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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2521
24 januari 2018

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

OTHEM KILÅKERN 4
Begäran om planbesked - Othem Kilåkern 4
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden är inte beredd att ändra detaljplanen för berörd fastighet Othem
Kilåkern 4 i enlighet med 5 kap 2 § Plan och Bygglagen (SFS 2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9 000 kronor
9 000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom 2017-10-10 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet
Plan, med önskan om ändring av gällande detaljplan för att upphäva användningen
Kontor till förmån för användningen Bostad för fastigheten Othem Kilåkern 4, centralt
belägen i Slite samhälle.

Fastigheten omfattar 1356 m2 och är bebyggd med en huvudbyggnad som tidigare
använts som bland annat vårdmottagning och läkarbostad. När hela kv. Kilåkern
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2521

planlades för D – Vård och A – allmänt ändamål 1989-01-23 inhyste fastigheten
vårdcentral och senare fritidsgård fram tills verksamhetens upphörande. I
tilläggsbestämmelser antagna 2012-06-26 upphävdes gällande ändamål till förmån för
K – kontor. Delvis på grund av att allmänt ändamål inte längre används som
bestämmelse.
Fastigheten angränsar till Cementa och riskerna för olägenheter från
cementråvaruframställning i fråga om buller och partikelnedfall var det huvudsakliga
skälet till varför fastigheten inte bedömdes som lämplig för bostadsändamål.
Ärendebeskrivning

Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen KF 2010- 06-14 § 79. Aktualitetsförklarad RF
2014-06-16 § 97 anger; område med befintliga detaljplaner.
Fördjupad översiktsplan Slite Centrum Bedöms EJ aktuell i ÖP Bygg Gotland. Ny
fördjupad översiktsplan skall tas fram.
Detaljplan Kvarteret Kilåkern Othem, Slite samhälle, aktnr 09-OTH-623, antagen KF 198901-23 § 70, genomförandetiden upphörde 99-12-31. Syfte: Möjliggöra byggande av en
dagcentral, 40 servicelägenheter och försäkrningskassa i anslutning till befintlig vårdcentral.
Tilläggsbestämmelse Detaljplan för Othem kv Kilåkern, aktnr 09-P-221 antagen BN 201205-16, genomförandetid upphörde 2017-06-26. Syfte: Upphäva allmänt ändamål till
förmån för kontor då verksamheten upphört.


K - Kontor (AD - Allmänt ändamål, vårdcentral, servicebostäder,
försäkrningskassa.)



Max 2 våningar.

Riksintressen
Fastigheten angränsar Cementa som omfattas av riksintresse för värdefulla ämnen och
mineral – råvara för cementindustrin, enligt 2 kap 7 § 2:a stycket Miljöbalken
Inventeringar
Kulturhistorisk miljö- och byggnadsinventering. Länsmuseet Gotlands Fornsal 1991.
Upptaget i Region Gotlands kulturmiljöprogram, antaget BN 2014-10-01 § 231.
Övrigt
En bygglovregistrering BN 2017/362 – Ändrad användning av kontor till
B&B/pensionat avvaktar Byggnadsnämndens planbesked.
Remisser och grannar

Gotlands Energi AB
Ingen erinran.
Räddningstjänsten
Ingen erinran.

2 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/2521

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd
Fastigheten ligger för nära Cementa för att det ska anses lämplig med planändring till
bostäder. Rekommenderat skyddsavstånd mellan bostäder och cementfabrik är 1000
meter. Detta rekommenderas främst på grund av damning, buller och luftutsläpp.
Enhet miljö och hälsoskydd är medveten om att befintlig bostadsbebyggelse i Slite
ligger närmare Cementa än 1000 meter. De närboende har genom åren utsatts och
utsätts för olika störningar från fabriken. Sammantaget anser miljö och hälsoskydd
att det är olämpligt att göra en planändring från kontor till bostäder.
Teknikförvaltningen, enhet Vatten & Avfall - projektering och utveckling
Ingen erinran.
Bedömning

Frågan att ändra användningen för den gamla vårdmottagningen tillika läkarbostaden
i kv. Kilåkern ställdes senast 2012 när flertalet av de verksamheter som tidigare
huserat på fastigheten avvecklats. Byggnadsnämnden gjorde då bedömningen att
närheten till cementråvaruindustrin som bedrivs på Cementa – som utgör riksintresse
och innehar ett gällande miljötillstånd – gjorde bostadsanvändning olämplig då det på
fastigheten föreligger risk för både buller och partikelnedfall. Användningen sattes till
kontor. En användning där avgörande är att verksamheten inte medför störning av
betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet och har
besöksverksamhet i begränsad utsträckning, det vill säga att tjänster som i största
möjliga mån utförs utan kundens närvaro.
Sökande har i sin ansökan om planändring angett möjligheten att använda fastigheten
som enbostadshus. Sökande har även ett vilande bygglovsärende (BN 2017/362)
som syftar till att möjliggöra för verksamhet av B&B/pensionatskaraktär. Ärendet
inväntar byggnadsnämndens planbeslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att förutsättningarna har ändrats utan
att fastighetens närhet till cementindustrin gör att bostadsändamål fortfarande inte
kan anses lämpligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden
inte bör bevilja planändring för fastigheten Othem Kilåkern 4 i fråga om användning
kontor till bostad.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Ansökan inkl. bilagor, 2017-10-10

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Tessmo Invest AB, Nick Tessmo, Vegagatan 8, 11329 STOCKHOLM

Sökande
Tessmo Invest AB, Nick Tessmo, Vegagatan 8, 11329 STOCKHOLM
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Kartunderlag 1:3000

Othem Kilåkern 4
BN 2017/2521
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Inskickat av: Nick Tessmo
(Signerad)

Planbesked - ansökan om
1. Fastighet
Ange vilken fastighet ditt ärende gäller
GOTLAND OTHEM KILÅKERN 4 Enhetsområde 1

2. Beskriv projektet
Ansökan gäller planläggning av område för
Enbostadshus
Beskriv och motivera ditt projekt
Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill göra och vilka eventuella konsekvenser projektet kan innebära för platsen och dess
nuvarande användning.
vill ändra detaljplan på denna fastighet från kontorsbyggnad till enbostadsfastighet. ändring av planändring blir ej några konsekvenser för
området
eller platsen. Inga ombyggnationer kommer att göras på fastigheten.

3. Kontaktuppgifter
Ansöker du som privatperson eller för ett företag?
Företag/organisation
Kontaktuppgifter
Organisationens namn
Tessmo invest AB

Organisationsnummer
559005-9613

Adress
Vegagatan 8

Postnummer och ort
11329 Stockholm

Kontaktperson
För- & Efternamn
Nick Tessmo

E-postadress
nick.tessmo@hotmail.se

Telefon
0723308700

Mobiltelefon
0723308700

Notifieringar
E-post

4. Bilagor

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2017-10-10 10:08

Ärendenummer
#1817

Inskickat av
Nick Tessmo (Signerad)

Sida
2(2)

Översiktskarta
Här skickar du med en översiktskarta samt andra eventuella bilagor - visioner, skisser, utredningar etc. som du tror kan vara av intresse för
oss.
Översiktskartan är obligatorisk och ska redovisa hela det berörda området samt planerad markanvändning.
Din ansökan med bilagor kommer att registreras i Region Gotlands diarie och blir då allmän handling.
GOTLAND OTHEM KILÅKERN 4.pdf (220 KB)
Beskrivning_-_Detaljerad_med_bilder kopia.pdf (17,4 MB)
Planbesked - ansökan om - 1728.pdf (107 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Nick Tessmo
Person ID: 196012099377
Datum: 2017-10-10 10:08
Signerad checksumma: F2B9F7D35A4C6A7C75892057FF9D592F2A5CB0B2

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

FASTIGHET MED CENTRALTLÄGE I SLITE
APOTEKSGATAN 9 | Slite, Slite
Större fastighet som tidigare inrymt läkarbostad och vårdmottagning men som senast används som
fritidsgård. Byggnaden ligger i centralt bra läge nära Slite centrum och hamn. Byggnaden består av två
våningar plus källarplan.

