsakligen i linje med
förgårdsmarken för att skapa stadsmässighet. Med huvudsakligen menas
att byggnader i första hand ska placeras längs med förgårdsmark,
ytterligare enstaka byggnader kan placeras längre in på tomten. Byggnader
kan placeras med antingen kort- eller långsida mot förgårdsmarken.
Entréer och fönster ska finnas mot huvudgatan så att bebyggelsen vänder
framsidor mot gatan (f1).
Byggnader ska placeras 4 meter från grannfastighet alternativt
sammanbyggas i fastighetsgränsen, vilken gäller generellt för hela området
(p1).

Exempel på placering av byggnader längs huvudgatan.
__________________________________________________________________________________
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Försvarets intressen medför att totalhöjden för alla eventuella
uppstickande byggnadsdelar inom planområdet begränsas till 40 meter.
f2

e50

Byggnaderna ska utformas med särskilt hög arkitektonisk kvalité mot
Visbyleden, eftersom den utgör Visbys entré (f2). Bebyggelsen får inte
vända sin baksida mot Visbyleden, fönster ska finnas i sidan som vetter
mot Visbyleden.
Byggnadernas fotavtryck får uppta högst 50 procent av fastighetens totala
area (e50).
Detaljplanen möjliggör byggnadshöjder på 8-10 meter kring huvudgatan,
vilket motsvarar cirka 2-3 våningar.

Skiss över gatumiljöns karaktär kring huvudgatan

p1

Delområde 2, området längs Terra Novavägen
Längs med Terra Novavägen finns ett befintligt verksamhetsområde.
Ytterligare verksamheter med liknande karaktär möjliggörs bakom de
befintliga verksamheterna och i deras förlängning söderut längs Terra
Novavägen. Byggnadshöjden uppgår till högst 6 meter närmast Terra
Novavägen av respekt till villabebyggelsen. De nya verksamheterna ska
placeras minst fyra meter från granne eller sammanbyggas (p1) och tre
meter från gatumark (prickmark).
Tillgänglighet
Området är idag kuperat inom några delar, en utbyggnad av området
medför att marken jämnas till. Planen medför att fler tillgängliga
kopplingar tillkommer.

__________________________________________________________________________________
15 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/661
Sotaren 1-3 m.fl.
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

FRIYTOR

Friluftsliv
Förutsättningar
I skogen mellan Terra Novavägen och Stenhuggaren finns ett gångstråk
som binder ihop terra Nova med Stenhuggaren, stråket är inte är anlagt.

Det befintliga gångstråkets anslutning till Silikatvägen.

I det gamla sandtaget och skogen öster om Sotaren finns några stigar som
upphör innan våtmarken. Skogen vid fornåkern är igenväxt och otillgänglig,
inga synliga stigar finns i den delen av skogen.
Förändringar
Den nya huvudgatan följer det befintliga upptrampade stråket på ett
ungefär. Den nya gatan kommer att innehålla en gång- och cykelväg samt
en trottoar som gör att det befintliga stråkets funktion behålls och
tillgängliggörs. En motionsslinga som knyter ihop huvudgatan i väst och
Alvarmarken i öst ska anläggas inom naturmarken.

Anlagda gång- och cykelförbindelser (blå) och schematiska stigar (gröna) inom
området före exploatering (t.v.) och efter exploatering (t.h.).

__________________________________________________________________________________
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NATUR

Fornåkern planläggs som naturmark (NATUR) för att säkerställas som en
tillgång för allmänheten. Förutsättningarna för att synliggöra det
fornminnesrika södra området ska studeras tillsammans med
Länsstyrelsen. Kopplingen med det rörliga friluftslivet förutsättningar ska
studeras i sammanhanget. Inom den planlagda naturmarken bör bete
förekomma ur kultur- men även ur naturhänseende . Bete kan vara positivt
för såväl naturvärden samt för att förtydliga de strukturer av fornåkrar som
finns. Hästbete är dock intensivt så naturområdet bör inte betas hela tiden,
ett lägre betestryck än i de hagarna som hör till travbanan är att föredra
inom det planlagda naturområdet. Stängsling av hagar får inte hindra det
rörliga friluftslivet, passager måste säkerställas.
Strukturen är utformad så möjligheten att röra sig inom och mellan
området behålls och utvecklas. Från huvudgatan möjliggörs natursläpp
med möjlighet att anlägga enkla gång- och cykelvägar. Kvartersmarkens
bredd är begränsad för att möjliggöra ett sammanhängande naturområde
öster om Stenhuggaren.

n1

Mot Silikatvägen ska träd planteras i rad (n1), träden bildar sammantaget
karaktären av en allé. Syftet med träden är att tillföra grönska till en väldigt
hårdgjord miljö. Träden skapar även spridningsvägar för djur och växter,
förbättrar luftkvaliteten, avdunstar regnvatten och ger väderskydd.
Idrott
Området gränsar till travet. Inom planområdet berörs en del av
verksamheten. I och med att anslutningen mot Silikatgatan byggs kommer
mark tas i anspråk som i nuläget används till bl.a. rakbana, hästhagar och
stängsel. Ersättningsmark för dessa funktioner reserveras utanför
planområdet via avtal.

__________________________________________________________________________________
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TRAFIK

Förutsättningar
Verksamheterna längs Terra Novavägen och Stenhuggaren ligger nära
varandra och saknar direktförbindelse, båda områdena nås via Visbyleden.
I en principöverenskommelse med Trafikverket som utgjorde en del av
förutsättningarna för anläggandet av cirkulationsplatsen vid kvarteret
Stenhuggaren tog Region Gotland på sig att anlägga en ny gata mellan
Silikatvägen och Terra Nova vägen.
Förändringar
Planen möjliggör en ny huvudgata mellan Silikatvägen och Terra
Novavägen. Gatan utgör områdets ryggrad och bidrar till att bygga
samman Terra Nova och Stenhuggaren. Gatan ska innehålla gång- och
cykelbana på höger sida samt gångbana på vänster sida där handel
föreslås. GC-banan har förutsättningar att bli vältrafikerad, särskilt om
gatumiljön utformas tryggt och tilltalande. En enklare gång- och
cykelkoppling till Visbyleden bör anläggas i natursläppet norr om Sweprod.
Planen ger också utrymme för en gång- och cykelkoppling längs
Silikatvägen.
Gatan ansluter med en trevägskorsning från Silikatvägen och en mindre
cirkulationsplats mot Terra Novavägen. En busshållplats föreslås vid
mitten av sträckan. För att skapa en trafiksäker miljö lokaliseras korsningen
mellan huvudgatan och Silikatvägen på ett avstånd av ca 100 meter från
cirkulationen vid Visbyleden. En förprojektering av gatan ska göras i tidigt
skede.

Princip för dragning och utformning av huvudgatan

__________________________________________________________________________________
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Sektion, norra delen av huvudgatan

Planen möjliggör ett gatuområde på 14 meter i norra delen av huvudgatan
och 12 meter i södra delen. Sektionen i norr fördelas på 2 meter trottoar, 6
meter körbana, 3 meter gång- och cykelbana och 3 meter grönområde
mellan gata och gång och cykelbanan. Grönområdet kan användas för
dagvattenhantering och är även möjlig att nyttja för trädplantering. Längs
med handelsområdet ska huvudgatan utrustas med en trottoar eller
gångbana på den östra sidan av gatan, söder om handelsområdet smalnas
gatusektionen av.
Planen möjliggör även en mindre gata i bakkant av verksamhetsområdet
längs Terra Novavägen. Gatan har en enkel utformning med en 5-6 meter
körbana och sidoområde för dagvattenhantering.

Kollektivtrafik
Förutsättningar
Hållplatser finns i anslutning till planområdet vid Silikatvägen och Terra
Novavägen och trafikeras av linje 2. Bussen passerar området via
Visbyleden.
Förändringar
Den nya gatuförbindelsen mellan Silikatvägen och Terra Nova vägen ska
möjliggöra busstrafik genom området. Den nya gatan möjliggör en genare
väg för bussen som inte behöver köra via Visbyleden.
En busshållplats möjliggörs i mitten av sträckan, den bör utformas med
fokus på oskyddade trafikanter. Exempelvis som en timglasformad hållplats
med övergångsställe.

__________________________________________________________________________________
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Exempel på timglasformad hållplats
Parkering, angöring och utfart
Förändringar
Utfartsförbud gäller vid korsningar, mot Visbyleden och i anslutning till
Visbyleden.
Gotlands aktuella parkeringsnorm vid tidpunkten för antagande ska
appliceras på området.
Angöring sker via kvartersmark. Planens intention är att parkering och
leveranser sker bakom bebyggelsen längs med huvudgatan.

STÖRNINGAR

Upplysning

Verksamheter möjliggörs i närheten av bostäder och djurhållning, därför
får verksamheterna inte vara störande för omgivningen. Inom
användningen Z ryms endast verksamheter som har en begränsad
omgivningspåverkan. Bullriga, dammiga eller starkt luktande verksamheter
är inte lämpliga inom planområdet. Inga verksamheter tillkommer i direkt
anslutning till befintliga bostäder. Terra Novavägen och en grön kil utgör
buffert mot bostäderna. Det är minst cirka 50 meter mellan bostadshusen
och byggrätter för verksamheter.
Eftersom verksamheterna ligger vid bostäder och inom
vattenskyddsområde är det viktigt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden
samråds vid lovgivning.

TEKNISK
FÖRSÖRJNING
Dagvatten och vattenskyddsområde
Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Inom den största
delen är sårbarheten låg (klass 4, sårbarhetskartan), berggrunden är
överlagrad med tjockare jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin
tur överlagras med jordlager med hög genomsläpplighet. Det område som
utgörs av fornåker har sårbarhetsklass 3. Hällmarksområdet söder om
planområdet har hög sårbarhet (klass 1)
En utbyggnad enligt detaljplanen kommer att ge upphov till fler hårdgjorda
ytor. Målsättningen är att avrinningen inte ska öka efter exploateringen. En
__________________________________________________________________________________
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översiktlig mark- och dagvattenutredning ska utföras inom ramen för
planarbetet. Utredningen ska föreslå en möjlig lösning som inkluderar
avledning tillbefintlig damm/våtmark. Utredningen ska också redovisa
flöden och föroreningar före och efter exploatering med föreslagna
åtgärder. Eftersom området ligger på vattenskyddsområde får föreslagna
dagvattenåtgärder inte riskera att förorena grundvattnet.
En markteknisk undersökning har utförts som bekräftar att marken har låg
genomsläpplighet vid våtmarken. Vattenytan i området bedöms
genomgående vara markvatten eller perkolationsvatten. Lermoränen
fungerar som ett tätande lager mot kalkstensberget. Grundvattenytan
bedöms ligga mer än 10 meter under markytan.