Byggår
Pris

19
1920
20
500 000 kr

Peter Jakobsson
073-076 06 60
peter.jakobsson@erasweden.com

PJ1484
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Fas
astighet
tighet
ADRES
ADRESS
S

Apoteksgatan 9
62448 Slite

KOMMUN

Gotland

OMRÅDE

Slite

FÖRSAMLING

Othem-Boge

BETECKNING

OTHEM KILÅKERN 4

PLANBES
PLANBEST
TÄM.
Detaljplan: Kilåkern
(1989-01-23)
Ändring av detaljplan:
Kilåkern tillägg
(2012-05-16)
TAXERINGSK
TAXERINGSKOD
OD
828
TAXERINGS
TAXERINGSÅR
ÅR
2013 (Fastställt)

By
Byggnad
ggnad och ttomt
omt
ÄGANDEF
GANDEFORM
ORM

Friköpt

BY
BYGGNAD
GGNADS
STYP

Två plans med källare

LOKALAREA

TOTAL MARKAREAL

310 Kvm baserat på
Schablonberäknad
1 356 Kvm baserat på
Fastighetsregistret
Uppgifter om lokalarea
saknas. Uppskattad area
per plan 150-160 kvm.
Enligt
energideklarationen är
den 457 kvm
1 356 Kvm

BY
BYGGÅR
GGÅR

1920

UPP
UPPV
VÄRMNING

(Uppgift saknas. Troligt
byggnadsår)
Fjärrvärme

TOMTAREA

VENT
VENT.. OCH K
KYLA
YLA

VA
Kommunalt VA
GRUNDLÄ
GRUNDLÄGGNING
GGNING
Betongplatta
GRUNDMUR
Betong
BJ
BJÄLKLAG
ÄLKLAG
Betong
STOMME
Tegel
FASAD
Tegel
FÖNS
ÖNSTER
TER
2-glas
TAK
Pannor
PLÅ
PLÅTARBETEN
TARBETEN
Lackerad plåt
ALLMÄNT SKICK
Slitet

Mekanisk (till- och
frånluft), självdrag

Ener
Energideklar
gideklara
ation
STATUS
ENERGIPRES
ENERGIPRESTANDA
TANDA
REGIS
REGISTRERAD
TRERAD

Utförd
174 kWh per kvm och år
2010-04-09

Säljar
Säljare
e
SÄLJARE

Region Gotland
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Ek
Ekonomi
onomi
PRIS

500 000 kr

FÖRDELNING AV DRIFTKOSTNADER (KR/MÅN)
VÄRME
1 841 kr
EL

319 kr

VATTEN/AVL
VATTEN/AVLOPP
OPP

68 kr

FÖRS
ÖRSÄKRING
ÄKRING

170 kr

DRIFT
DRIFTSK
SKO
OSTN.
KOMMENTAR

Si6rorna är från 2015.
Ingen verksamhet i
fastigheten.
3 937 kr/mån

DRIFTK
DRIFTKO
OSTN. T
TO
OTAL
TALT
T

Planlösning
Entréplan har av tre entrér plus utgång till uteplats. Här 7nns två trapphus upp till övre plan och ett som
leder ner till källarplan. Ett stort rum plus fyra mindre samt två toaletter.
Övre plan består av sex rum, badrum och en toalett. Här har man även utgång till en större balkong.
I källarplanet 7nns garage med access från Apoteksgatan. Övrigt 7nns det tvättstuga, pannrum samt ett
antal förrådsrum. Byggnaden har stått tom i några år och är i behov av underhåll. Tillägg i detaljplanen
tillåter att fastighetens endast kan används för kontorsändamål. Fastigheten säljs med
friskrivningsklausul.
Lösenord för 7nansiell information är PJ1484

Slite
Allmänt
Första gången Slite omnämns var på 1300-talet. Orten var en bra hamn för vikingarna, eftersom öarna
utanför gav skydd. Så sent som på 1700-talet fanns planer på att göra Slite till stad. Hamnen här var inte
bara skyddande utan också mer lättförsvarad än hamnen i Visby. Men Slite 7ck nöja sig med att 1936 bli
en köping till Othem, och är idag norra Gotlands största tätort. Och trots att det 7nns en kyrka i Othem,
så har Slite ändå sin egen. Kyrkan är Gotlands enda icke medeltida landsortskyrka, ritad av den danske
arkitekten Holger Jensen och byggd 1960.
I Slite ligger Cementa - en av Europas mest moderna cementfabriker och en av de större arbetsgivarna
på Gotland.
Sista lördagen i augusti varje anordnas Slite marknad som lockar ett stort antal besökare från hela
Gotland.
Servic
Service
e
Här 7nns det mesta inom service såsom vårdcentral, skolor, livsmedelsbutiker, banker, apotek,
systembolag, restauranger m.m.

PJ1484
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Kommunikationer
Se länk - Region Gotland
Övrigt
I Slite hittar vi Gotlands enda skärgård. Mitt i Slite 7nns ett 7nt havsbad där stranden är barnvänlig, dock
inte långgrund. En dryg mil söder om Slite ligger Åminne havsbad, en familjevänlig, långgrund
sandstrand med gott om plats. Här 7nns också café, restaurang och en liten livsmedelsa6är.
Ishockeyspelaren Håkan Loob kommer från Slite.

Undertecknad säljare intygar härmed att informationen i denna objektbeskrivning är korrekt.
Visby
2016-10-07
Ort och datum

Region Gotland
Undertecknad köpare intygar härmed att jag/vi tagit del av denna objektbeskrivning.
Visby
2016-10-07
Ort och datum

Tessmo Invest AB

PJ1484
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Fasad

Fasad
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Entré

Entré baksida
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Garageinfart

Allrum
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Rum

Rum
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Rum

Kök
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Kök

Försäljningsdisk
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Hall

Wc
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Fd vardagsrum i läkarbostaden.

Fd vardagsrum i läkarbostaden.
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Rum övre plan

Rum övre plan
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Rum övre plan

Badrum övre plan
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
PLAN.2009.92001
29 december 2017

Johan Åberg

Byggnadsnämnden

DEL AV VISBY GUSTAVSVIK 1:1 (FLUNDREVIKEN)
Avskrivning - ansökan om markanvisning och upprättande av
detaljplan
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att ärendet avskrivs
Ärendebeskrivning

Ansökan om detaljplaneläggning inkom till stadsarkitektkontoret den 23 januari 2009.
Avsikten var att bebygga området med cirka 30-40 st husbåtar/flytande villor,
anlägga nya bryggor för 60-70 st båtar samt cirka 50 st nya p-platser placerade utmed
Snäckgärdsvägen för boende och gäster.
Planförhållanden

Planområdet omfattas av en fördjupad översiktsplan för Norra Visby,
antagen av kommunfullmäktige 1995-09-18. I denna finns områden utpekade
för bland annat bostäder, kontor, rekreation och natur. Det aktuella området
är utpekat som ett område för rekreation. Området är inte detaljplanelagt.
I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, antagen av KF 2009-1214 – Hela Visby – är området utpekat som hamnområde.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2009-06-17 § 107, med beslut om
planuppdrag att upprätta planprogram för att pröva möjligheten att upprätta
detaljplan för att möjliggöra uppförandet av ett antal husbåtar i Flundreviken.
Bedömning

För att aktualisera inkomna detaljplaneförfrågningar gör planenheten kontinuerligt en
översyn av gamla planärenden för att kunna avskriva de projekt som inte längre är
aktuella. Ansökan om detaljplan för del av fastigheten Visby Gustavsvik 1:1
(Flundreviken) inkom 2009 och sökanden har skriftligen fått uppgiften att ärendet
kommer att avskrivas om vi inte erhåller ett svar om motsatsen inom föreskriven tid.
Eftersom det inte inkommit något svar så föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
byggnadsnämnden beslutar att avskriva ärendet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
PLAN.2009.92001

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-12-29
Översiktskarta
Ansökningshandlingar
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-12-29

Johan Åberg
samhällsbyggnadsdirektör

Anders Rahnberg
planchef

Skickas till
Wisab Bygg AB, Box 1316, 621 24 VISBY

Sökande
Wisab Bygg AB, Box 1316, 621 24 Visby
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/3146
24 januari 2018

Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY GRÅBO 1:3 (del av)
Upprättande av detaljplan – Del av Visby Gråbo 1:3
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och
bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för del av fastighet Visby Gråbo 1:3 för att möjliggöra
bostadsbebyggelse.

•

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

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

•

Förslag till detaljplan bedöms få regionalekonomiska konsekvenser.

Ärendebeskrivning

En förfrågan om direktanvisning av mark på, samt planbesked för, del av Visby
Gråbo 1:3 har inkommit från AB GotlandsHem. Området är utpekat som möjlig
byggbar mark i Region Gotlands ”Gluggutredning” som togs fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av ledningskontoret 2017-01-25. Syftet
med gluggutredningen är att hitta enkelt byggbar mark (inom parkmark) i Visby.
GotlandHem ser en utbyggnad av 100 lägenheter på aktuellt område.
Regionstyrelsen beslutade 2017-12-13 (RS § 365) att:
- Godkänna direktanvisning av del av fastighet Visby Gråbo 1:3 till GotlandsHem.
- Regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal, som
även omfattar studentbostäder.
- Områdets avgränsning får fastställas inom ramen för kommande planarbete.
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- Byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete med AB Gotlandshem som
utförare.
Området som finns utpekat i gluggutredningen , område nummer 16, är en del av en
storskalig grönstruktur och en exploatering medför behov av ny infrastruktur
(angöring, gata mm.) Delar av ytan anses möjlig för exploatering enligt utredningen.
Bedömningarna av utpekade områden i utredningen är översiktliga och ingen
undersökning av marken avseende markföroreningar, arkeologi etc har gjorts.
Området är markerat med orange-färg i gluggutredningen vilket innebär att området
kräver fördjupade studier utifrån buller, infrastruktur, stadsbild mm.
Vidare beskrivs möjlighet att fysiskt och visuellt samandbinda Gråbo/TerraNova/
Lien genom en exploatering av platsen.
Området utgörs av en öppen, flack gräsbeväxt yta. Gång- och cykelväg går i både
nord/sydlig riktning (Terra Nova – mot centrala Visby) och i östvästlig riktning
(kvarteren Lien - Bogen). I områdets västra del finns en BMX-bana. Norr om
område finns äldre lövskog med framförallt stora lönnar. Här finns även en
dansbana.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: område med detaljplaner och befintlig fördjupad
översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger Viktiga
större parker och grönområden.
Detaljplan. Området är detaljplanelagt för Parkmark (09-VIS-336).
(Genomförandetiden har gått ut).
Riksintressen. Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv, MB 4:2.
Stoppområde höga objekt, Försvarsmakten.
Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning kommer att göras under planarbetet

Bedömning

Område utgörs av parkmark idag, varför en planändring krävs för att möjliggöra
bostäder. Enligt regionstyrelsens beslut 2017-12-13 (RS § 365), angående
direktanvisning till Gotlands Hem och planläggning av marken, nämns att det rör sig
om tillskapande av ca 100 lägenheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser potential
att utnyttja marken för ytterligare byggrätter. Det bör även undersökas om en
nedgrävning av elledningen i söder kan innebär fler byggrätter mot Visbyleden på
längre sikt. En grön buffertzon mot befintliga gång- och cykelvägar bör dock lämnas
för att bevara det gröna stråket från Terra Nova som leder in mot centrala Visby.
En social kartläggning är önskvärd för att få kunskap om hur området används idag.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Byggnadsnämnden preciserar givet
planuppdraget med att även :
- Se över grönstrukturen så att ett sammanhängande och kvalitativt grönstråk
utvecklas i anslutning till gång- och cykelvägarna i närområdet.
-

Se hur ny bebyggelse kan bidra till att Gråbo och Terra-Nova kan bindas
samman fysiskt och visuellt.

-

Se om fler byggrätter, än det antal som angavs i regionstyrelsens beslut, kan vara
lämpligt på platsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att den
ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt
reglemente för byggnadsnämnden.
Byggnadsnämndens arbetsutskott fattar beslut med stöd av delegation (se BN§ 253
2017-12-20)
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/3146

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Regionstyrelsens beslut 2017-12-13 (RS § 365)
Del av Utredning för att ta fram enkelt byggbar mark i Visby – ”Gluggutredning”,
2017-01-25
BN § 253 2017-12-20

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
AB Gotlandshem, 62183 Visby
Sökande
AB Gotlandshem, 62183 Visby
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Del av VISBY GRÅBO 1:3
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/3149
24 januari 2018

Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY FURULUND 1:1 (del av)
Upprättande av detaljplan för del av Visby Furulund 1:1
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och
bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastighet Visby Furulund 1:1 för att möjliggöra
bostadsbebyggelse.

•

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

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

•

Förslag till detaljplan bedöms få regionalekonomiska konsekvenser.

Ärendebeskrivning

AB Gotlanshem har 2017-12-21 inkommit med en önskan om att planlägga en del av
fastigheten Visby Furulund 1:1 (mellan kvarteren Visby Skäran och Visby Lien) med
bostadsbebyggelse som kan utgöra ett komplement till bebyggelsen i kvarteret Lien
(Visby Lien 1). Förfrågan är kopplad till ett område (område nummer 15) som pekas
ut i den så kallade ”gluggutredningen” som togs fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av ledningskontoret 2017-01-25. Syftet
med gluggutredningen är att hitta enkelt byggbar mark (inom parkmark) i Visby.
Bedömningarna av utpekade områden i utredningen är översiktliga och ingen
undersökning av marken avseende markföroreningar, arkeologi etc har gjorts.
Aktuellt område är markerat med grön färg i gluggutredningen, vilket innebär att
området bedöms vara lämplig för förtätning av bostäder.
Exploateringen avser den öppna gräsytan.
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Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: område med detaljplaner och befintlig fördjupad
översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger Viktiga
större parker och grönområden.
Detaljplan. Området är detaljplanelagt för Parkmark (09-VIS-336).
(Genomförandetiderna har gått ut).
Riksintressen. Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv, MB 4:2.
Stoppområde höga objekt, Försvarsmakten.
Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning kommer att göras under planarbetet.
Bedömning

Området omfattar öppna gräsytor och utgörs av parkmark mellan kvarteren Skäran
och Lien, öster om Furulundsskogen. Ny bostadsbebyggelse på platsen kan ses som
en komplettering till befintlig bebyggelse i kvarteret Lien. Befintlig infrastruktur
(angöringsvägar etc) kopplat till kvarteret Lien bör kunna användas som angöring för
tillkommande bebyggelse.
Exploateringen avser den öppna gräsytan. Omgivande träd ska bevaras.
Exploateringen får inte helt skära av befintligt grönstråk i öst/västlig riktning utan
bebyggelsen måste anpassas så att en naturlig koppling mellan grönytorna kvarstår.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att den
ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt
reglemente för byggnadsnämnden.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Ansökan, 2017-12-21
Del av Utredning för att ta fram enkelt byggbar mark i Visby – ”Gluggutredning”,
2017-01-25

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
AB Gotlandshem, 62183 Visby

Sökande
AB Gotlandshem, 62183 Visby
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Del av YTTRE FURULUND 1:1

PLANOMRÅDE
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2497
24 januari 2018

Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY FÄNRIKEN 1
Begäran om planbesked - Visby Fänriken 1
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och
bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastighet Visby Fänriken 1 för att möjliggöra vårdboende.

•

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

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

•

Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor
15 000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-10-11 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra vårdboende (flerbostadshus för
äldre och funktionshindrade) på fastigheten Visby Fänriken 1. Sökanden önskar att
planarbetet även prövar fastigheten för bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett positivt planbesked ges för
vårdbostäder (användning med beteckning D) men inte för bostadsbebyggelse
(användning med beteckningen B).
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Inkommet förslaget strider dock med fördjupad översiktsplan för Visby vilken anger
verksamheter, kontor och extern handel. Den fördjupade översiktsplanen anger 300meters skyddszon från värmekraftverket, (där bostäder inte får byggas) samt att
området är flygbullerpåverkat och därav inte är lämpligt för bostadsbebyggelse.
Beslut om negativt planbesked togs av byggnadsnämnden BN 2014-12-16 § 323.
(2014/8552) Ansökan omfattade även då vårdboende. Begäran om planbesked
nekades bland annat på grund av att det: omfattades av flygbuller, låg inom
skyddsavståndet på 300 meter från värmekraftverket samt stred mot den användning
av mark som angavs i Fördjupad översiktsplan Hela Visby.
Förutsättningar för fastigheten har förändrats gällande skyddsavstånd till
värmekraftverket (föreslagen byggnad ligger utanför skyddsavståndet) och påverkan
av flygbuller (fastigheten påverkas inte av flygbuller) varför en förändrad
markanvändning föreslås att prövas.

Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-10-11 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra vårdboende (flerbostadshus
för äldre och funktionshindrade) på fastigheten Visby Fänriken 1, söder om
Follingboväg.
För att inte låsa användningen till vårdboende önskar sökande att planarbetet även
prövar fastigheten för bostadsändamål. Förslaget redovisar en byggnad med två
bostadsvåningar och 54 lägenheter. Parkeringar redovisas söder om byggnaden.
Tillfart föreslås ske över intilliggande fastighet (Visby Fänriken 2) och gemensamt
med befintlig kontorsbyggnad för GEAB och anslutning till Västra Törnekvior och
Follingboväg. Gång- och cykelvägsanslutning mot Remontgatan tillskapas (mot
bostadskvarteret norr om fastigheten).
Förutsättningar

Inom fastigheten finns idag en kontorsbyggnad, i övrigt är fastigheten obebyggd.
Några träd finns mot Follingboväg och övriga ytor är gräsbeväxta.
Bakgrund