n2

Dagvattnet ska tas om hand lokalt och genom öppen avledning. Det
avledda dagvattnet ska renas och fördröjas innan det kopplas till
dagvattensystemet. För att möjliggöra lokalt omhändertagande av
dagvatten ska minst 20 % av fastighetsytan vara genomsläpplig. Den
genomsläppliga utan ska utgöras av någon form av grönyta, som har
kapacitet att avdunsta och fördröja dagvatten (n2). Gröna tak med
tillräckligt djup växtbädd, vattenytor, planteringar och trädkronor är
exempel på grönytor. Träd ska anläggas i adekvat växtbädd så de har
möjlighet att utvecklas till fullstora, välmående träd. Vegetationen bidrar
också till estetiska värden i ett verksamhetsområde som annars riskerar att
bli mycket hårdgjort.
Takvatten och dräneringsvatten ska inte blandas med förorenat dagvatten
från parkeringsplatser och vägar. Oljeavskiljare ska finnas vid parkeringar
med mer än 50 platser.
Det är viktigt att verksamheterna får information om skyddsområdet och
vilka försiktighetsmått som är aktuella. Vid byggnation, schaktarbete mm
ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att minska risk för utsläpp till mark
och vatten.
Infrastruktur
Vatten och avlopp
Kommunalt VA finns i anslutning till området, området ska anslutas till VAnätet. I samband med utbyggnad av gator och VA ska tillgången till
brandposter med tillämplig dimension säkerställas.
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.
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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 som till största delen omfattar del av fastigheten Gotland
Visby Terra Nova 1:1, Gotland Visby Skrubbs 1:1 och kv. Sotaren samt del
av Gotland Visby Skrubbs 1:2 är beläget inom Terra Nova i nära anslutning
till Stenhuggarens handelsområde och Skrubbs travbana. Primärt kommer
vägen mellan Silkatvägen och Terra Novavägen att anläggas som en del i en
överenskommelse med Trafikverket vilket kommer att skapa förutsättningar för nyetablering i den delen av planområdet.
I takt med att mark efterfrågas för verksamheter i den resterande delen av
planområdet kommer utbyggnad att ske. Ansvaret för genomförandet av
detaljplanen i sin helhet och utveckling av planområdet kommer att delas
mellan Region Gotland, befintliga fastighetsägare och de blivande
fastighetsägare som kommer att köpa mark/fastighet.
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 relativt
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.
Tidplan
Planen handläggs med utökat planförfarande. Planarbetet för planområdet
kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

kv. 1 2018
kv. 3 2018
kv. 1 2019
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Ansvarsfördelning
Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatörer/
köpare samverka och ansvara för att exploateringen av planområdet
genomförs i enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av anläggningar, för utbyggnaden
av vatten- och spillvattenledningar och avledning av dagvatten inom planområdet.
Regionen är ansvarig för anläggandet av gång- och cykelväg, gator med
belysning inom allmän platsmark, cirkulationsplats, busshållplatser och att
utredningar utförs och att viss fastighetsbildning genomförs.
Kommande exploatör/köpare ansvarar för att respektive fastighet ansluts
till de allmänna gatorna och att de ansluts till det regionala VA-ledningsnätet. Exploatörerna/köparna ansvarar för att berörda fastigheter ansluts
till elnätet, tele, fiber o dylikt för avsedd verksamhet och för alla åtgärder
inom kvartersmark/den egna fastigheten.
Huvudmannaskap
Region Gotland är huvudman för allmän platsmark, dvs gatumark och
park/naturmark, och huvudman för vatten och avlopp.
Genomförandeavtal/försäljning
För att reglera ansvar och krav regionen ställer för genomförandet kan
exploateringsavtal upprättas med exploatör/fastighetsägare. De fastigheter som bildas i samband med genomförandet av exploatering/utveckling av området säljs för enskilt ägande.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen genomförs av
Region Gotland. Uppförandet av bebyggelse för handel/verksamheter
genomförs av respektive exploatör/köpare. Det kommer troligtvis att ske
över en viss tidsutsträckning. Någon tidsplan för genomförandet i denna
del är därför inte upprättad. All nödvändig infrastruktur som behövs inom
respektive fastighet och kvarter för verksamheter genomförs av
kommande exploatörer/köpare
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, servitut
Den mark som avsätts för nya verksamhetsområden kommer att indelas i
fastigheter i samband med kommande försäljningar. I övrigt kommer mark
att överföras till fastigheterna Gotland Visby Sotaren 1 och 3 genom
fastighetsreglering som en effekt av den kommande detaljplanens
utformning. Reglering genom fastighetsreglering kommer i övrigt att ske
mellan Gotland Terra Nova 1:1 och Gotland Visby Skrubbs 1:1 och 1:2.
I den utsträckning som infrastrukturen (ledningar) kommer att förläggas
inom kvartersmark ska rätten att disponera marken inom berörda
fastigheter säkerställas genom servitut.
__________________________________________________________________________________
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Markreglering, ersättning
En preliminär överenskommelse om överföring av mark har träffats med
ägarna till fastigheterna Gotland Visby Sotaren 1 och 3 i enlighet med
förslaget till detaljplan och att de därmed ska medverka vid finansieringen
av ett genomförande av delar av detaljplanen. Något som ska formaliseras
i plankostnads- och genomförandeavtal. Den mark som överförs till
Gotland Visby Sotaren 1 och 3 kan svårligen bilda egna fastigheter men
kommer att bidra till en bättre fastighetsindelning och förbättrat
användande av berörda fastigheter.
Därutöver ska mark regleras mellan Gotland Visby Terra Nova 1:1 och
Gotland Visby Skrubbs 1:2, som innehas med tomträtt av Gotlands Travsällskap, enligt ovan eftersom delar av den s k rakbanan måste flyttas
något. Vilket är en förutsättning för att kunna bygga gatan mellan Silikatvägen och Terra Nova vägen. Därutöver behöver vissa hästhagar och den
befintliga dammen flyttas något. Dessa regleringar och åtgärder ska
regionen svara för. I det sammanhanget kan det bli aktuellt med reglering
av annan mark alternativt markupplåtelser som ersättning för berörda
ytor. Även här finns en preliminär överenskommelse vilken dock ska
formaliseras. Dialogen har bl. a. utgått från tidigare dialog mellan Travsällskapet och Gotlands kommun kring reglering av ytor för travets
verksamhet.
Planekonomi
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I det här fallet när en exploatering i alla sina delar inte ligger i direkt
anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den
ska genomföras mer i detalj. Detta medför att den ekonomiska
bedömningen blir något översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för regionen för byggande av
olika anläggningar mm. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer
genom kommande exploatering för handel och verksamheter kan
detaljplanen, antas ekonomiskt försvarbar att genomföra.
Utgifter och inkomster
Genomförandet av planen medför för Region Gotland utgifter för
byggande och iordningställande av gator, VA, markberedning, projektering
och upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar,
upprättandet av detaljplanen mm.
Gator, gc-väg, gångväg, grönstruktur belysning, busshållplatser, röjnings- och markarbeten, projektering, byggledning, oförutsett ca 22,6 Mkr
Omstruktureringsåtgärder gentemot Travsällskapet
ca 1,2 Mkr
Detaljplan, grundkarta, fastighetsbildning, arkeologi, naturinventering, geoteknsik- och markundersökning, dagvattenutredning ca 2,3 Mkr
__________________________________________________________________________________
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Summa utgifter

ca 26,1 Mkr

Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster över tiden ska
minimeras.
Utbyggnadskostnaden för VA finansieras genom debitering av anslutningsavgifter. Regionens inkomster hänförs till markförsäljning med byggrätter
för verksamheter. Förutsättningar för området utgår från ett pris på
marken om minst 400 kr/kvm för mark för verksamheter och lägst 600 kr
/kvm för handel för att en kostnadstäckning om ca 28 Mkr, dvs den totala
inkomsten, ska uppnås. Bedömningen är att ett genomförande kommer att
uppnå balans över tiden.
Exploatörernas/fastighetsägarnas intäkter kommer i huvudsak att hänföras
till handel och /eller hyres- och verksamhetsintäkter. Utifrån den värdeökning och de utgifter som detaljplanen medför samt de mervärden som
uppkommer genom exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt
lönsam även för fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Sammantaget innebär det att detaljplanen kan genomföras.
Driftkostnader
Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar beräknas kostnaderna
för skötsel, underhåll, reparationer av gator, GC-vägar, belysning och
grönytor liksom el till belysningen uppgå till ca 65 Tkr per år.
Tekniska frågor
Brandsäkerhet
Vid anläggandet av VA-nätet ska dimensionering ske så att det motsvarar
de krav som gäller för uttag av vatten för räddningsinsatser och att
brandposter upprättas enligt föreskrivna intervaller längs gatunätet.
Inom kvartersmark ska, beroende på bebyggelsens struktur/utformning,
tillgänglighet till bebyggelsen möjliggöras för räddningstjänsten enligt
gällande krav.
Vattenskydd
Området ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet för Visby.
Verksamheterna som kommer att etableras har att förhålla sig
skyddsbestämmelserna så att risk inte uppkommer för att förorena
grundvattnet.
Kretslopp/hållbarhet
Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande
krav och fördröjas. I första hand och i största möjliga utsträckning ska ett
lokalt omhändertagande tillämpas. Området ska präglas av ett kretsloppsoch hållbarhetsperspektiv. Ledningar ska dimensioneras och anläggas
enligt gällande normer. Fastigheter ska anslutas till fiber och utifrån ett
hållbarhetsperspektiv ska bebyggelsen anslutas till fjärrvärmenätet.

__________________________________________________________________________________
25 (28)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/661
Sotaren 1-3 m.fl.
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

Tekniska utredningar
Inom ramen för planarbetet ansvarar och bekostar regionen för att
geologisk och markundersökning, projektering av gata och VA, dagvattenutredning, naturvärdesinventering och arkeologisk undersökning har
gjorts/ska göras. Detta för att kunna genomföra detaljplanen och
säkerställa att marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap. 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.
Området omfattas av riksintresse för friluftslivet. Riksintresseområden för
friluftsliv beaktas i planarbetet så att påtaglig skada natur- eller
kulturmiljön inte uppstår. Detaljplanen säkerställer att en del av
planområdet bevaras som natur och blir allmänt tillgängligt. Viktiga
kopplingar och gångstråk bevaras och förstärks.
Om rakbanan förlängs söderut som en konsekvens av detaljplanens
genomförande kommer en befintlig skogsväg att kapas av. Det medför att
det inte går att passera området med bil, vilket inte bedöms påverka det
rörliga frulufslivet negativt. Ett nytt stråk för gång- och cyklister bör
anläggas.
Planområdet ligger inte inom influensområde för riksintresset Visby
flygplats.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt.
Därför får uppstickande byggnadsdelar inte överstiga 40 meter.

Natur- och kulturvärden
Naturmiljö
Det finns inga höga naturvärden inom planområdet. De artfynd (rödlistade
arter) finns registrerade inne i skogen sedan tidigare kommer att kunna
finnas kvar i den del som planläggs som naturmark. Planen bedöms inte
medföra skada på några höga naturvärden.
Ett 12:6 samråd ska hållas med länsstyrelsen om rakbanan förlängs
söderut. Om dammen omformas ska anläggningen ske succesivt så
groddjur kan anpassa sig till förändringen. Med tilltagna
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försiktighetsåtgärder bedöms inte konsekvenserna av ett genomförande
innebära betydande påverkan på naturvärden.
Kulturmiljö
Planen berör fornlämningar som ska bevaras eller undersökas och tas bort.
Ytterliga arkeologiska utredningar ska utföras för att undersöka om det
finns fler fornlämningar inom området.
Sociala värden
Ett genomförande av detaljplanen bedöms medföra positiva förändringar
ur ett barn-, jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv. Planen möjliggör
en tillgänglig, upplyst och trafiksäker koppling mellan Terra Nova och
Stenhuggaren. Det är nära till kollektivtrafiken, det är sannolikt att sträckan
kommer att trafikeras med buss. Planen ger förutsättningar till att
tillgängliggöra det fornminnesrika naturområdet så fler får tillgång till det

Resurser och hushållning
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med befintliga
resurser. En utbyggnad av området bidrar till att länka ihop tätorten.
Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att möjliggöra ett
verksamhetsområde med en mänsklig skala och en god bebyggd miljö.
Hållbarhet
Externhandel tenderar att öka bilberoendet. En positiv aspekt bedöms vara
att etableringen skulle ske i ett område där det redan finns handel, en
utbyggd kollektivtrafik samt gång- och cykelkopplingar till staden.
Planförslaget medför att handel koncentreras till ett sammanhängande
område, vilket kan motverka att behov för fler satelliter med externhandel
uppkommer.
Planens är särskilt utformad för att skapa ett verksamhetsområde med en
struktur som främjar gång- och cykeltrafik.
Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
Planen ligger inom yttre vattenskyddsområde, miljöfarliga verksamheter
får inte tillstånd. Planen bedöms inte påverka grundvattnet negativt.
Biltrafik
En utbyggnad enligt detaljplanen leder till ett genare trafiknät.
Trafiksäkerheten bedöms inte påverkas av en utbyggnad.
Miljökvalitetsnormer
Planen berör inga miljökvalitetsnormer.
Djurhållning
Verksamheterna får inte vara störande och påverka närliggande
djurhållning negativ.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från dagen då planen vinner laga kraft.

Medverkande tjänstemän
Sara Lindh: Detaljplan
Jimmy Holpers: Natur
Roger Möller: Exploatering
Lennart Klintbom: Trafik
Magnus Hallberg: VA och dagvatten
mm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-12-06

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Behovsbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2015/661
31 oktober 2017

Jimmy Holpers

Länsstyrelsen Gotlands län

Visby Sotaren 1-3 och del av Visby Terra Nova 1:1
Ställningstagande till behovet av miljöbedömning
Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

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

Miljöförhållanden och andra aspekter som har beaktats i bedömningen
Bakgrund

Samråd med länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan hölls under hösten 2016.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning var att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade inte förvaltningens bedömning.
Under 2017 har fler utredningar gjorts och planförslaget reviderats. De förändrade
förutsättningarna motiverar ett förnyat samråd om behovsbedömning.
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Utredningar

Utförda
Geoteknisk utredning, 2017-07-04, AB PentaCon
Naturvärdesinventering, 2017-09-03, Croneborgworks
Pågående
Arkeologisk utredning
Planerade
Mark- och dagvattenutredning
Förprojektering av gata och damm
Platsen

Planområdet ligger sydväst om handelsområdet Stenhuggaren samt väst om Visby
travbana. Området är delvis bebyggt, längs med Visbyleden ligger en handelsträdgård
(växthuset Linds) och en industri (Sweprod). Strax utanför planområdet, längs med
Terra Novavägen finns ett litet verksamhetsområde som angränsar till ett
småhusområde.

Bild 1, Platsen idag, planområdet markerat med gul linje.
Friluftslivet är begränsat inom planområdet, det går idag en väl använd stig mellan
Terra Novavägen och Stenhuggaren. Skogsområdet strax öster om kvarteret Sotaren
är den mest tillgängliga delen av skogen. Skogen består huvudsakligen av ung, gles
tallskog med inslag av lövträd, marken är sandig och torr. Skogsområdet som ligger
längre österut bakom kvarteret Vagnmakaren och på fornåkern består av ung
blandskog med tät och ogenomtränglig undervegetation.
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Genom planområdet löper ett lågstråk. Södra delen av lågstråket utgörs av en liten
våtmark. I norra delen av lågstråket finns en anlagd bevattningsdamm som används
av Travet. Bevattningsdammen ligger huvudsakligen utanför planområdet och
våtmarken ligger inom planområdet.
En oberoende naturvärdesbedömning, daterad 2017-09-03, visar att det inte finns
några höga naturvärden inom planområdet. Sedan tidigare finns en del rödlistade
artfynd dokumenterade. Bredarun (VU), Paddfot (NT), Riddarsporre (NT) mitt inne
i skogen samt den fridlysta Flockarun i norra delen, norr om dammen. Igenväxning
utgör ett stort hot mot Flockarun och Bredarun men även mot Paddfot och
Riddarsporre och det är osäkert om dessa arter finns kvar idag när skogen vuxit sig så
pass tät som den gjort.
Den fridlysta Apollofjärilen är noterad både norr om planområdet på de öppna
ytorna vid Färjeleden i söder om planområdet vid alvarmarken.
Under hösten 2016 gjordes en översiktlig genomgång av skogen avseende på
förekomst av svamp utan resultat.
I södra delen av skogen finns fornåkrar registrerade. Ett mindre gravfält finns
registrerat strax utanför planområdet, inom befintligt verksamhetsområde. En
arkeologisk utredning pågår.
Planen

Bild 2. Schematiskt utkast till planförslag, innan beslut om samråd.

Planen föreslås möjliggöra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (Z)
och kontor. En planerad huvudgata utgör områdets ryggrad, längs gatan föreslås
inslag av handel. Den nya huvudgatan följer stigen på ett ungefär. Den nya gatan
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kommer att innehålla en gång- och cykelväg samt en trottoar som gör att det
befintliga stråkets funktion behålls och tillgängliggörs.
Intentionen är att den damm som används av Travet ska omformas norrut och
eventuellt utökas för att kunna hantera mer vattenmassor. Dammen ska finnas kvar
vid nuvarande plats men med ett något ändrat utbredningsområde. Den gräsbevuxna,
öppna våtmarken sparas. Den har inga höga naturvärden, men bedöms kunna utgöra
ett trevligt inslag för friluftslivet och har en viktig funktion som fördröjare av
dagvatten.
Ett större sammanhängande område planläggs som naturmark för att säkerställas
som en tillgång för allmänheten. Kopplingar för det rörliga friluftslivet och
förutsättningarna för att synliggöra fornminnen ska studeras.
Strukturen ska utformas så möjligheten att röra sig inom och mellan området behålls
och utvecklas. Från huvudgatan möjliggörs natursläpp med möjlighet att anlägga
enkla gång- och cykelvägar. Kvartersmarkens bredd begränsas för att möjliggöra ett
sammanhängande och tillgängligt naturområde öster om Sotaren.
En förlängning av Travets rakbana söderut utreds parallellt med planarbetet.
Åtgärden skulle medföra att Travets verksamhet koncentreras mer söderut och mark
frigörs norrut. Åtgärden anses inte vara en direkt konsekvens av planens
genomförande eftersom den skulle kunna initieras och genomföras oberoende av
planen och tvärtom. Förlängningen av rakbanan ligger utanför detaljplaneområdet
och kommer att hanteras som ett eget ärende.
Bedömning

Miljöförhållanden, som bör vara aktuella för bedömningen om de innebär betydande
miljöpåverkan, är områdets betydelse för friluftsliv, kultur- och naturvård samt
planens påverkan på hälsa och säkerhet.
Länsstyrelsens samlade bedömning utifrån tidigare förutsättningar var att planen
kunde medföra betydande miljöpåverkan. Motiven som angavs i den samlade
bedömningen var sammanfattningsvis att planen:
•

Avviker från fördjupad översiktsplan i avseende att det allmänrättsliga området
minskar i yta.

•

Kommer att tillåta nyetablering av industri i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse vilket kan generera risker och olägenheter ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt.

•

Kommer att tillåta nyetablering av industri inom Visby vattenskyddsområde.

•

Medför att det inte går att utesluta att fridlysta arter kan påverkas betydande.

Avvikelse från Fördjupad översiktsplan
Planförslaget avviker delvis från fördjupad översiktsplan, planen ska därför hanteras
med utökat planförfarande. Detaljplaneförslaget medför att det område som FÖP
Visby pekar ut som allmänrättsligt område minskar i omfattning. Den allmänt
tillgängliga funktionen ska behållas genom att planen säkerställer gröna kopplingar
och ett stort sammanhängande naturområde. Ett genomförande av detaljplanen
bedöms medföra att det allmänrättsliga området blir mer tillgängligt. Avvikelsen från
FÖP bedöms inte motverka intentionerna i de översiktliga planerna med hänsyn till
allmänhetens intressen. Ingen risk för betydande miljöpåverkan på riksintresset för
friluftsliv bedöms föreligga.
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Nyetablering av industri i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse
Planen föreslås möjliggöra verksamheter (Z, istället för industri, J). Inom
användningen Z ingår olika typer av ytkrävande verksamheter som har en begränsad
omgivningspåverkan. Inga verksamheter tillkommer i direkt anslutning till befintliga
bostäder. Terra Novavägen och en grön kil utgör buffert mot bostäderna. Det är 50
meter mellan bostadshusen och byggrätter för verksamheter, vilket är i linje med
Boverkets rekommendationer (Bättre plats för arbete, allmänna råd 1995:5). Planen
ska säkerställa att störande industri och bostäder inte hamnar inpå varandra. Ingen
risk för betydande miljöpåverkan på människors hälsa och säkerhet bedöms
föreligga.
Nyetablering av industri inom Visby vattenskyddsområde
Området ligger i sekundärt vattenskyddsområde, marken har dock låg sårbarhet. En
markteknisk undersökning har utförts som bekräftar att marken har låg
genomsläpplighet.
En översiktlig mark- och dagvattenutredning ska utföras inom ramen för planarbetet.
Utredningen ska föreslå en möjlig lösning som inkluderar avledning tillbefintlig
damm/våtmark. Utredningen ska också redovisa flöden och föroreningar före och
efter exploatering med föreslagna åtgärder. Eftersom området ligger på
vattenskyddsområde får föreslagna dagvattenåtgärder inte riskera att förorena
grundvattnet. Det ska framgå av rapporten att ingen risk för betydande
miljöpåverkan på människors hälsa och säkerhet föreligger.
Påverkan på fridlysta arter
En naturvärdesinventering har gjorts (daterad 2017-09-03). Inventeringen visar att
det inte finns några höga naturvärden inom planområdet.
Att planlägga för verksamheter och västra delen av skogen enligt förslaget bedöms
inte innebära skada på några höga naturvärden. De artfynd (rödlistade arter) som
finns registrerade inne i skogen sedan tidigare hittades inte i samband med
inventeringen. Om de ändå finns kvar kommer de att bevaras i den del som planläggs
som naturmark.
Ett omformande av den anlagda dammen som finns norr om travbanan ska ske
varsamt och i samråd med experter för att värna om de groddjur som finns i
dammen. Dispens krävs för åtgärder som riskerar att skada naturmiljön.
Området söder om planområdet, som utreds för rakbana, utgörs av alvarmark. Under
naturinventeringen som utfördes 2017 påträffades gråfingerört, samt svartfläckig
blåvinge inom området. Mer detaljerade inventeringar kan bli aktuellt om
länsstyrelsen bedömer att det är krävs. Ett 12:6 samråd angående en förlängning av
rakbanan pågår mellan verksamhetsutövaren och länsstyrelsen. Samrådet hanteras
parallellt med planarbetet och kommer att redovisas i planbeskrivningen.
Övrigt
Övriga frågeställningar, som hänsyn till landskap, kulturmiljö och bebyggelse bedöms
även detta som okomplicerat och utan risk för betydande miljöpåverkan. Avlopp och
vatten kommer att kunna lösas kommunalt.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.
Påverkans totaleffekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av föreslagen plan
inte medför en betydande miljöpåverkan.
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Frågeställningarna som finns när det gäller hänsyn till kulturmiljö, naturvärden och
vattenskyddsområde utreds och hanteras i planprocessen, de är inte av den grad att
man kan tala om risk för betydande miljöpåverkan vilket inte motiverar att en separat
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning är motiverad.
Det bedöms vara en plan som medger bebyggelse av ytterligare verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan samt en gatustruktur med liten påverkan på miljö och
människor och med liten total påverkan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Lindh
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2015/6226
6 december 2017

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

VÄSTERHEJDE ANNEX 1:1, del av
Upprättande av detaljplan – Västerhejde Annex 1:1, del av,
Region Gotland – Samråd
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med
upprättat planförslag för Västerhejde Annex 1:1, del av, daterat 2017-12-20 i enlighet
med kap 5 Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).
Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig
bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter
placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata
skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst
2000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av
naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt. Stigar genom området
säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att
uppföra en huvudbyggnad jämte komplementbyggnader.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked fattades av Byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Förutsättningar

Planområdet omfattar ca 1,6
ha och är lokaliserat strax
söder om Visby och
Visborgsområdet i norra delen
av Västerhejde.
Fastigheten ägs av
prästlönetillgångar i Visby stift.
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2015/6226

Planområdet är del av Sandhedsskogen. Väster om planerad lokalgata är området
nästan uteslutande beväxt av tall med undervegetation av marktäckande ljung. I
planområdets närhet dominerar lövvegetation. Söder om lokalgatan finns en f.d.
hästhage. Området är bitvis relativt kuperat med en ås i nord-sydlig riktning. Efter
naturvärdesinventering där ett antal rödlistade arter noterades har plankartan
korrigerats och de utpekade områdena reglerats som naturmark. Utifrån genomförda
natur- och svampinventeringar kommer den föreslagna utbyggnaden ha liten
påverkan på områdets naturvärden. Den arkeologiska utredningen visade inte på
några förekomster av fornlämningar inom planområdet.
Det planerade området anknyter till befintlig bebyggelsegrupp placerad längs väg 562
med övervägande permanenta bostadshus, successivt uppförda över tid.
Planerad bebyggelse regleras
med ett relativt fritt uttryck
och ska inlemmas i
skogsmiljön på naturens
villkor. Planbeskrivningen ger
uttryck för ambitionen att all
tillkommande byggnation skall
ges multifunktionalitet genom
t.ex. vegetationstak eller
solfångare för att skapa ett så
hållbart förhållningssätt till den
planerade exploateringen som möjligt. På så vis relaterar planförslaget också till det
framtida Visborgsområdet som enligt Strukturplan för Visborg (godkänt RF 2016-0425 § 61) skall utföras med en hög hållbarhetsprofil.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen KF 2010- 06-14 § 79. Aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 § 97. Anger odlad mark.
Området är inte tidigare detaljplanerat.
Miljökonsekvensbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2017-06-07 bedömt att genomförandet av
föreslagen detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 §
miljöbalken (MB), förutsatt att Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer
avseende avloppslösning följs. Området är beläget inom det sekundära
vattenskyddsområdet där infiltration av toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska
istället avledas till sluten tank på respektive fastighet.
Länsstyrelsen instämmer i yttrande 2017-06-07 att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse även tas
med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet. Länsstyrelsen
instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna är viktiga att hantera
under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i
närområdet föranleder att en svampinventering genomförs under hösten. För att
utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk
utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.
En svampinventering har genomförts under hösten 2017. Inga fridlysta svampar
påträffades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.
Sedan tidigare har en naturvärdesinventering utförts.
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Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har efter VA-utredning tillstyrkt ärendet med
villkor.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-12-09, BN § 229, med beslut om
planuppdrag .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med underskrivet plankostnadsavtal
och i samråd med sökandes konsult upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201712-06.
Syftet med förslaget till detaljplan är i korthet att pröva lämpligheten att tillskapa
kompletterande fastigheter i skogsmiljö längs befintlig och tillkommande vägslinga.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201712-06 och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-12-06
Plankarta, 2017-12-20
Illustrationskarta, 2017-12-20
Plan- och genomförandebeskrivning, 2017-12-20
PM Vatten & Avlopp, 2017-12-20
Arkeologisk utredning – Arrendus 2017:24, 2017-12-20
Naturvärdes- & svampinventering – GBF, 2017-12-20

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY

Sökande
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY
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Illustrerad tomtplats.