Tidigare planansökning: Beslut om negativt planbesked togs av byggnadsnämnden BN
2014-12-16 § 323 (Diarienummer 2014/8552). Ansökan omfattade även då
vårdboende. Begäran om planbesked nekades bland annat på grund av att det:
omfattades av flygbuller; låg inom skyddsavståndet på 300 meter från
vämekraftverket; stred mot Fördjupad översiktsplan för Hela Visby.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: område med detaljplaner och befintlig fördjupad
översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger
verksamheter, kontor och extern handel. Fördjupad översiktsplan Hela Visby anger
300 meters skyddszon från värmekraftverket, där bostäder inte får byggas.
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Detaljplan. Området är detaljplanelagt för handelsändamål. Fastigheten omfattas av en
detaljplan antagen 2007 som tillåter handel och kontor. (Genomförandetiden har gått
ut).
Riksintressen. Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv, Miljöbalken 4:2.
Stoppområde höga objekt, Försvarsmakten.
Flygbuller. Fastigheten ligger i förlängningen av rullbanan till Visby Flygplats. I
samband med preciseringen av riksintresset Visby Flygplats den 14 januari 2016
avgränsades flygplatsens influensområde avseende på bl.a. flygbuller, baserad på
flygbullerberäkning 2013-05-20. Denna beräkning redovisar att fastigheten Visby
Fänriken 1 ligger inom det område som berörs av maximalt flygbuller överstigande
70 dB(A).
Under 2015 har ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216)
tagits fram där det slås fast att antalet bullerhändelser som överstiger 70 dB(A) dagoch kvällstid (kl 06 - 22) kan uppgå till 16 gånger samt tre gånger nattetid (kl 22 – 06).
En omräkning av influensområdet har därför gjorts 2015-05-29 (bilaga 3 till beslut
om precisering av riksintresset). Fastigheten Visby Fänriken 1 ligger i denna
beräkning helt utanför influensområdet för flygbuller från Visby Flygplats.
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten
Riktlinjer för planläggning av mark i anslutning till transportleder där farligt gods
transporteras finns framtagna av några Länsstyrelser, däribland Stockholm, Västra
Götaland, Skåne och Norrbotten. För Gotlands del så finns inga riktlinjer framtagna.
Marken delas in i olika kategorier utifrån grad av känslighet. Zonen längst ifrån
transportleden innefattar sådan bebyggelse/markanvändning som omfattar utsatta
eller många personer, ex vis vård, skola och bostäder i flera våningsplan. Exempelvis
så anges i Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer att på ett avstånd av 75 meter från
transportleden är det lämpligt med bostäder/vårdboende. Är avståndet kortare
behöver man göra en riskutredning.
Planerad bebyggelse ligger inom ett avstånd från Follingboväg på ca 35 meter.
Rekommenderade trafikleder för transport av farligt gods finns inte framtaget för
Gotlands del. Det kan då förutsättas att farligt gods transporteras på Follingboväg.
Med anledning att planen omfattar ett äldreboende behöver risken för farligt
godsolycka belysas och beaktas i det fortsatta planarbetet.
Komplettering av brandpostnätet behövs då närmaste brandpost ligger ca 200 m
ifrån planerad bebyggelse.
Tillgängligheten för räddningstjänsten är sådan att utrustning för utrymning och
brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplatsen för
brandfordon.
I de fall nya vägar behöver uppföras i området utförs de med en körbanebredd på
minst 3 meter och utformas i övrigt som en räddningsväg.
Gotlands energi AB - GEAB har inget att erinra i detta ärende.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd. Fastigheten ligger precis i
gränsen för rekommenderat skyddsavstånd för miljöfarliga verksamheter gällande
bostad. Det innebär att byggnadernas placering och utformning blir viktig för att
undvika eventuella olägenheter.
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Rekommenderat skyddsavstånd från bensinstation är 100 meter.
Rekommenderat skyddsavstånd från oljeeldad förbränningsanläggning är 200 meter.
Rekommenderat skyddsavstånd till fastbränsleeldad förbränningsanläggning är 300
meter.
Byggnadens placering enligt inlämnade handlingar klarar dessa gränser men de klaras
inte vid fastighetsgräns. Fastigheten ligger inte i förhärskande vindriktning och därför
bedöms eventuella luktstörningar minskas. Den största störningsrisken bedöms vara
lukt av terpener från lagring av fastbränsle. Balkonger eller uteplatser bör, för att
minska störningsrisken, inte placeras på den östra sidan av byggnaden.
Teknikförvaltningen, enhet mark- och stadsmiljö: Den rubricerade fastigheten ägdes tidigare
av Gotlands kommun. Innan försäljningen detaljplanelades området för handel och
kontor. Med avsikt att genomföra planen avstyckades fastigheten och genom
anbudsförfarande såldes fastigheten till sökanden med tillträde 2008-01-01.
Fastigheten är 13 139 kvm stor. Byggrätten begränsas av en högsta nockhöjd på 8,5
meter och av att det ej får byggas fler än två våningar. På fastigheten har sökanden
uppfört en kontorsbyggnad i 1,5 plan med en byggnadsarea på ca 80 kvm.
Detaljplanen kan därmed inte anses ha genomförts enligt kommunens intentioner
Att efter genomförd försäljning ändra detaljplanen för att medge bostäder är att i
efterhand ändra förutsättningarna för försäljningen. Möjligen hade anbuden blivit fler
och högre om detaljplanen vid tiden för försäljningen medgivit bostäder.
Ett positivt planbesked kan i någon mån komma att bli prejudicerande och därmed
få konsekvenser vid framtida markanvisningar och försäljningar. Det skapar
osäkerhet om huruvida detaljplanen gäller eller inte och hur markpriser och övriga
kriterier sätts. Förvaltningen anser att regionen i ärenden som detta bör agera
enhetligt och stå fast vid tidigare tagna beslut. Ansökan om planbesked för Visby
Fänriken bör med hänsyn till det ovan redovisade avslås.
Trafikverket, Stockholm: ingen erinran
Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning kommer att göras under planarbetet.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett positivt planbesked ges för
vårdbostäder (användning med beteckning D) men inte för bostadsbebyggelse
(användning med beteckningen B).
Förslaget strider mot fördjupad översiktsplan för Visby vilken anger verksamheter,
kontor och extern handel. I den fördjupade översiktsplanen anges även 300 meters
skyddszon från värmekraftverket, där bostäder inte får byggas. Enligt de flygbullerkurvor som gällde när fördjupad översiktsplan antogs (2009), var området heller inte
lämpligt för bostadsbebyggelse.
Förutsättningar för fastigheten har förändrats, varför en förändrad markanvändning
föreslås att prövas. Enligt remissvar från miljö- och hälsa gällande skyddsavstånd till
värmekraftverket ligger den föreslagna byggnaden utanför skyddsavståndet, vilket ur
den aspekten möjliggör byggnation av exempelvis vårdboende. Delar av fastigheten
ligger dock fortfarande inom värmekraftverkets skyddsavstånd.
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Under 2015 har ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216)
tagits fram. Fastigheten ligger (enligt den beräkning av influensområde som gjorts
utifrån förordning) utanför influensområdet för flygbuller från Visby Flygplats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser dock att en prövning av bostadsbebyggelse på
platsen är olämplig. Vårdboende utgör en arbetsplats med tillhörande transporter
vilket är en användning av marken som stämmer bättre överens med intentioner i
fördjupad översiktsplan än ren bostadsbebyggelse. Vårdboende på denna plats kan
fungera som en bra övergång mellan området med kontor/handel (öster om
fastigheten) och bostadsområden (väster om fastigheten).
Rekommenderade trafikleder för transport av farligt gods finns inte framtaget för
Gotlands del. Det kan då förutsättas att farligt gods transporteras på Follingboväg.
Risken för farligtgodsolycka bör belysas och beaktas i det fortsatta planarbetet.
Fastigheten detaljplanelades för extern handel och kontor. Med avsikt att genomföra
planen avstyckades fastigheten och genom anbudsförfarande såldes fastigheten till
sökanden. Att efter genomförd försäljning ändra detaljplanen för att medge bostäder
är att i efterhand ändra förutsättningarna för försäljningen. Teknikförvaltningen
påpekar i sitt yttrande att anbuden eventuellt kunde blivit fler och högre om bostäder
varit aktuellt vid försäljningstillfället.
En ändring till ”vård” i förhållande till en ändring till ”bostad” kan antas innebära en
mindre skillnad i hur ett anbudsförfarande kunnat bli.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att den
ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt
reglemente för byggnadsnämnden.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-01-24
Ansökan, 2017-10-11

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Fjaugen Fastighets AB, Hans-Göran Eklund, Box 2050, 62126 VISBY

Sökande
Fjaugen Fastighets AB, Hans-Göran Eklund, Box 2050, 62126 VISBY
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Datum
2017-10-11 13:20

Ärendenummer
#1825

Sida
1(2)

Inskickat av: Hans Göran Eklund
(Signerad)

Planbesked - ansökan om
1. Fastighet
Ange vilken fastighet ditt ärende gäller
GOTLAND VISBY FÄNRIKEN 1

2. Beskriv projektet
Ansökan gäller planläggning av område för
Flerbostadshus
Hus för äldre och funktionshindrade
Beskriv och motivera ditt projekt
Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill göra och vilka eventuella konsekvenser projektet kan innebära för platsen och dess
nuvarande användning.
Fastigheten omfattas av en detaljplan antagen 2007 som tillåter handel och kontor.
Inom fastigheten finns idag en mindre villabostad som byggts om till kontor. För övrigt är fastigheten helt obebyggd då det har visat sig
mycket svårt att intressera markanden för att etablera handel eller kontor på fastigheten.
Ett vårdföretag har nu visat intresse för att etablera ett nytt äldreboende inom fastigheten. Fjaugen Fastighetsaktiebolag
ansöker därför om planbesked för att ändra detaljplanen och komplettera den så att ett vårdboende kan
möjliggöras.
För att inte låsa användningen till vårdboende skulle det vara önskvärt att inom planarbetet även pröva användning för allmänna
bostadsändamål.
Markområdet norr om fastigheten kommer inom en snar framtid att bebyggas med bostäder. Under planarbetet skulle även
kunna utredas om det är lämpligt med en infart till fastigheten från norr.
Förutsatt att byggnadsnämnden ställer sig positiva till att inleda ett planarbete avseende att tillåta vårdboende
behöver detta arbete komma igång omgående efter att ett positivt besked givits. Detta för att vårdboendet skall
kunna vara i drift årskiftet 2020/21. Fastighetsägaren vill därför anlita en fristående konsult som är kommunen
behjälplig med planarbetet. Vidare önskas att ett bygglovsarbete kan ske parallellt med planprocessen.

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2017-10-11 13:20

Ärendenummer
#1825

Inskickat av
Hans Göran Eklund (Signerad)

Kontaktuppgifter
Organisationens namn
Fjaugen fastighetsbolag AB

Organisationsnummer
556683-1136

Adress
Box 2050

Postnummer och ort
62126 Visby

Sida
2(2)

Kontaktperson
För- & Efternamn
Hans Göran Eklund

E-postadress
hans@blaelfastighet.se

Telefon
070-5451538

Mobiltelefon
070-5451538

Notifieringar
E-post

Ange eventuell extra kontaktinformation
Kontaktperson (om annan än ovan)
Kontaktperson (om annan än sökande)
Namn
Anna Eklund

E-postadress
anna@eklundforvaltning.se

Telefonnummer
0707400144

4. Bilagor
Översiktskarta
Här skickar du med en översiktskarta samt andra eventuella bilagor - visioner, skisser, utredningar etc. som du tror kan vara av intresse för
oss.
Översiktskartan är obligatorisk och ska redovisa hela det berörda området samt planerad markanvändning.
Din ansökan med bilagor kommer att registreras i Region Gotlands diarie och blir då allmän handling.
Bilaga Fänriken 1 171009.pdf (5,24 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Hans Göran Eklund
Person ID: 194410063210
Datum: 2017-10-11 13:20
Signerad checksumma: 441EF68EAF807C639E2D019F0FAA1BF0A0FE57AA

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Kvarteret Fänriken 1 i Visby omfattas av en detaljplan antagen 2007 som tillåter handel och kontor. Kvarteret
ligger utmed Follingboväg och i direkt anslutning till befintligt huvudkontor för GEAB (Fänriken 2) som omfattas
av samma detaljplan. Inom fastigheten finns idag en mindre villabostad som byggts om till kontor. Förövrigt är
fastigheten helt obebyggd.
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Magnus Knutsson arkitekt MSA
magnus@arkivolt.se
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BILAGA TILL ANSÖKAN OM PLANBESKED Situationsplan skala 1:500
Fjaugen Fastighetsaktiebolag
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/717
9 januari 2018

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

VÄSTERHEJDE BJÄRS 1:18
Nybyggnad av industribyggnad och plank
Förslag till beslut

•

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

Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats.
Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att:
• Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked:
• Verifierad kontrollplan, signerad och påskriven.

Avgift

Bygglovsavgift industribyggnad 42 780 kronor
Bygglovavgift plank
8 280 kronor
Totalt
51 060 kronor
Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

Beslutet upphör att gälla enligt 9 kap 43 § PBL om åtgärderna inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.
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-

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

-

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

-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det är publicerat i Post- och Inrikes
Tidningar.

-

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

-

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

-

Utstakning och lägeskontroll av byggnaden/-erna ska ske i samband med
byggstart. Utstakning ska utföras av utsättare godkänd av Region Gotland.
Kontakta Enhet Geografisk Information för beställning av utstakning och
lägeskontroll. Telefon 0498-26 91 80 eller e-post matning@gotland.se.

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

-

Om den nya industrilokalen är en del av Västerhejde Bilskador AB ska även
aktuell industribyggnad ingå som en del av den verksamheten som anmäls.

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av en industribyggnad och ett plank. Planket kommer att
placeras i tomtgränsgräns mot fastigheterna Västerhejde Vibble 1:199, 1:197 & 1:192.
Industribyggnaden kommer delvis att placeras inom avstyckningsplan.
Avstyckningsplanen har egentligen bestämmelser eller utryckt syfte, den består mer
av en karta med föreslagen vägstruktur. I beskrivningen framgår att ”avsikten är att
möjliggöra områdets uppdelning i lägenheter för bostadsändamål”. Men en beskrivning har inte
samma juridiska bindning som en bestämmelse eller formulerat syfte.
Förvaltningens bedömning är därför att verksamhetens i sin funktion inte strider mot
avstyckningsplanen.
Förslag till beslut är att bevilja ansökan.
Ärendebeskrivning

Ansökan avser en industribyggnad med en angiven byggnadsarea på 1095
kvadratmeter. Där måtten är 54,4m gånger 20,1m med en takhöjd på 7,5m. Planket
som uppförs är 2,2m högt och placeras i tomtgräns för att avskärma industrilokalerna
från närboende ur bullersynpunkt.
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Åtgärden är sådan att berörda har underrättas om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, inga synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Förutsättningar

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt
miljöbalken 4 kap. 2 §.
Fastigheten ligger inom område för försvarsmakten område för riksintresse
influensområde luftrum och stopp område för höga objekt.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.
GEAB påtalar i sitt yttrande att en jordkabel finns på fastigheten och att en byggnad
ej får uppföras närmare än 3 meter från denna. Kabelutsättning skall begäras vid
grävarbete och om ledningen ligger i vägen för byggnation ligger det på
fastighetsägaren att bekosta ändringsarbetet.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilaga.
Enhet Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker med villkor, se bilaga.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med en industribyggnad och ett plank.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset
omfattar så som riksintresse för det rörliga friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap. 2 §.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påverka riksintresse influensområde luftrum
och stopp område för höga objekt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att verksamhetens i sin funktion inte
strider mot avstyckningsplanen och inte kommer att påverka den redan
ianspråktagande marken negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
bygglov kan ges.

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Nybyggnadskarta B
Fasad, plan, sektionsritning
Fasad, situationsritning plank
Tekniskbeskrivning, plank
Tekniskbeskrivning
Yttrande Miljö- och hälsa
Yttranden TKF Allmänt VA
Yttrande GEAB

2018-01-10
2017-03-13
2017-06-21
2017-03-16
2017-06-21
2017-07-17
2017-08-02
2017-03-14
2017-10-05
2018-01-10
2018-01-11

1
11
6
10
15
17
3
35
53
54
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/717

Lagstöd

9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Kända sakägare enligt sändlista
Sökande
Urban Johansson fastigheter AB, Toftavägen 176, 62261 VISBY
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/717

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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2018-01-24
Kartunderlag

Västerhejde Bjärs 1:18
Nybyggnad av industribyggnad och plank BN 2017/717

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information
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UPPGIFTER OM VATTEN OCH AVLOPP
Kartan visar läget på Region Gotlands
VA-ledningar. Byggnation ej tillåten inom
3 meter från regionens VA-ledningar.
För ytterligare uppgifter, kontakta
Enhet Vatten & Avfall.
Enhet Vatten & Avfall 2016-05-12

Håkan Wiginder, VA-ingenjör
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KORTFATTADE ANVISNINGAR FOR PALNKFUNDAMENT.
VINDKRAFT. Grundvärdet för vindhastighet har valts enl. SBN 1980.
Grundvärdet är valt för gles förortsbebyggelse och skogsridåer.
Grundvärdet är o,4 kN/m2. Tryck 0,7 samt sug 0,5 av grundvärdet.
GRUND.

Grunden utgöres av, enl. markägaren, ca 300 mm matjord med underliggande sand.
Grundläggning skall ske på sanden.

FUNDAMENTET.
Fundamentet skall utföras av Betong II. Std. K 20. Vibreras.
Mycket sparsten kan användas.
Sprickarmering inlägges enl sektionen- Ks 40.
STOLPEN.
Stolpen har av ägaren föreslagits utföras med ett T-stål.
Stolpen utföres av kval. St 1312. T- 90x90x10 mm.
Stolpen stabiliseras under gjutningen enl. markägaren.
PLANKET.
Tätt plank av trä enligt arkitektens anvisningar.
Indelat i fält om 4m.

2017.07.28..
M. BJÖRCK
Mårtenskvior 9
623 35 BURGSVIK
Tel. 0498-49 74 22
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Datum
16-05-13

Vår ref:
RalfWesterholm
076 767 76 16

Er ref:
Urban Johansson
0705 409 763

Västerhejde Bilskador AB
Västerhejde Toftavägen 176
622 61 VISBY

Märke: Bilverkstad.

OFFERT- Cl 5A_SERWAO 117fLLENTABHALLEN typ S7HR
Totalmontage.
LLENTABHALLEN är CE märkt enligt EN 1090-1.
Vi tackar for Ert intresse för LLENTABHALLEN och har härmed nöjet lämna offert enligt
nedanstående specifikationer och villkor.
Storlek
Bredd utsida pelare: 19.72 utsida beklädnad c:a: 20. l m.
Längd utsida pelare: 54.02 utsida beklädnad c:a: 54.4 m.
(A/D) Invändig takfotshöjd under ram:
5.0 m.
(C/D) Invändig högsta höjd under ram:
5.0 m.
(F) Utvändig takfotshöjd:
5.9m.