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta
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Plankarta

SAMRÅDSHANDLING
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Beslutsdatum

SAMRÅDSHANDLING
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-12-20

Antagande

Laga kraft

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare

Instans
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Förslag till detaljplan för

M

Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2)

SA

Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Arkeologisk utredning
Naturvärdes- och svampinventering
Vattenutredning, PM vatten

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2015/6226
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-12-06

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/6226
Västerhejde Annex 1:1, skifte 2
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

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.
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Denna detaljplan regleras genom så kallat standardförfarande, vars process illustreras nedan.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn: 0498-26 90 00 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/6226
Västerhejde Annex 1:1, skifte 2
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
 Förslaget är förenligt med kommunens 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
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna
vara minst 2 000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt.
Stigar genom området säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad
byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna s k behovsbedömning ska göras med hjälp av de
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
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Planens syfte och huvuddrag

R
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Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.

SA

M

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2017-06-07, bedömt att genomförandet
av föreslagen detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan, förutsatt att
Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer avseende avloppslösning
följs. Området utgör s k sekundärt vattenskyddsområde där infiltration av
toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska i stället avledas till sluten tank
på respektive tomt. Detaljplanen reglerar detta genomförande.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2017-07-03, att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse
även tas med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet.
Länsstyrelsen instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna
är viktiga att hantera under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i närområdet föranleder att en svampinventering
genomförs under hösten. För att utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.
Region Gotland har beslutat att föra planarbetet vidare utan att inlemma omgivande bebyggelse. Utvecklingen av Visborgsområdet är en framtida planeringsfråga, som är svår att överblicka redan i dag.
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En svampinventering har genomförts under hösten 2017. Inga fridlysta svampar påträffades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.

PLANDATA
Området ligger söder om Visby och Visborg i norra delen av Västerhejde, i
närhet till väg 562 mot Stenkumla.

Areal

Planområdet omfattar cirka 16 000 m2 (1,6 ha).

R
ÅD

SH

AN

D

LI
N

G

Lägesbestämning

.

SA

M

Översiktskarta

Markägoförhållanden

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmänplats
Bruttoarea/antal
Ändamål
Yta
lgh/tomter
Kvartersmark
Bostäder
Handel
Industri

18 579

Turiständamål
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata
Huvudgata

1 800/9/9

14 969
4 410

Planområdet ägs av Prästlönetillgångar i Visby stift.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär
att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Inga riksintressen i övrigt berör området.
I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland 2025 – (antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, laga kraftvunnen 2010-07-15) är området utmärkt
för pågående markanvändning. Därmed gäller översiktsplanens allmänna riktlinjer för området.

Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt, ej heller intilliggande markområden.

Kommunala beslut
i övrigt

Enligt beslut om reviderat vattenskyddsområde i regionfullmäktige 2017-03-30
utgör området sekundärt vattenskyddsområde, med särskilda förutsättningar
för val av avloppslösning.

D

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur

Planområdet är en del av Sandhedsskogen strax söder om Visby. Väster om
lokalgatan är området nästan uteslutande beväxt av tall med undervegetation
av marktäckande ljung. Strax nordväst om planområdet finns ett gammalt
sandtag. Här dominerar lövvegetation som sälg, ask, bok, sötkörsbär och lönn.
Söder om lokalgatan återfinns en f d hästhage med glest stående tallar. Öster
om denna tar en tät tallplantering vid.

SA

M

R
ÅD

SH

AN

Mark och vegetation

LI
N

G

Översiktliga planer

Utdrag ur ortofoto

Området är bitvis relativt kuperat och ligger mellan 55-60 meter över havet,
med den högre nivån i den östra delen. Här löper en ås i nord-sydlig riktning.
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Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening
under sommaren 2016. Denna har undersökt förekomsten av rödlistade kärlväxter och andra organismer, främst rödlistade dagfjärilar och fåglar.
Slutsatser och bedömning
De påträffade rödlistade arterna är koncentrerade till gläntor och kanter av de
två körvägarna i området samt till den f d hästhagen i södra delen. Ur ett gotländskt perspektiv är det framförallt toppjungfrulin och gråfingerört, som är de
mest skyddsvärda arterna.

LI
N

G

För att bevara så stor del som möjligt av de rödlistade arterna och dess växtplatser föreslår Gotlands Botaniska förening att hästhagen lämnas fri från
bebyggelse, likaså ett minst 15 meter brett område längs körvägens västra
sida. Om möjligt borde betet i hästhagen återupptas.

D

De utpekade områdena bör även fortsättningsvis klippas eller slås. Längs körvägens närhet förordas att träd, buskar och ljung röjs, så att en miljö med
ängslikande karaktär tillskapas där de rödlistade arterna kan fortleva. Föreslagna åtgärder bör integreras i en skötselplan för naturmarken.

SH

AN

Svampinventering
En svampinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening i september 2017. Vid inventeringen deltog även svampexperten Elsa Bohus Jensen. Inventeringen avsåg att undersöka om några rödlistade svampar, specifikt
sällsynta taggsvampar, fanns inom planområdet.
Bland de trettiotal svampar som noterades vid inventeringen återfanns inga
rödlistade arter.

M

Geotekniska
förhållanden

R
ÅD

Sammanfattning
De utpekade områdena regleras som naturmark i detaljplanen. Utifrån genomförda naturvärdes- och svampinventeringar kommer den föreslagna utbyggnaden ha liten påverkan på områdets naturvärden.
Jordarten består av postglacial sand med inslag av moränlera. Berggrunden är,
enligt sårbarhetskartan för området, överlagrad av minst 1 meter tjockt jordtäcke med liten genomsläpplighet (morän). Denna är i sin tur överlagras av
mäktigt lager med stor genomsläpplighet, sand eller grus.
I översiktsplanen för Gotland 2010-2025 framgår att området har låg risk för
höga radonhalter. Karst kan förekomma, varför radonmätning erfordras. Radonmätning ska genomföras i samband med bygglovsansökan. Då området är
låg-riskklassat ska byggnader uppföras med radonskyddad konstruktion om
ingen mätning utförs.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning har genomförts av Arendus AB, genom Christian
Hoffman, rapport Arendus 2017:24. Det finns inga kända fornlämningar inom
planområdet, men väster och söder om finns två fyndplatser och en delvis
rekonstruerad domarring.

SA

Radon

Utredningen innebar initialt en genomgång av kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, och en inventering i fält. På grundval
av fältobservationerna har därefter 12 st sökschakt genomförts där det be__________________________________________________________________________________
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dömdes kunna finnas ovan jord osynliga fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom planområdet.
Generellt gäller dock att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet
med Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Det planerade området anknyter till en befintlig bebyggelsegrupp placerad
längs väg 562 med övervägande permanenta bostadshus. Denna bebyggelse
har tillkommit successivt. Mindre gårdar och bostadshus från olika tidsepoker
ger en variationsrik och harmonisk bostadsmiljö i Visbys närhet.

LI
N

G

Befintlig bebyggelse

AN

D

Ingen av de befintliga byggnaderna har något utpräglat kulturhistoriskt värde.

Nunnesiken 1:5 i söder

R
ÅD

SH

Sigrajvs 1:4, ca 90 meter österut

Sigrajvs 1:3 och 1:6 i väster

SA

M

Planerade bostäder

De nio tomtplatserna ska vara minst 2 000 m2 vardera. På varje tomt kan en
huvudbyggnad och komplementbyggnader uppföras. Den totala byggrätten på
respektive fastighet är 200 m2. Gäststuga får vara maximalt 50 m2. Huvudbyggnad får endast innehålla en bostadsdel.
De nya husen bör inlemmas i skogsmiljön på naturens villkor. Bebyggelsens
karaktärsdrag ska utgå från uttrycket ”hus i skog”. Det innebär att varje huvudbyggnad så långt möjligt ska etableras i befintliga gläntor och omges av
naturmark. Byggnaderna bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så
liten påverkan på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan husen
förses med vegetationstak eller solfångare, så att de blir långsiktigt hållbara.

Byggnaders utformning ges relativt fria variationsmöjligheter. Huvudbyggnaden högsta totalhöjd regleras i särskild bestämmelse till 7,5 meter. För att
uppnå nätta volymer är det fördelaktigt om huvudbyggnaden delas upp i olika
volymer. Komplementbyggnad kan vara maximalt 5,0 meter i totalhöjd. För att
inte området ska upplevas splittrat ska huvudbyggnaders takform vara sadeltak.
__________________________________________________________________________________
7 (18)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/6226
Västerhejde Annex 1:1, skifte 2
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

AN

Illustrationskarta

D

LI
N

G

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och komplementbyggnad minst 1,5 meter.

Bebyggelsen ska ha fasader i puts alternativt träpanel och ha en dov färgskala,
så att husen smälter väl in i landskapsbilden.

Ett varierat utbud av arbetsplatser finns i Visby. Till Visbys centrala delar är det
cirka 7 km.

R
ÅD

Arbetsplatser

SH

Vegetationstak och långsiktigt hållbara byggnadsmaterial förordas.

All offentlig service är koncentrerad till Visby.

Kommersiell service

All kommersiell service är koncentrerad till Visby.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre miljön
vara tillgänglig för funktionshindrade.

Skyddsrum

Inom planområdet finns inga skyddsrum, ej heller i dess närhet.

M

Offentlig service

SA

Friytor

Lek och rekreation

Inom reglerad naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas.
Planförslaget lämnar naturmark mellan vissa tomter så att människor och
arter kan passera. Dessutom kan lokalgatan och dess förlängning användas för
det rörliga friluftslivet, liksom befintliga mindre gångstigar. Den gångstig som
berörs av planförslaget ska justeras i anslutning till tomtplatserna i norra delen. Arbetet med grön infrastruktur bedöms därmed inte motverkas av ett
plangenomförande.
För att den skogliga karaktären ska råda och för att behålla markens goda
genomsläpplighet ska skogsstigar inte asfalteras eller beläggas.
Sammantaget innebär detta att planområdet fortsatt kan användas som
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LI
N

G

strövområde för närboende och för det rörliga friluftslivet.

Befintlig gångstig, vars sträckning delvis justeras

Naturmarken utbredning inom planområdet har anpassats till naturvärdesinventeringens resultat, där den f d hästhagen närmast lokalgatan och ett
centralt område har reglerats som naturmark. Hästhage och område väster
om lokalgata bör klippas eller slås och röjas från buskar, träd och ljung så att
en ängsliknande karaktär uppnås.

AN

D

Naturmiljö

SH

Det är av stor vikt att tomterna är av naturtomt-typ och att de inte gräsbeläggs. För att bibehålla den skogliga karaktären mot vägområden har s k prickad mark, där byggnader inte får uppföras, reglerats 20 meter bred mot väg
562 och 8 meter mot lokalgatan.

SA

M

R
ÅD

All naturmark inom planområdet föreslås utgöra en marksamfällighet, där de
föreslagna nio fastigheterna är delägare.