2017 -C3- 1 3
REGION GOTLAND

Grund 30

Hallen monteras på av beställaren färdiggjuten betonggrund (platta eller
plintar) med nivåtolerans +-5 mm. Fastsättning av pelarfötter sker med
kemankare alternativt ingjutna bultgrupper efter LLENTAB:s val. Betongen
skall vara gjuten minst l vecka före byggstart. Om bultgrupper skall
ingjutas tillhandahålles material för detta av LLENTAB, materialet
levereras omonterat. Om inte annat avtalats är beställaren ansvarig för att
grundmått/bultgruppsmått är rätt utsatt/inmätt samt lämnar till oss
grundentreprenörs egenkontroll och ev. awikelserapport i god tid före
byggstart. Undergjuming av pelare utföres av beställaren.
Stomme
Takstolar av fackverk. Materialet är i huvudsak höghållfast varmförzinkat
stål. Utformning enligt typritning: S7HR .
Utvändig takbeklädnad
Varmforzinkad stålplåt TRP46, tj. 0.63, med V/t vågs sidöverlapp,
monterad på profiler.
Lacktyp: Polyester i 18 std kulörer enl. kulörkarta.
Hallens längd är försedd med kondensreducerande beläggning.

LLENTAB AB

Box 104, SE-456 23 Kungshamn, Sw«den
VATNO.SE556302548401

Ttl+4610)833-79000
Pg 52 88 34 3

F«x+48(0)52331120 Oro.nr 556302-5484
89653-9373
E-mill lnfoWlantab.se

C15A SERWA0117f

Utvändig väggbeklädnad
Varmförzinkad stålplåt VP45, tj. 0.50.
Lacktyp: Polyester i 18 standardkulörer.
Skruv för infästning av tak- och väggplåt i lättreglar är rostfri.
Isolering
Hallen utfores isolerad på följande sätt:
Takisoleringsutförande 2L
Beskrivning av taket inifrån och ut:
- Lackerad varmförzinkad stålplåt IP 18, tj. 0.5 mm.
Lacktyp: Polyestcr interiör, l std kulör.
- Difrusionspärr av 0.2 mm plastfolie.
- Plåt och plastfolie skruvas i varmförzinkade Z-profiler, som fästes i
takstolens underram.
- Lösull sprutas till en tjocklek av 300 mm.
- Vindsutrymmet (takstolsramens höjd) ventileras vid taknock.
Väggisoleringsutforande 4
Beskrivning av väggen inifrån och ut:
- Lackerad varmförzinkad stålplåt IP 18, tj. 0.5 mm.
Lacktyp: Polyester interiör, l std kulör.
- Difrusionspärr av 0.2 mm plastfolie.
- Plåt och plastfolie skruvas i distanser på väggreglarnas insida.
- Mineralullskiva med vindskyddspapp, tj. 195 mm.
Luftspalt i utvändiga väggbeklädnadens korrugeringar ventileras vid takfot.
- Väggpelarna inklädes med lackerad varmförzinkad stålplåt.
Energiberäkning kan göras med följande u-värden:
Vägg: 0.27 Tak: 0.17
Mellanväggar
Mellanväggar plåtbeklädes på båda sidor, isolerad. Utförande: lackerad plåt,
tj. 0.5 mm i l std-kulör interiör, profil IP18 på Z-profiler med
mellanliggande isolering tj. 145 mm, pelare inklädda med slätplåt. Antal
väggar: 8
Takutstick
Bredd = 300 mm med plåtinklädd undersida runt hela hallen.

LLENTAB AB

Bo» 104, SE-458 23 Kungshamn, Sweden
VÄT No. SE556302648401

T«l +46 (0)523-79000 F»x »46(0)52331120 Or?,nr 556302-5484
Pg 52 89 34-3
Bg 653-9373
E-mill Info9ltontab.se

C15A SERWA0117f

Isolerade portar
Inåtgående isolerad 3-blads vikport, i lackerad stålplåt, handmanövrerad.
Kulör: Silvermetallic. Låsning: Portförses med invändig spanjolett med
hänglåsbygel. En rad fönster högt placerad, inkl. infälld gångdörr.
Portomfattningar ingår.
14 st b x h 3 x 3.9
Inåtgående isolerad 4-blads vikport, i lackerad stålplåt, handmanövrerad.
Kulör: Silvermetallic. Låsning: Invändig spanjolett med hänglåsbygel. En
rad fönster högt placerad.Portomfattningar ingår.
2 st bxh
3.9x4.5
Fönster
Fasta fönster 3-glas energi/argon (u-värde glas 0.6), bestående av invändigt
vitmålat trä och utvändigt vitlackerad aluminium.
2 st bxh
20x12
Dörrar
Ståldörr varmförzinkad och lackerad i kulör: ljusgrå (RAL 7004), inkl.
dörrstängare, bak-kantssäkring och bruten köldbrygga i karm. U-värde l .7
2 st bxh
10x21
Fönster och dörrstorlekar anges som modulmått.
För portar och öppningar anges dageröppning.
Brandskyddade byggnadsdelar
Mellanväggar utföres i brandklass El 30.
Mellanväggspelare brandskyddas till R 30.
Takstolar brandskyddas till R 30 genom brandisolering av undertaket.
Takawattning
Hängrännor med stuprör ingår på båda sidor.
Anslutning till markavlopp ingår endast om avsättningar är utförda enligt
Llentabs grundritning och synliga vid vårt montage.
Taksäkerhet
l st nockräcke i hela hallens längd.
l st takstege från takfot till taknock.
l st väggstege från 2 m över mark till takfot.
Stegen förses med skyddskorg från 4 m över mark till l m över takfot.
Snörasskydd
Snörasskydd ingår i hallens längd på två sidor.

LLENTAB AB

BOK 104, SE456 23 Kungshamn. Sweden
VÄT No. SE55S30254e40a

Til *46 (0)523-79000 FtK +46 (0)523 31120
Pg 52 69 34 3
Bg 653 9373

Org.nr 558302-5484
E-mill infottllentab.»
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Ritningar
Byggnadslovsritningar och konstruktionsritningar avseende vårt åtagande
ingår. LLENTABHALLEN är dimensionerad enligt EKS 107 Eurocode
(Bärförmåga).
Snözon: 2.50.
Referenshastighet och terrängtyp vind: 24_II

Säkerhetsklass SK2, installationslast tak 0.10 kN/m2

LLENTAB AB

Box 104, SE-456 23 Kungshamn, Swedon
VÄT No. SE556302548401

T»l+«8 {0)523-79000 Fix+46 (0)52331120 Orfl.nr 556302-5484
Pg 52 89 34-3
Bg 653-9373
6-mill lnto«nentab.so

Remissvar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN 2017/3201
2017-10-05

Byggnadsnämnden

Remissvar på nybyggnad av industribyggnad och plank
Västerhejde Bjärs 1:18

BN 2017/717
Yttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ansökan om bygglov under förutsättning
att:
 Avlopp i industrilokalen är anpassade för planerad verksamhet. Om lokal tex
ska användas som garage eller verkstad bör lokalen vara avloppslös alternativt
ska slam/oljeavskiljare klass 1 installeras. Tvätthall och verkstad ska inte vara
kopplade till samma oljeavskiljare. Avlopp från industriverksamhet (frånsett
toaletter mm) bör inte heller vara kopplade till spillvattennätet.


Verksamheten i övrigt vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder så att läckage
av petroleumprodukter eller andra kemikalier inte sker till mark och vatten.
Detta bör även uppmärksammas vid användningen av arbetsmaskiner under
byggnadsperioden



Buller från verksamheten inte överstiger följande riktvärden vid närliggande
bostäder:
vardagar utom helgdagar kl 06 -18

50 dB(A),

nattetid kl 22 - 06

40 dB(A),

övrig tid

45 dB(A).

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remissvar
MHN 2017/3201

Bedömning

MHN ser positivt på att plank kommer att skärma av industrilokaler från närboende
ur bullersynpunkt.
Innan årsskiften förväntas verksamheten göra en anmäla till miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt 19 kap 5 § Miljöprövningsförordning (2013:251). Om
den nya industrilokalen är en del av Västerhejde Bilskador AB ska även aktuell
industribyggnad ingå som en del av den verksamhet som anmäls.
I och med nytt vattenskyddsområde som infördes 7 juni 2017 kommer fastighet ligga
strax utanför sekundär zon, då det gamla vattenskyddsområdet upphävs. Extra
försiktighet bör dock ändå vidtas då spridningsrisk till grundvatten förväntas vara
relativt hög enligt SGU:s sårbarhetskarta (Sårbarhetssklass 4 - sand med morän
under).

För Miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt delegation

Amelie Larsson
Miljöskyddsinspektör
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27.12 GEABs yttrande
-----Ursprungligt meddelande----Från: natplanering@vattenfall.com [mailto:natplanering@vattenfall.com]
Skickat: den 11 januari 2018 09:25
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Kopia: mbxkonto3336@vattenfall.com
Ämne: RE: Påminnelse på remiss ang BN 2017/717
Det ligger en jordkabel på fastigheten byggnad får ej uppföras närmare än 3m
från ledningen.
Begär kabelutsättning vid grävarbete.
Om ledningen är i vägen för byggnation mm, får fastighetsägaren bekosta
ändringsarbetet.
Gotlands Elnät AB Kjell Klintström
-----Original Message----From: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Sent: Wednesday, January 10, 2018 2:56 PM
To: .f Nätplanering (TS-XD)
Subject: Påminnelse på remiss ang BN 2017/717
Hej!
Översänder härmed påminnelse om remiss där ni har möjlighet att inkomma med
synpunkter. Vi önskar svar senast 2018-01-25..
Ärendet avser: BN 2017/717 - Nybyggnad av industribyggnad och plank.
Fastighetsbeteckning: VÄSTERHEJDE BJÄRS 1:18
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 90 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.

Sida 1

Ärende nr BN 2015/6168

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
2017-12-20

Byggnadsnämnden

Preliminärt förslag till riktlinjer för bygglovsplikt avseende ”byggbodar”
Preliminärt förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar anta riktlinjer avseende bygglovsplikt för s.k. ”Byggbodar” enligt följande:







”Byggbodar” som ställs upp utanför ett avgränsat/inhägnat byggområde är
alltid bygglovspliktiga.
Om fler än 4 stycken ”byggbodar” ställs upp inom samma avgränsade byggområde är dessa alltid bygglovspliktiga.
”Byggbodar” i två eller fler våningar är alltid bygglovspliktiga.
”Byggbodar” som ställs upp närmare gräns än 4,5 meter är bygglovspliktiga,
om inte gränsande grannar medger en närmare placering.
”Byggbodar” som ställs upp längre tid än 6 månader är alltid bygglovspliktiga.
För ”byggbodar” kan i regel endast tidsbegränsat lov medges.

Bakgrund
En vanlig uppfattning är att det inte behövs något särskilt bygglov för att ställa upp
s.k. ”byggbodar” under den tid ett bygge pågår. Mark- och miljööverdomstolen
(MÖD) har dock i en dom konstaterat att det inte finns stöd i lagen för att ”byggbodar” generellt sett ska anses omfattas av ett meddelat bygglov.
Vid byggandet av tre flerbostadshus i Sundbyberg ställde entreprenören upp 22
byggbodar på den fastighet där flerbostadshusen skulle uppföras, utan att ha sökt
bygglov för bodarna. Två privatpersoner klagade till kommunen som dock hävdade
att de bodar som fanns på fastigheten inte var bygglovspliktiga och att nämnden
därför inte skulle ingripa mot dessa. Länsstyrelsen delade kommunens uppfattning.
Privatpersonerna gick vidare till mark- och miljödomstolen (MMD). Nämnden vidhöll att byggbodar som ställs upp i samband med byggnationen inte borde kräva
bygglov, då de tas bort så fort det är möjligt.
MMD konstaterade att en byggnad i lagens mening bland annat ska vara en varaktigt placerad konstruktion som består av tak eller av tak och väggar samt att den är
avsedd för att människor ska kunna uppehålla sig i den. Med tanke på att ”byggbodarna” skulle stå på samma plats upp till drygt 1,5 år och med tanke på användningssättet ansåg MMD att bodarna utgjorde bygglovspliktiga byggnader.
Byggnadsnämnden och byggherren överklagade MMDs dom till mark- och miljööverdomstolen (MÖD), som konstaterar att det saknas lagstöd för att ”byggbodar”
generellt sett ska anses omfattade av ett meddelat bygglov, men att frågan måste
Just sign

Utdragsbestyrkande

Exp
Till
Avgift
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avgöras från fall till fall utifrån hur varaktig åtgärden är. Eftersom bodarna i detta
fall är tänkta att stå i 1,5 år instämde MÖD i MMDs bedömning att de i målet aktuella ”byggbodarna” utgjorde sådana bygglovspliktiga byggnader som avses i plan- och
bygglagen, PBL.
Motivering
Den föreslagna riktlinjen avser sådana ”byggbodar”, som används som platskontor,
omklädningsrum, rast- och lunchrum mm under tiden för uppförandet av ett byggprojekt. Dessa ”bodar” är ofta prefabricerade enheter som transporteras med lastbil,
på flak eller släp, och slutligen lyfts på plats. Det förekommer även att enheterna är
försedda med hjul och kan transporteras som släp och dras på plats med lastbil.
Ofta placeras ”byggbodarna” enkelt uppallade på marken inom ett ofta avgränsat och
instängslat ”byggområde”. Det händer även, när det är praktiskt och nödvändigt, att
”byggbodarna” byggs upp i fler våningar genom att en ”bod” placeras ovanpå en annan.
Frågan har alltså uppkommit huruvida dessa ”byggbodar” är bygglovspliktiga byggnader eller inte. För att svara på den frågan måste först frågan besvaras i vilken utsträckning en ”byggbod” är en byggnad eller inte?
I 1 kap 4 § PBL definieras en byggnad som: ”en varaktig konstruktion som består av tak
eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark
eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att
människor kan uppehålla sig i den.”
Bedömningen är att det inte råder någon tvekan om att en ”byggbod” är ”en varaktig
konstruktion som består av tak eller av tak och väggar… samt är avsedd att vara konstruerad så
att människor kan uppehålla sig i den.”.
Frågan som återstår är då om en ”byggbod” även kan avses vara ”…varaktigt placerad
på mark…”?
Det är tveklöst att behovet av att uppföra ”byggbodar” är ett övergående och därmed
ett tidsbegränsat behov, som upphör när byggnaden eller byggnaderna är uppförda.
Bedömningen av om en ”byggbod” är ”varaktigt” placerad är dock inte direkt kopplad
till omständigheten att behovet av ”byggboden” är tidsbegränsad.
Enligt rättspraxis anses en ”lätt flyttbar konstruktion” i form av en husvagn övergå till
att vara ”varaktigt” placerad och därmed övergå till att vara en byggnad efter en
”normal semesterperiod”. I sammanhanget kan noteras att en s.k. ”villavagn” enligt
praxis inte har ansetts vara en ”lätt flyttbar konstruktion”, vilket innebär att en ”villavagn” som ställs upp eller placeras ut anses vara en byggnad från första dagen. Vidare har Regionen som regel inte utövat tillsyn om det har rört sig om enklare
byggnader som uppförts och tagits ner inom tidsrymden av en vecka.
Byggnader är med några undantag bygglovspliktiga. Bygglovsbefriade byggnader är
särskilt utpekade i lagen eller genom sänkt bygglovsplikt i en detaljplan. ”Byggbodar”
är inte utpekade i lagen och inom Region Gotland finns ingen bygglovsbefrielse för
”byggbodar” inskriven i någon detaljplan (Detta skull dock kunna övervägas i nya
detaljplaner.).
Med hänvisning till det ovan anförda och i analogi med rättspraxis för husvagnar
och ”villavagnar”, finns det alltså mycket som talar för att även ”byggbodar” är att betrakta som bygglovspliktiga byggnader från den dagen de ställs upp.
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Varför kan det vara av allmänt intresse att ”byggbodar” prövas med bygglov?
Byggnadsnämnden har bl.a. ett ansvar att pröva att uppförandet av byggnader inte
medför fara för hälsa och säkerhet för omgivningen och dem som ska använda
byggnaderna samt att byggnaden inte heller på annat sätt inte utgör en betydande
olägenhet för sin omgivning. Sist men inte minst är det naturligtvis även viktigt att
Byggnadsnämnden utövar sitt myndighetsansvar så korrekt som möjligt. Bedömningen är vidare att det i allmänhet, med beaktande av alla förekommande prövningsgrunder i PBL, inte går att lämna ett permanent bygglov för en ”byggbod”. Den
som söker bygglov för en ”byggbod” bör därför som regel ansöka om ett tidsbegränsat bygglov.
”Byggbodar” i samband byggprojekt hanteras företrädesvis av byggföretag eller företag som tillhandahåller ”byggbodar”. Dessa företag har i allmänhet resurser, utrustning och kunskap att relativt ”lätt flytta” förekommande ”byggbodar” från den ena
byggarbetsplatsen till den andra eller till och från ordnade upplagsplatser. Ett sådant
synsätt, tillsammans med en del övriga krav, skulle kunna öppna upp för att skilja
”byggbodar” från exempelvis s.k. ”villavagnar” i synen på vad som är en ”lätt flyttbar
konstruktion”.
I fallet med husvagnar och ”villavagnar” är den tid som en husvagn får stå uppställd
utan att betraktas som en byggnad kopplad till längden av en ”normal semesterperiod”,
d.v.s. för vilket ändamål husvagnen är tänkt att användas. Användningen av ”Byggbodar” har ingen koppling till längden av en ”normal semesterperiod”. Bedömningen är
att det är rimligt att den tid en ”byggbod” kan stå uppställd utan att betraktas som en
byggnad mer bör vara kopplad till omständigheterna kring och syftet med ”byggboden”, d.v.s. att det finns en koppling till en ”normal byggtid”.
I den nyligen avkunnade domen från MÖD framgår att 22 stycken ”byggbodar” som
skulle stå i 1,5 år var bygglovspliktiga. Detta ska dock inte tolkas som att kortare
uppställningstider än 1,5 år alltid är bygglovsbefriade.
Med hänvisning till det ovan anförda förslår Samhällsbyggnadsförvaltningen riktlinjer avseende bygglovsplikt för s.k. ”Byggbodar” enligt följande:







”Byggbodar” som ställs upp utanför ett avgränsat/inhägnat byggområde är
alltid bygglovspliktiga.
Om fler än 4 stycken ”byggbodar” ställs upp inom samma avgränsade byggområde är dessa alltid bygglovspliktiga.
”Byggbodar” i två eller fler våningar är alltid bygglovspliktiga.
”Byggbodar” som ställs upp närmare gräns än 4,5 meter är bygglovspliktiga,
om inte gränsande grannar medger en närmare placering.
”Byggbodar” som ställs upp längre tid än 6 månader är alltid bygglovspliktiga.
För ”byggbodar” kan i regel endast tidsbegränsat lov medges.