Vattenområden

Inom naturmark kan teknikbyggnad för el, VA och fiber, gångstigar, lekplatser
och likvärdiga anläggningar etableras. Tekniska anläggningar inom naturmark,
såsom fiber och transformatorstation, bör gestaltas i enlighet med övrig bebyggelse. De bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så liten påverkan
på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan sådana byggnader ges
flera funktioner än bara det tekniska syftet, t ex förses med vegetationstak
eller solfångare.
Inga öppna vattenområden återfinns inom planområdet.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till planområdet sker via väg 562 för vilken Trafikverket är huvudman. Trafiken leds därefter in på befintlig angöringsväg, som leder genom
området. Från denna regleras en vägslinga för angöring av de sex tomterna i
norr och nordväst. Befintlig och ny väg regleras som lokalgata. Angöring till
respektive tomt ska ske från lokalgatan.
Vägområdesbredd för befintlig och ny väg (lokalgata) regleras i planförslaget
till 8,0 meter bred. Körbana ska utföras 4,0 meter bred. Övriga ytor ska vara
naturliga (gallring ska företas av buskar och träd) och kunna ge plats för bort-
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LI
N

G

röjda snömassor.

Befintlig anslutning till väg 562 ska uppfylla kraven i VGU.

D

Vägarna ska utföras grusbelagda enligt Region Gotlands standard.

AN

Gator ska dimensioneras enligt handboken ”Vägar och gators utformning”
(VGU) pärm 1, avsnitt sektion i tätort-gaturum. Gatans överbyggnad ska
dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvalitén
på utförda anläggningar ska lägst motsvara beskrivningarna i AnläggningsAMA 07.

SH

De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området
kan infiltreras direkt i sanden utefter vägen.

R
ÅD

Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon kan
ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.

SA

M

Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för projektering och anläggande av lokalgata och gångstigar åvilar
exploatören. Detta ska regleras i exploateringsavtal med Region Gotland.
För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga fastigheter inom planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som
använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4,
Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex
1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Inom detaljplanen kan gång- och cykeltrafik ske via lokalgatan och naturstigar.
En överordnad gång- och cykelväg saknas längs väg 562.

Kollektivtrafik

Väg 142 mellan Visby och Hemse trafikeras av busslinje 12.

Parkering

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
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inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser
alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.

Vatten

LI
N

G

Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn, vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600 l/dygn.
Det aktuella området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Här är vattenkapaciteten generellt god.

AN

D

Vattenkapacitet
Under hösten 2017 genomfördes en provpumpning av Gotlandsbrunnar AB
genom Göran Härlin, PM Vatten daterad 2017-11-20. Provpumpningen utgick
från en nyborrad brunn med 30 meters djup. Provpumpningen genomfördes
under tiden 2017-08-25 till 2017-08-28 med cirka 1 200 lit/tim. Totalt pumpades 42 000 liter. Stabil vattennivå uppnåddes vid pumpning 22,4 meter. En
vattenanalys inlämnades efter avslutad provpumpning.

SH

Vattenkvalitet
Efter provpumpningen har kemiska vattenanalyser av vattenkvaliteten genomförts av LaboratorieMedicinskt Centrum, Gotland. Analysen, daterad 2017-0914, visar en kloridhalt på 12 mg/L, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet. Se PM Vatten 2017-11-20.

R
ÅD

För vatten- och avloppsanläggningar ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av samfällighetsförening.

SA

M

Mindre teknikbyggnad kan placeras inom naturmark.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens Miljö- och vattenenhet har bedömt vattenverksamhetens omgivningspåverkan och om tillstånd (vattendom) behöver sökas hos Mark- och
miljödomstolen. Bedömningen visar att den planerande vattenverksamheten
inte är av sådan art att tillstånd erfordras. Se PM Vatten 2017-11-20.
Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d v s vattenuttag av grundvatten, är enligt 11
kapitlet 2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från
Mark- och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet
11 § MB krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- och tvåfamiljsfastigheters
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om
det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.
När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är
det den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om
tillstånd behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet, om man inte har
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tillstånd till verksamheten.
Länsstyrelsens överväganden
Fastigheten ligger inom Visbys vattenskyddsområde vars kommande föreskrifter bland annat innebär tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn.
Region Gotland bör kontaktas om fler brunnar avses anläggas.

G

Är vattenmängderna som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en livsmedelsanläggning vilken ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region
Gotland.
Det aktuella området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde, vilket innebär att särskilda förutsättningar gäller för en provgrop. Provgropen ska grävas
2,5-3,0 meter djup och dess grundvattennivå ska vara högst två meter under
marknivå. Det bortgrävda materialet ska ha god infiltrationsförmåga.

LI
N

Avlopp

AN

D

Den genomförda provgropen uppfyller dessa krav och har godkänts av enheten för Miljö- och Hälsa. En gemensam avloppsanläggning med infiltration för
BDT-vatten ska genomföras i anslutning till den godkända provgropen. Denna
ska optimera den tekniska utformningen och omgivningspåverkan. Platsen för
avloppsanläggningen har markerats på plankartan.

SH

Den föreslagna mekaniska reningen av BDT-vatten består av en slamavskiljare,
typ tvåkammarbrunn, med efterföljande efterpolering/infiltration. I BDTvattensystemet skall vattnet ledas med självfall från respektive fastighet fram
till reningsanläggningen. Ledningsnätet placeras till största delen i vägmark.

R
ÅD

På grund av det sekundära vattenskyddet ska toalettavlopp lösas i sluten tank.
En sluten tank ska installeras inom respektive fastighet, alternativt kan gemensam tank etableras för flera fastigheter. Husen ska förses med separata ledningar för WC- respektive bad-, disk- och tvättvatten. En administrativ planbestämmelse reglerar att slutna tankar för toalettvatten ska anläggas på respektive tomt.

M

För vatten- och avloppsanläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad och infiltrationsbädd kan placeras inom naturmark.
Dagvatten ska infiltreras och omhändertas lokalt inom planområdet. För att
bibehålla markens genomsläpplighet ska stigar och vägar inte asfalteras. Detta
regleras i särskild planbestämmelse. Ingen avvattning kommer att behövas.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.

El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark. Ledningsdragning ska
samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Fiber

Fiber förbereds för anslutning av samtliga fastigheter. Fiberkanalisering samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

SA

Dagvatten

Fiberfördelningsskåp kan placeras inom naturmark.
__________________________________________________________________________________
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Sophantering och återvinning löses på egen tomtplats. Sopkärl ska placeras
lättåtkomliga på respektive tomtplats.

Avfall

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Detaljplanen handläggs med standardförfarande, varför den förväntas kunna
antas under 2018. Genomförandet igångsätts omgående därefter.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till
regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.

G

Tidplan

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – har ett exploateringsavtal upprättats mellan exploatören och Region Gotland. Detta ska reglera utbyggnaden av vatten och avlopp, väg, naturområde, m m i enlighet med denna planbeskrivning. Exploateringsavtalet reglerar även exploatörens ansvar för bildande av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

AN

D

Exploateringsavtal

LI
N

Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Västerhejde Annex 1:1.

SA

M

R
ÅD

Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

SH

Region Gotland ställer krav på säkerhet i en bankgaranti motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Denna säkerhet
ska överlämnas innan exploateringsavtalet undertecknas. Säkerheten återlämnas då exploatören fullgjort sina åtaganden.

Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med
framtagen detaljplan.
Nya tomtplatser, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. En marksamfällighet bestående av allmän platsmark inom
planområdet föreslås även bildas vid lantmäteriförrättning. I denna ska de nio
nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), vattenoch avloppsnät samt naturmark. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas
av en samfällighetsförening.
I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
All fastighetsbildning, liksom bildande av gemensamhetsanläggningar m m,
enligt ovan ska bekostas av exploatören.
De fastighetsägare som berörs av bildande av gemensamhetsanläggning för
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väg kommer att kallas till lantmäterisammanträde. Vid sammanträdet prövas
sakägarnas yrkande och beslut kan sedan fattas om gemensamhetsanläggningens utförande, markupplåtelse inklusive eventuella ersättningar och andelstal för anläggningens utförande och drift.

LI
N

G

I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark i enlighet med ömsesidig överenskommelse från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören till Västerhejde Annex 1:1 (2).

AN

D

Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.

SH

En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till drygt 3,0 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till 600 tkr och utbyggnad av infrastruktur 1,8 mkr. Övriga kostnader
avser fastighetsbildning m m.

R
ÅD

Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
de föreslagna tomtplatserna, vilka ger en uppskattad intäkt på cirka 5 mkr. Vid
en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för
bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor

SA

M

Brandsäkerhet

Tekniska utredningar

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets Byggregler
gällande brandskydd.
Vattenutredning med provpumpning och vattenanalys har genomförts.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget möjliggör:
Bostäder: 1 800 m2 BTA

Bostäder: 9 tomter,
9 lgh

Natur: 14 969 m2

Lokalgata: 4 410 m2

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.
I övrigt påverkas inga riksintressen av den föreslagna detaljplanen.

__________________________________________________________________________________
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Natur- och kulturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden har ringa påverkan på områdets natur- och kulturvärden. Arbetet med grön infrastruktur bedöms ej heller motverkas av ett
plangenomförande.
All exploatering innebär påverkan på naturens förmåga att förse samhället
med nyttotjänster. Planförslaget är därför framtaget med ambitionen att i så
hög mån som möjligt minska den planerade bebyggelsens påverkansgrad.
Exploateringens påverkan bedöms dock som försumbar i ett större sammanhang.

LI
N

G

Försörjande ekosystemtjänster så som skogens värde som materialkälla kan i
viss mån påverkas negativt av den föreslagna exploateringen genom att befintligt skogsområde till viss del måste avverkas. Som kompensationsåtgärd har
planförslaget tagit andra försörjande ekosystem i beaktande så som förbud
mot hårdgörande av stigar och vägar. Syftet är att åstadkomma så liten påverkan på markens möjlighet att infiltrera dagvatten, särskilt då området befinner
sig inom sekundärt vattenskyddsområde.

AN

D

Området ska utgöras av hus i skog och gräsbeläggning av tomterna bör inte
utföras för att bibehålla reglerande tjänster som habitat och ekologiskt samspel, trots den mänskliga närvaron. Detaljplanen möjliggör för multifunktionella materialval som vegetationstak för att ytterligare minska påverkan.

SH

Åtgärder har också vidtagits för att bevara skogens kulturella ekosystemtjänster genom att befintliga stigar behålls i befintligt skick. Exploateringen kan
därför innebära ett tillgängliggörande av planområdets närhet. Övriga reglerande tjänster som inte påverkas eller gynnas av den föreslagna exploateringen i skogsmiljö är luftkvalité, bullerreglering och klimat/erosion.
Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns.

R
ÅD

Rörligt friluftsliv

Det rörliga friluftslivets rörelse genom området har beaktats i planförslaget.

Sociala värden

SA

M

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

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till skog och natur ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö. Områdets närhet till fritidaktiviter i Visborgsområdet och Visbys skolor och serviceutbud
bidrar också positivt.
Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelse. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jäm-
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ställt boende.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet. Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla.
Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser

Nya tomtplatser, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. Även en marksamfällighet för allmän plats föreslås bildas
vid lantmäteriförrättning. I denna ska de nio nybildade fastigheterna ingå.

LI
N

G

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), naturområden samt vatten- och avloppsnät. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska stå för utförande- liksom
fastighetsbildningskostnad.

AN

D

I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.

SH

I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark i enlighet med ömsesidig överenskommelse från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.

SA

M

venser

Västerhejde Annex 1:1 (del av); nio nya fastigheter bildas i enlighet med detaljplanen. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur och VA-anläggningar.

R
ÅD

Fastighetskonsek-

En marksamfällighet bildas för naturmark inom planområdet. De nio nybildade
bostadsfastigheterna föreslås bli delägande fastigheter i marksamfälligheten.
Marksamfälligheten kommer att belastas av gemensamhetsanläggningar för
väg, naturområde och VA-anläggningar.
Västerhejde Sigrajvs 1:3; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
Västerhejde Sigrajvs 1:4; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
Västerhejde Sigrajvs 1:6; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
Västerhejde Nunnesiken 1:5; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning
för väg.
Västerhejde Annex 1:1; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
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Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark
och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.

LI
N

G

Miljö- och riskfaktorer

D

Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd med en ökad årsnederbörd
på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid stora
nederbördsmängder kommer att sättas på prov.

AN

Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de boende
på platsen då tomter i skog föreslås. Den skog som står kvar runt fastigheterna
bidrar till skuggning och har en svalkande effekt.

SA

M

R
ÅD

SH

Området är relativt plant, vilket medför att ras eller skred inte är relevant. Vid
en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till god
infiltration och bortledning av vatten. Mycket kraftig nederbörd tillsammans
med de sandiga jordarna kan medföra lokal erosion i diken etc om vatten leds
iväg. I planen förordas dock lokalt omhändertagande. Det kan innebära svårigheter att bli av med vatten på de egna tomterna vid mycket kraftiga skyfall, vid
ihållande regn eller snösmältning om den sandiga jorden är mättad. Närområdet kommer fortsatt att vara obebyggt, vilket lämnar utrymme för åtgärder
såsom lagringsdammar eller liknande vid eventuella framtida behöv. Risk för
översvämning är därmed ringa.

Biltrafik

SMHI:s lågpunktskartering, vilken tagits fram som ett planeringsunderlag,
redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten
kan samlas under skyfall. Antalet isolerade lågpunkter, som skulle kunna få ett
vattendjup på minst 0,2 meter där vatten kan bli stående, finns inte inom
planområdet.

Antalet tillkommande trafikrörelser till och från området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Lokalgata samt vatten- och avloppsanläggning ska vara utbyggt till nytillkommen fastighet innan bygglov kan beviljas.
Toalettvatten ska omhändertas i slutna tankar inom kvartersmark.

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Christian Björkman, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.

LI
N

Medverkande tjänstemän

G

Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

AN

D

Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna Collin, Torkel Öste fastighetskonsulter och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Christian Björkman
fysisk planerare

SA

M

R
ÅD

Anders Rahnberg
planchef

SH

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-12-06
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Planprogram
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Samrådsredogörelse
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Detaljplan för

(A1-format)

SAMRÅDSHANDLING

Del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2)
Illustrationskarta

Beslutsdatum

SAMRÅDSHANDLING
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-12-06

Antagande

Laga kraft

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare

Instans

N
G

AN

PM Vatten

D
LI

Västerhejde Annex 1:1, del av

SA

M

R

ÅD

SH

Sammanställning 2017-11-20

D

AN

Visby 2017-09-15
Provpumpningsprotokoll
Uppdragsgivare Arkitektur&Film Carin Johanson AB

LI
N

Provpumpning av befintlig vattenbrunn Västerhejde Annex 1:1

ÅD

SH

Brunnens djup 30 meter. Vattennivå vid start 21 meter
under markytan. Pumpning med ca 1 200 lit/tim.
Stabil vattennivå vid pumpning 22,4 meter.

pumpning 2017-08-25 kl 12,00 Mätarställning 1708
11
11
11
kl 16,00
"
1713 = S000lit
Stopp
"
" 26 Kl 10,30
"
1735= 22000lit
11
Start
"
27 Kl 20,00
"
"
Stopp
"
" 28 Kl 08,30
"
1750= 15000Lit
Vattenanalys till Las.Region Gotland 28/8
42 000 Lit
Totalt ca

M

R

Start

Gotlandsbrunnar AB
Lyegatan 30

@i~
070 3463209

G

Gotlandsbrunnar AB

SA

)

Sida 1 / 2

-~Region

Rapport utfärdad av
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Vattenlab
621 84 Visby

ffif Gotland

Hälso- och sjukvårdsf&vaNnlngen
LaboratorteMedlelnskt Centrum Gotland

G

Lyegatan 30
621 43 Visby

Mätosäkerhet

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN

R

Mikrobiologiska analyser
Koliforma bakterier (Colilert)
E.coli (Colilert)
Odlingsbara Mikroorganismer 3 dygn 22°C

ISO 6878:2005/Kone
ISO 6878:2005/Kone
ISO 17294-2 utg 1 mod
ISO 17294-2 utg 1 mod
ISO 17294-2 utg 1 mod
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<0.020
-----0.0026
-----0.0013

Ingen
Ingen
0.21 FNU
<5 mg Pt/L

7.4
22 ·c
360 mg HCO3/L
59.2 mS/m
2.2 mg O2/L
<0.05 mg/L
<0.015 mg/L
<0.05 mg/L
<0.039 mg/L
6.4 mg/L
<1.0 mg/L
98 mg/L
17 mg/L
17.6dH
126 mg/L
0.10 mg/L
12 mg/L
0.98 mg/L
0.22 mg/L
24 mg/L
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Kemiska analyser
Lukt styrka 20°C
Lukt art 20°C
Turbiditet
Färg (41 0 nm)
pH
Temperatur vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
CODMn, Kemisk syreförbrukning
Nitrit
Nitritkväve
Ammonium
Ammoniumkväve
Natrium
Kalium
Kalcium
Magnesium
Totalhårdhet
Totalhårdhet(Ca)
Fluorid
Klorid
Nitrat
Nitratkväve
Sulfat

8.o ·c
7.7 ·c

Fd. SLV 1990-01-01 , metod 1
Fd. SLV 1990-01-01 , metod 1
ISO 7027, 1999
SS-EN ISO 7887 Metod C
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 9963-2 , utg. 1
SS-EN 27 888-1 (tempkompens)
F.d. SS 028118-1
Dr Lange LCK 341
Beräkning från Nitrit
Dr Lange LCK 304
Beräkning från Ammonium
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
SS EN ISO 14911
Beräkning från Ca + Mg
Beräkning från Ca + Mg
SS EN ISO 10304-1:2009
SS EN ISO 10304-1 :2009
SS EN ISO 10304-1:2009
Beräkning från Nitrat
SS EN ISO 10304-1 :2009
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Kemiska analyser utförda av Eurofins
c Fosfat
c Fosfatfosfor
cJärn (end. surgjord)
c Mangan (end. surgjort)
c Koppar (end surgjort)
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Metod
Uppgifter från följesedel och ankomst
Ansättningsdatum
• Information från följesedel
* Temperatur vid provtagning
• Temperatur vid ankomst
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Gotlandsbrunnar AB

Provnr:
DE0005430-00
Provplats:
Annex 1 :1 Västerhjde
Provplatskod:
1 :1ANNE1
Provtyp:
Dricksvatten enskild
Provt. datum/tid: 20170828-0800
Provtagare:
Göran Härlin
Mott. datum/tid: 20170828-0922
Debiteras:

0

<1 cfu/100mL
<1 cfu/100mL
85 cfu/mL

30%
30%
20 %
30 %
25 %

15 %
15 %
7%
10 %
10 %
14 %
10 %
10 %
8%
8%
6%
9%
6%
6%
10 %
10 %
8%
6%
7%
7%
7%

SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 6222, utg. 1

* Ingår ej i ackrediteringen

Bedömt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Tjänligt med anmärkning

Ur teknisk synvinkel: Tjänligt med anmärkning avseende
Totalhårdhet (~15°dH)

Teckenför1<1aring:
RSD : Relativ analysosäkerhet
<
: Mindre än

e.p
e.m

:Ej påvisad
:Ej mätbar

Tel: 0498-268054
fax: 0498-248544

>
: Större än
D Analyserna ackrediterade hos underleverantör
Mätosäkerhetsvärden för mikrobiologiska parametrar kan erhållas från laboratoriet vid begäran.
Provresultaten gäller endast för deVde undersökta proveVproverna.
Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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Rapport utfärdad av
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Vattenlab
621 84 Visby

fflr Gotland

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
LaboratolieMediclnskt Centrum Gotland

Gotlandsbrunnar AB

G

Lyegatan 30
621 43 Visby

Bedömt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning
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Information från följesedel: Provet taget i provpump i brunn före avhärdare.
Fosfatfosfor: <0,0050 mg/L
Mangan (end. surgjort): <0,00020 mg/L
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Hårdhet beror av Kalcium och Magnesiumjoner. Risk för
utfällning i ledningar, kärt och andra fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning . Risk för skador på
textilier vid tvätt.

Tjänligt med anmärkning
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Provnr:
DE0005430-00
Provplats:
Annex 1 :1 Västerhj de
Provplatskod:
1 :1ANNE1
Provtyp:
Dricksvatten enskild
Provt. datum/tid: 20170828-0800
Provtagare:
Göran Härlin
Mott. datum/tid: 20170828-0922
Debiteras:

Visby 2017-09-1 4

Kopia till

Teckenförklaring:
RSD : Relativ analysosäkerhet
<
: Mindre än

e.p
e.m

:Ej påvisad
:Ej mätbar

Tel: 0498-268054
fax: 0498-248544

>
: Större än
tl Analyserna ackrediterade hos underleverantör
Mätosäkerhetsvärden för mikrobiologiska parametrar kan erhållas från laboratoriet vid begäran.
Provresultaten gäller endast för deVde undersökta proveVproverna.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
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MEDDELANDE
Datum
2017-06-07

Länsstyrelsen
GOTLANDS LAN

Carin Johansson

G

Markus Ekeroth
Miljö- och vattenenheten
010-2239343

1(3)
Dnr
535-1732-2017
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Angående planerad grundvattenbortledning på fastigheten
Västerhejde Annex 1:1
Bedömning

AN

Länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet för vattenverksamhet enligt 11
kapitlet miljöbalken, bedömer utifrån de uppgifter som har presenterats att den
planerade verksamheten inte är av en sådan art att tillstånd behöver sökas hos
Mark- och miljödomstolen.
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Denna bedömning har ingen rättslig verkan och fråntar inte verksamhetsutövaren
ansvaret att avgöra om tillstånd skall sökas för vattenverksamheten eller inte.

Bakgrund

Länsstyrelsen har fått en förfrågan om det planerade vattenuttaget på fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 kan omfattas av tillståndsplikt enligt 11kap. Miljöbalken
(MB) vattenverksamhet.
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Planen omfattar 10 fastigheter och sökanden har brunnsprotokoll från en borrad
brunn. Enligt brunnsprotokollet har en blåsning utförts och den momentana
vattentillgången bedömts till cirka 6000l/h. Den föreslagna planen ligger inom ett
område som Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) bedömt ha relativt goda
förutsättningar för grundvattenuttag.
Enligt redovisat kemiskt vattenprov är kloridhalten på 24mg/l.

Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d.v.s. vattenuttag av grundvatten, är enligt 11 kapitlet
2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från Mark- och
miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet 11 § MB
krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om det
är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Meddelande

2017-06-07

Dnr 535-1732-2017
2

G

När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är det
den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om tillstånd
behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen så är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet om man inte har tillstånd
till verksamheten.

Länsstyrelsens överväganden
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Fastigheten ligger inom Visby vattenskyddsområde vars kommande föreskrifter
bland annat berör tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn. Region
Gotland bör kontaktas om fler brunnar avses anläggas.
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Markus Ekeroth
Miljöhandläggare

AN

Är vattenmängderna som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas
anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en
livsmedelsanläggning som skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden
(Region Gotland).

Gotlands Botaniska Förening
c/o Jörgen Petersson
Humlegårdsvägen 18
621 46 Visby
tel.: 0498 – 21 45 59
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Inventering på uppdrag av Arkitektur och film Carin Johansson AB och markägaren
Svenska kyrkan avseende Västerhejde, Annexet 1:1, Region Gotland

D

Uppdraget avsåg att undersöka ovan nämnd fastighet med avseende på rödlistade kärlväxter
och andra påträffade organismer i övrigt, främst rödlistade dagfjärilar och fåglar. Inventeringsområdet bestod av ett område för 10 planerade tomter och är beläget norr till nordost om
Nunnesiken samt öster om Gåshagen och vägen mot Stenkumla.
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Inventeringsmetodik
För att kunna registrera alla arter med olika blomningstid/flygtid spreds inventeringsinsatsen
ut under säsongen. Inventeringar utfördes vid följande datum:
10 maj – kort besök för att leta efter eventuella nipsippor (Jörgen Petersson)
08 juni – hela området inventerades (Jörgen Petersson)
08 augusti – hela området inventerades (Jörgen Petersson, Gun Ingmansson)
Vid de olika inventeringstillfällena genomströvades markerna på ett systematiskt sätt och
funna rödlistade arter noterades med namn, antal och med GPS-koordinater i RT90. Dessa
anteckningar överfördes slutligen till en mindre databas i Microsoft Excel.