BESLUT
Datum
2017-11-17

Viktoria Gullback
Enheten för samordning och stöd
010-2239382
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Landahl advokatbyrå,
carolina.gustavsson@landahl.se
AB Gotlandshem
62183 VISBY

Delgivningskvitto

Överklagat ärende om tillgänglighetskravet för nya
dörrar på fastigheten Visby Stäven 1
Överklagandet avser byggnadsnämndens beslut 2017-09-13 BN 2016/10042

Part
Klagande: AB Gotlandshem, 62183 Visby (delges beslutet)
Ombud: Landahl advokatbyrå, carolina.gustavsson@landahl.se (delges beslutet)

Beslut
Länsstyrelsen bifaller yrkandet om inhibition.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden i Region Gotland (nämnden) beslutade 13 september 2017
genom ett föreläggande om vite om 2 117 500 kronor och senast inom 15 veckor
från mottagandet av beslutet att vidta följande åtgärder:
1. Att samtliga entrédörrar på fastigheten Visby Stäven 1 ska förses med en
lösning som gör det möjligt för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga att självständigt kunna öppna dörrarna. Om dörrarna
inte förses med dörröppnare så ska öppningskraften understiga 25 N.
2. Vid samtliga entréer överbygga den nivå skillnad som finns.

Motivering till beslutet
Enligt 29 § i förvaltningslagen kan en myndighet som prövar ett överklagande
bestämma att det överklagade beslutet inte ska gälla tillsvidare, så kallad
inhibition. En fråga om inhibition kan tas upp av myndigheten självmant eller på
begäran av klaganden. Ett yrkande om inhibition i samband med ett överklagande
ska prövas skyndsamt.
I RÅ 2007 ref. 22 har regeringsrätten behandlat hur ett inhibitionsyrkande bör
behandlas med ledning av
1) hur sannolikt det är att överklagandet kommer att bifallas,
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2) vilken betydelse det kan ha för klaganden att ikraftträdandet skjuts upp i
väntan på den slutliga prövningen
3) om det finns några motstående intressen som talar för ett omedelbart
ikraftträdande.
För att klarlägga hur sannolikt det är att överklagandet kommer att bifallas görs en
preliminär bedömning av sakfrågan. En förutsättning för inhibition bör i
allmänhet vara att graden av sannolikhet är ganska hög. Med anledning av de
aktuella omständigheterna i ärendet, bland annat att gränsen mellan ändring och
underhåll är två svävande begrepp enligt plan- och bygglagen, bifalls
inhibitionsyrkandet. Nämnden har också tillfrågats om synpunkter på inhibition
men har inte framfört något om detta.
Inhibition av byggnadsnämndens beslut om vite bifalls. Detta delbeslut innebär
inte något ställningstagande i sak. Byggnadsnämndens beslut står därmed fast i
avvaktan på länsstyrelsen fattar slutligt beslut i ärendet.

Bestämmelser som beslutet grundas på
29 § Förvaltningslagen (1986:223)

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Thomas Persson med länsjurist Viktoria
Gullback som föredragande.

Thomas Persson
Enhetschef
Viktoria Gullback
Länsjurist

Kopia till
Byggnadsnämnden Region Gotland, e-post: registrator-bn@gotland.se
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via epost till gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen 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. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter:
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefonnummer 010-223 90 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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AB Gotlandshem
62183 VISBY

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

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

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

-

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

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

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

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

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

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

Anna Hallin
Byggnadsinspektör
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Besiktningsdag

Fastighetsbeteckning

VISBY STÄVEN 1

2017-03-29
Motpart

Namn
AB Gotlandshem

Personnummer/Organisationsnummer

5560660523

Kund närvarande

Ja

Nej

Annan närvarande

Christer Westdahl, Lås och Nyckeltjänst

Besiktning

Ansökan, besiktning avser:

Olovlig åtgärd

Startbesked

Slutbesked

Annat

Underrättelse mm.

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

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

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

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

Namn

Namnförtydligande
Anna Hallin
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Bild 1. Tröskel vid Jungmansgatan 5

Bild 2. Tröskel vid Jungmansgatan 5
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Bild 3. Tröskel vid Jungmansgatan 5

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

Besöksdatum: 2017-02-08
Närvarande:

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

Information inför syn:
 Fastighetsägare är AB Gotlandshem
 Husen är byggda 1970
 77 entrédörrar är utbytta
 Tidigare entrédörrar var försedda med dörrstängare, men ingen
dörröppnare. Hasp fanns för att ställa upp dörren vid behov.
 Nya dörrar har dörrstängare med fördröjd stängning. Inga
dörröppnare finns.
Syn:





Test gjordes att öppna dörren med lillfingret. Med vinkel på armen gick
det precis att öppna dörren. Test bör göras med dynamometer
(Newtonmeter) för att mäta dragkraften som inte bör överstiga 25 N.
Tidtagning utfördes för tid innan dörren stängs. Efter ca 13 sek
påbörjas stängning av dörren.
Trösklar är högre än vad som är rekommenderat för att entrén ska vara
tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Kontrastmarkering saknas.
Fotografier togs vid entrén till Jungmansgatan 5.

Nytt besök kommer utföras av Region Gotland för att mäta dragkraft med
dynamometer. Gotlandshem kommer meddelas i god tid för att kunna närvara
vid besöket.
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Svar på ärende BN 2016/10042. Visby Stäven 1.
"Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga entrédörrar"
Vi bestrider ert påstående om olovlig åtgärd enligt brev från Region Gotland
daterat 2016-12-06.
Det hela är uppenbart en underhållsåtgärd i enlighet med PBL 8 kap. 14§ samt
BBR avsnitt 2:2, se vidare i bifogat PM, daterat 2017-01-02.
Refererat till detta PM så anser vi att det är en underhållsåtgärd dvs. en åtgärd
som varken kräver lov enligt PBL 9 kap eller anmälan enligt PBF 6 kap men som
måste göras enligt PBL 8 kap 14§ som anger:
"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § (PBL 8 kap 4§ min
notering) i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens
karaktär och byggnadsverkets värde från historik, kulturhistoriskt, miljömässig
och konstnärlig synpunkt"
Dessutom är inte byggnadsverket markerat av Byggnadsnämnden som särskilt
värdefullt - dvs att PBL 8 kap 14§ stycke 2 inte är tillämplig.
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Stockholm 2017-01-02
Angående tillsynsanmälan Visby, kv Stäven l, Ifrågasatt olovlig åtgärd, ej tillgängliga
entrédörrar. Ärende BN 2016/10042.
Undertecknad har av fastighetsägaren AB Gotlandshem, via Bert-Inge Hellenberg, blivit ombedd
att utreda gällande rätt för rubricerat ärende.
Som underlag för denna promemoria har tillhandahållits bilder avseende dörrarna i fastigheten
före och efter utförd åtgärd samt delgivning av tillsynsanmälan för åtgärden från
Byggnadsnämnden, Region Gotland. I brevet från byggnadsnämnden påtalas att utredning
kommer att göras av ärendet under 2017 och att AB Gotlandshem ges möjlighet att framföra
synpunkter till byggnadsnämndens handläggare.
Denna PM avser att ge AB Gotlandshem underlag för att framföra ett påpekande om gällande
rätt för vidtagen åtgärd.
Utöver ovan angivna underlag används följande utgångspunkter:
•

•

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

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

Vidtagen åtgärd

2017 -01- 01

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

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

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

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

Ärende BN 2016/10042
6 december 2016

AB Gotlandshem
62183 VISBY

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

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

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Byggnadsnämnden
Region Gotland

BN 2016/10042

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

Byggnadsnämnden

Anna Hallin
Byggnadsinspektör

Elisabeth Alvåg
Byggnadsinspektör

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

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

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

Förenklad delgivning

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