Beskrivning av biotoper
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Området norr om körvägen (till Sigrajvs 1:4) utgörs till största delen av tallskog på
sandunderlag med närmast marktäckande ljung. Enstaka smala stigar genomkorsar detta
område. Längst i väster finns gamla sandtag, vilka har utnyttjats (och gör så fortfarande) till
trädgårdstippar. Här dominerar lövvegetation: sälg, bok, sötkörsbär, lönn samt några askar.
Närmast körvägen i söder finns gläntor och åtminstone i augusti 2016 var kanterna av
körvägen slagna.
Söder om körvägen finns närmast öster om infarten till Nunnesiken (?; tomt 521 enligt
Eniro kartor) en f.d. hästhage med glest stående tallar. Vid körvägen söderut har tomtägarna
slaget markytan (troligen med gräsklippare). Öster om hästhagen ligger en tät tallplantage.

Noterade rödlistade arter (se excelfil: Västerhejde, Annexet 1,1, 2016)
Huvuddelen av noteringarna gjordes längs körvägarna samt i hästhagen. Ask förekom även i
tallskogen närmast lövområdet i väster.
Ljus solvända (NT) förekommer i gläntor närmast körvägen samt längs densamma österut.

Slåtterfibbla (VU) förekommer i gläntor närmast körvägen samt längs densamma österut.
Dessutom i hästhagens västra och norra delar.
Toppjungfrulin (VU) noterades överraskande mitt i hästhagen på en lite mer öppen glänta.
Ask (EN) fanns med en småplanta nära körvägen; i övrigt sedd mest mot nordväst (OBS! en
notering av ett fertilt träd kan kanske hamna utanför planområdet).
Gråfingerört (EN) hittades med ca 15 plantor i den klippta delen just öster om körvägen
söderut.

G

Inga rödlistade fåglar eller insekter påträffades. Vissa grova tallar hade dock insektshål, vilket
kan visa på vedlevande insekter eller steklar.
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Fridlysta arter

Skogsknipprot (fridlyst orkidé) sågs med ett exemplar i hästhagen. Arten är den enda
påträffade som ingår i Artskyddsförordningen.

D

Slutsatser och bedömningar
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De rödlistade arterna är koncentrerade till gläntor och kanter av de två körvägarna i området
samt till hästhagen. I ett gotländskt perspektiv är toppjungfrulin samt gråfingerört de mest
skyddsvärda arterna.
GBF förslag blir då följande för att bevara så stor del som möjligt av de rödlistade arterna
och deras växtplatser:
1. Tomt 7–10 flyttas österut så att hästhagen blir fri från bebyggelse.
2. Tomt 4–6 flyttas bort en bit (minst 15 m) från körvägens närhet.
3. Helst bör betet i hästhagen återupptas. Kanske kan närliggande tomt säljas tillsammans med betet till en person med häst.
4. Den klippning/slagning av körvägarnas närhet som nu sker bör fortsätta. Om körvägens närhet röjs från träd, buskar och ljung kan man också skapa en miljö med ängsliknande karaktär, där de rödlistade växterna kan fortleva.

För Gotlands Botaniska Förening
Visby den 14 augusti 2016
Jörgen Petersson, ordf.

Gotlands Botaniska Förening

G

c/o Jörgen Petersson
Humlegårdsvägen 18
621 46 Visby
tel.: 0498 – 21 45 59
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Inventering på uppdrag av Arkitektur och film Carin Johansson AB och markägaren
Svenska kyrkan avseende Västerhejde, Annexet 1:1, Region Gotland
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Uppdraget avsåg att undersöka ovan nämnd fastighet med avseende på rödlistade svampar,
specifikt sällsynta taggsvampar. Inventeringsområdet bestod av ett område för 9 planerade
tomter och är beläget norr till nordost om Nunnesiken samt öster om Gåshagen och vägen mot
Stenkumla.
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Inventeringen
Genomfördes den 4 september 2017 av undertecknad, Gun Ingmansson samt svampexperten
Elsa Bohus Jensen. Ovan beskrivet område genomströvades och eftersöktes på svampar, vilka
främst bestämdes av EBJ. Bland de cirka 30 svamparter som noterades vid inventeringen
fanns inga rödlistade svampar.
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För Gotlands Botaniska Förening
Visby den 5 september 2017
Jörgen Petersson, ordf. GBF

Rapport Arendus 2017:24

Utredning inför planerad bebyggelse vid Västerhejde Annex
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Arkeologisk utredning
Dnr 431-2448-17

Västerhejde socken
Region Gotland
Gotlands län
2017
Christian Hoffman
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Omslagsbild: Sökschakt i skogen på Västerhejde Annex 1:1.

Arendus AB

Färjeleden 5

621 58 VISBY

www.arendus.se

info@arendus.se

Tel: 070-597 96 04

Arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande vid Västerhejde Annex 1:1,

Region Gotland

Undersökande institution: Arendus AB
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Socken: Västerhejde

G

Län: Gotland
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Sammanfattning
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Författare: Christian Hoffman

På rubricerad fastighet planeras tomter för byggnation samt en vattentäkt och avloppsanläggning. Med
anledning av detta arbetsföretag har Arendus utfört en arkeologisk utredning. Den har inneburit en initial
genomgång av äldre kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, följt av en
fältinventering och sökschakt inom det område som utifrån fältinventeringen bedömdes kunna hysa ovan
jord osynliga fornlämningar.
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Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom fastigheten.

Målsättning och metod…………………………………..
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Bakgrund…………………………………………………..
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INNEHÅLL

Bakgrund
Denna rapport redovisar resultatet från den arkeologiska utredning som utförts på fastigheten Västerhejde
Annex 1:1 inför planerade tomter för byggnation samt vattentäkt och avloppsanläggning.
Målsättning och metod

G

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet men väster och söder om finns två fyndplatser och
en delvis rekonstruerad domarring. Utredningens syfte har varit att genom kart- och arkivstudier,
fältinventering samt sökschaktning fastställa om några fornlämningar berörs av det planerade
arbetsföretaget. Resultatet ska utgöra ett fullgott underlag för bedömningen av fornlämningarnas
kunskapspotential inför eventuella fortsatta antikvariska åtgärder.
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Eftersom sökschaktningen skett i skogsmark så utfördes den med en mindre maskin men utrustad med
planskopa och rotortilt. Schakten grävdes med ca 1,5 meters bredd och till ca 0,35-0,55 meters djup vilket
betydde ned till steril sand, d v s förbi eventuell kulturlagernivå. Efter grävningen så återställdes samtliga
schakt. Schakt och inmätta objekt har fotograferats, dokumenterats och mätts in med handhållen gps. Kartor
och mätpunkter har analyserats och bearbetats i QGIS.

Fig 1. Utredningsområdet är markerat med orange linje. Registrerade fornlämningar markerade med respektive
nummer. Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation 2017-10-23 © Lantmäteriet

Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet är en del av den s.k Sandhedsskogen strax söder om Visby med en storlek på ca 1,6
ha och som utgörs av skogsmark beväxt nästan uteslutande med tall. Området är bitvis ganska kuperat och
ligger på mellan 55-60 meters höjd över havet med den högra nivån i den östra delen. Jordarten består av
postglacial sand med inslag av moränlera.

5

Ett större nu övergivet sand/grustag har funnits strax norr om utredningsområdet och dess södra del går in
över gränsen (se fig 4). En tydlig ås går i nord-sydlig riktning i den östra delen av området. På denna ås finns
ett antal registrerade gravar men de närmaste är belägna ca 350 meter längre norrut.
Inom utredningsområdet finns inga registrerade fornlämningar. Ca 80 meter söderut ligger RAÄ
Västerhejde 5:1 som utgörs av en domarring med en diameter på ca 7,5 meter och som enligt Fornsök
delvis ska ha restaurerats med nya stenar. På andra sidan väg 562 finns RAÄ Västerhejde 90:1, en fyndplats för
en silverskatt, de s.k. Gåshagenfynden som gjordes mellan 1869 och 1899. Vid denna tid fanns en
hospitalslägenhet på platsen med namnet Gåshagen. Fynden bestod bland annat av bysantinska och tyska
men i huvudsak av arabiska silvermynt, men också armbyglar, ringar och råmaterial i silver. Intill vägen strax
norrut finns RAÄ Västerhejde 91:1, en milstolpe av sandsten.
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Genomförande
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Fältinventeringen
De högsta delarna finns i den östra delen norr om skogsvägen, marken sluttar sedan svagt åt väster. Ett par
tydliga horisonter med stenar upptäcktes vid ett par av sluttningarna, men de bedömdes som naturliga. I den
norra delen syns det före detta sandtaget tydligt i form av markerade branter, bitvis ca 2 meter höga.
Sandtagets omkrets mättes in, även om den större delen ligger utanför utredningsområdet. I den norra delen
av sandtaget noterades ett flyttblock och en stensamling, ca 3 meter lång och bestående av ca 0,6-0,8 m
stora gråstenar. Stenarna låg glest och utan tydlig form. Placeringen inom sandtagets gräns och strax intill
vägen gjorde att de avfärdades som en sentida lämning.
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Utredningsområdet sträcker sig även strax söder om vägen. Här består vegetationen av planterad tallskog
och denna del är synnerligen överväxt och snårig. Inga kultur- eller fornlämningar påträffades i denna del och
någon sökschaktning bedömdes heller inte motiverad.

Fig 2. Det övergivna sandtaget avtecknar sig tydligt med

Fig 3. Den planterade och snåriga tallskogen söder om

markerade branter.

skogsvägen.

6

Sökschaktningen utfördes med maskin och förlades i huvudsak till det markerade höjdläge som går i nordsydlig riktning i den östra delen av utredningsområdet (se fig 1) samt inom öppna och trädfria ytor för att
minimera påverkan på vegetationen. Totalt kom sökschakten att omfatta ca 170 m2 fördelade på 12 schakt.
Sju av schakten grävdes vid det högsta läget och fem av schakten grävdes på båda sidor om en skogsstig
som leder västerut mot det f.d. sandtaget. Även dessa fem schakt ligger på höjdlägen men inte lika utpräglat
som de förra.
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Matjorden utgjordes genomgående av ett ca 0,25-0,40 m tjockt sandlager som vilade på steril ljus sand. Det
finns nästan inga stenar i området över huvudtaget. I tre av schakten påträffades en mindre mörkfärgning, ca
0,2-0,4 meter i diameter. Det rörde sig om tunna fläckar som bestod av tunna kolfragment och växtdelar,
ingen av dem hade en tjocklek på mer än 0,5 centimeter. De bedömdes vara naturliga lämningar, möjligen
härrör de från en tidigare skogsbrand. Sett som helhet påträffades inga spår av kulturlager, i form av sot, kol,
ben, bränd lera eller annat som skulle kunna indikera fornlämningar.

Fig 4. Utredningsområdet markerat med svart linje. På bilden något beskuret, det fortsätter något längre söderut.
Sandtaget syns ovanför utredningsområdet samt inmätta objekt i form av flyttblock och stensamling. Sökschakten 1-12 är
markerade med vita rektanglar. Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation 2017-10-23 © Lantmäteriet
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Fig 6. Naturlig mörkfärgning i schakt 7.
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Fig 5. Schakt 1 sett från nordväst.

Tolkning

Schakttabell
Längd (m)

Orientering

Jordkaraktär

1

11

NV-SÖ

Sand

2

6

NV-SÖ

Sand

3

8

NV-SÖ

Sand

4

8

SV-NÖ

Sand

N-S

Sand

8

SV-NÖ

Sand

Nat. mörkfärgning

10

N-S

Sand

Nat. mörkfärgning

8

11

SV-NÖ

Sand

9

6

N-S

Sand

10

9

SV-NÖ

Sand

11

9

SV-NÖ

Sand

12

11

N-S

Sand

6

R

SA

7

9

M

5

ÅD

Nr

SH
AN
D

Den arkeologiska utredningen har inte påvisat några fornlämningar inom området. Området är märkbart
högre i den östra delen och sluttar sedan i svaga nivåer västerut. Det mest framträdande spåren av tidigare
mänsklig verksamhet är av det övergivna sandtag som är beläget något inom, men framför allt norr om
utredningsområdet. Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom
fastigheten.
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Notering

Nat. mörkfärgning

Administrativa uppgifter
Undersökare: Arendus AB
Länsstyrelsens diarienummer: Dnr 431-2448-17
Undersökarens projektnummer: 2017:17
Projektledare: Christian Hoffman
Övrig fältpersonal:
Utförandetid fältinsats: 16 oktober 2017
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Undersökt yta: Ca 170 m2

G

Koordinatsystem: SWEREF
Mätutrustning: Handhållen GPS

SA

M

R

ÅD

SH
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D

LI
N

Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Västerhejde
Fastighet: Västerhejde Annex 1:1
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Arendus AB

Färjeleden 5, 621 58 VISBY

www.arendus.se

info@arendus.se

070-597 96 04

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/9644
23 november 2017

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

VISBY HAGA 1:1
Anordnande av parkeringsplats
Förslag till beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

8 280 kronor

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

Upplysningar

Inga upplysningar.

Sammanfattning

Ansökan avser anordnande av personalparkering på parkmark.
För området gäller detaljplan antagen: Visby, Pilhagsområdet (STG 924, STG 927A,
STG 930 m.fl.), 1974-04-01-VIS-117.
Riksintresse för rörligt friluftsliv, MB 4 kap 2 §.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet
friluftsliv (miljöbalken 4 kap 2 §).
Avvikelsen består i att parkeringen placeras helt på mark avsedd för parkändamål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden avviker från detaljplanens
bestämmelser och att avvikelsen inte kan anses som liten.
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Ärendebeskrivning

Ansökan avser anordnande av personalparkering på parkmark då sökande vill hålla
personalens bilar utan för staketet. Området där sökande önskar anlägga en parkering
är avsedd för parkmark. Parkmarken mellan vattenverket och bebyggelsen avses
utgöra en skyddszon. I detaljplanen står det att normenligt bilplatsbehov avses helt
tillgodoses med bilplatser på egen tomtmark.
Förutsättningar

För området gäller detaljplan antagen: Visby, Pilhagsområdet (STG 924, STG 927A,
STG 930 m.fl.), 1974-04-01-VIS-117.
Riksintresse för rörligt friluftsliv, MB 4 kap 2 §.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet
friluftsliv (miljöbalken 4 kap 2 §).
Avvikelsen består i att parkeringen placeras helt på mark avsedd för parkändamål.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har inkommit.
Remiss är skickat till mark avdelningen, ingen erinran.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd avviker från
detaljplanens bestämmelser och att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som
medger att bygglov kan lämnas.
Den planerade åtgärden ryms inte inom detaljplanens syfte då parkmarken mellan
vattenverket och bebyggelsen avses utgöra en skyddszon. I detaljplanen står det att
normenligt bilplatsbehov avses helt tillgodoses med bilplatser på egen tomtmark.

Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
2017-11-23
Ansökan
2016-10-20
Situationsplan
2017-01-17
Nybbyggnadskarta B,
2017-05-31
Kontrollplan
2016-11-30
Teknisk beskrivning
2016-11-30
Remissyttranden Mark avd, 2017-11-23

Handlingsnr

#1
#7
#9
#4
#5
#23

Lagstöd

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

Överklagandehänvisning

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

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Sökande
Personer som yttrat sig.

Sökande
Region Gotland, Visborgsallén 19, 62181 VISBY
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Bilaga till beslut
BN 2016/9644

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

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

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


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

Visby Haga 1:1
Anordnande av personalparkering BN 2016/9644
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/2221
13 november 2017

Anna Hallin

Byggnadsnämnden

VÄSTERHEJDE KUSE 1:78
Ifrågasatt olovlig åtgärd, påbörjad åtgärd utan startbesked
Förslag till beslut

•

•

Byggnadsnämnden beslutar att påföra CJH Trading AB (org.nr. 556788-9075),
fastighetsägare till Västerhejde Kuse 1:78, en byggsanktionsavgift om 14 022 kr
med stöd av 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen, PBL 2010:900.
Byggnadsnämnden beslutar att ärendet, i och med påförande av sanktionsavgift,
ska avslutas med stöd av 11 kapitlet 5 § PBL.

Avgift

Avgift för byggsanktion

14 022 kronor

Byggsanktionsavgiften är beräknad i enlighet med 9 kapitlet, plan- och
byggförordningen.
Faktura skickas separat.
Upplysning

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att du delgivits beslutet
(11 kap 61 § PBL)
 I och med detta beslut bör ärendet anses avslutat och byggnadsnämndens
skyldighet att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta
om en påföljd enligt 11 kap. 5 § PBL uppfylld.
 Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som
en dom som har vunnit laga kraft. Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har
verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte
betalas enligt 11 kap. 61 § PBL.
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Sammanfattning

Den 4 juli 2017 inkom en anmälan till byggnadsnämnden gällande att en tillbyggnad
som byggnadsnämnden beviljat bygglov för hade uppförts innan startbesked
utfärdats. Bilder från kontrollansvarig i bygglovsärendet samt bilder från en
husförsäljningssajt visade på att tillbyggnaden hade uppförts och ett besök på
fastigheten konfirmerade den uppgiften.
Ärendebeskrivning
Bakgrund

En anmälan om misstänkt olovligt uppförande av en tillbyggnad på fastigheten
Västerhejde Kuse 1:78 inkom till byggnadsnämnden den 4 juli 2017.
Bygglov (BN 2016/9479) för tillbyggnad beviljades den 27 januari 2017. Tekniskt
samråd hölls den 23 februari 2017 där det framkom att vissa handlingar/uppgifter
saknades för att kunna utfärda startbesked. Dessa handlingar/uppgifter skulle tas
fram av byggherren och skickas in till byggnadsnämnden för att erhålla startbesked.
Den 4 juli 2017 inkom en skrivelse till byggnadsnämnden från kontrollansvarig att
han lämnar uppdraget då han upptäckt att byggherren påbörjat byggnation utan
startbesked (handlingsnr. 16).
I september 2017 upptäckte byggnadsnämnden att fastigheten var till salu och bilder
från en husförsäljningssajt visade att tillbyggnaden var uppförd (handlingsnr. 3-9).
Ett ärende om olovligt byggande upprättades därför den 11 september 2017.
Vid besök på plats den 27 oktober 2017 kunde det konstateras att tillbyggnaden var
uppförd utan startbesked och tagen i bruk utan slutbesked. Besöket dokumenterades
med fotokarta och foton (handlingsnr. 13 och 14).
Förutsättningar

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska tillsynsmyndigheten ta
ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i
16 kap. 2–10 §§. Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter
om byggsanktionsavgifter i 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF.
För tillbyggnad krävs bygglov enligt 9 kap 2 § pt 2 PBL. Enligt 10 kap 3 § PBL får en
åtgärd som kräver bygglov inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked.
Enligt 11 kap. 58 § PBL ska byggnadsnämnden innan beslut om att påföra
byggsanktionsavgift ge den som anspråket riktas mot tillfälle att yttra sig. En
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
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I 11 kap. 53, 55—56 §§ finns bestämmelser om när en byggsanktionsavgift inte ska
tas ut trots att en överträdelse har skett.
Enligt 11 kap 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid
prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller
av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig
art.
Enligt 9 kap 3 a § PBF ska en byggsanktionsavgift som tas ut på grund av att en
åtgärd påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, sättas ner med
hälften om bygglov beviljats för åtgärden innan dess att den påbörjades.
I det här ärendet kan rättelse ske genom att åtgärden helt tas bort, dvs genom att
tillbyggnaden rivs.
Bedömning
Överträdelsen

På fastigheten har en tillbyggnad uppförts utan erforderligt startbesked och
byggnadsnämnden ska därför besluta om att påföra en byggsanktionsavgift.
Under utredningen har det inte framkommit några omständigheter som föranleder
att byggsanktionsavgift inte behöver tas ut.
Byggsanktionsavgiftens storlek

Byggsanktionsavgiften för påbörjande av lovpliktig tillbyggnad av enbostadshus utan
lämnat startbesked beräknas enligt 9 kap 7 § PBF till 0.5 prisbasbelopp med ett tillägg
av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Då bygglov beviljats för åtgärden har sanktionsavgiften satts ner med hälften enligt 9
kap 3 a § PBF.
Den aktuella tillbyggnaden har bedömts ha en sanktionsarea om 40,2 kvadratmeter
och byggsanktionsavgiften ska därför fastställas till 14 022 kr (se beräkningsunderlag
handling nr. 17).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att sanktionsavgiften står i rimlig
proportion till överträdelsen bland annat mot bakgrund av att det finns ett bygglov
för en tillbyggnad på fastigheten och att det därför måste ha stått klart för CJH
Trading AB att bygglovet ska följas eller att bygglov krävs för en annan utformning
av tillbyggnaden.
Möjlighet till yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickade detta förslag till beslut med rekommenderat
brev till CJH Trading AB den 13 november 2017 med uppmaning att inkomma med
synpunkter senast den 15 december. CJH Trading AB har därmed beretts skälig tid
att yttra sig.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-11-13
Beräkningsunderlag byggsanktionsavgift, 2017-11-08, #17
Fotokarta, 2017-10-30, #13
Foton, 2017-10-30, #14
Protokoll besiktning, 2017-10-30, #15
Anmälan, 2017-07-04, #16
Lagstöd

9 kap 2 § PBL
Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade
bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
10 kap 3 § PBL
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om
åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.
11 kap 5 § PBL
En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller
besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att
någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra
beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor
inom lagens tillämpningsområde.
11 kap 51 § PBL
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap eller i föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap 2-10 §§ eller mot en
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 16 kap 12 §.
11 kap 53 § PBL
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen
eller av oaktsamhet.
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Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom
någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
11 kap 53a § PBL
En byggsanktionsavgift får i enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig
proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften
eller en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses
vara av mindre allvarlig art.
11 kap 54 § PBL
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller
ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde
med tillsynsmyndigheten.
11 kap 57 § PBL
En byggsanktionsavgift ska tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Byggsanktionsavgifter beräknas enligt 9 kap PBF och utgår från prisbasbeloppet som
för år 2017 är 44 800 kronor. Byggsanktionsavgift får uppgå till högst 50
prisbasbelopp enligt 11 kap 52 § PBL.
11 kap 58 § PBL
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har
getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.
11 kap 61 § PBL
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta
ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en
dom som har vunnit laga kraft.
Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att
beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.
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9 kap 3 a § PBF
Om en byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat
en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, ska avgiften bestämmas
till hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när
åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden. Förordning (2013:308).
9 kap 7 § PBF
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen
(2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan
enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett
ett startbesked är
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten
byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter
av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Om en åtgärd enligt första stycket avser en takkupa, är byggsanktionsavgiften 0,25
prisbasbelopp per takkupa. Förordning (2015:837).
Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Anna Hallin
Byggnadsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
CJH Trading AB, Auroravägen 41, 182 68 Djursholm
Motpart
CJH Trading AB, Auroravägen 41, 182 68 Djursholm
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Bilaga till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

BN 2017/2221

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

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

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


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

Protokoll
BN 2017/2221
30 oktober 2017

Besiktningsdag

Fastighetsbeteckning

2017-10-27

VÄSTERHEJDE KUSE 1:78

Motpart

Namn

Personnummer/Organisationsnummer

CJH Trading AB

556788-9075

Motpart närvarande

Ja

Nej

Annan närvarande

Per Olausson – byggnadsinspektör Region Gotland
Benny Appelquist - kontrollansvarig

Besiktning

Besiktning avser:

Olovlig åtgärd

Startbesked

Slutbesked

Annat

Underrättelse mm.

Meddelande om att besiktning kommer utföras på fastigheten gick med i första
informationsbrevet. Detta skickades till motparten 2017-10-24.
Per Olausson och Benny Appelquist var på plats gällande bygglovet (BN
2016/9479) som finns för tillbyggnaden.
Besiktning

Vid besiktningen kan det konstateras att tillbyggnaden är utförd och tagen i bruk.
Startbesked har inte utfärdats för åtgärden.
Foton togs på plats och fotokarta har upprättats.

Underskrift tjänsteman

Namn

Namnförtydligande

Anna Hallin
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Foton tagna 2017-10-27 Västerhejde Kuse 1:78

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

2017-10-27
Fotokarta

Västerhejde Kuse 1:78
BN 2017/2221
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Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Västerhejde Kuse 1:78

Bilaga nummer
Byggnadsnämndens diarienummer

BN 2017/2221

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

En eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §)

Area

40,2

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap 7 § 1 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 2 eller 8 §
första stycket 3 eller 4 plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10,
12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
1. för ett en eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,

Beräkning
Sanktionsarea

25,2

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

44 800 kr (2017)

Beräkningsgrundande formel

((0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea))/2

Beräkning

((0,5*44800)+(0,005*44800*25,2))/2

Beräknad sanktionsavgift

14 022 kr

