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Byggnadsnämnden

VISBY JÄRNVÄGEN 4
Upprättande av detaljplan för Visby Järnvägen 4
Antagande
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar detaljplanen, daterad 2017-06-07, enligt 5 kapitlet plan- och
bygglagen, enligt delegation RF 2015-03-30 § 143.
Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög
arkitektonisk kvalitet som respekterar och berikar omgivningen. Bebyggelsen ska
bidra till ett värdigt möte mellan ytter- och innerstaden genom att förstärka
ytterstadens struktur och stadsmässighet. Planen möjliggör cirka 20 lägenheter
fördelade i ett flerbostadshus och 6 stadsradhus på mark som idag används som
parkering.
Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram och en markanvisningstävling.
Byggnadsnämnden tog beslut om granskning 2017-06-21. Under granskningstiden
inkom två yttranden. I utlåtandet redovisas en ämnesvis sammanfattning av de
inkomna yttrandena, förvaltningens ställningstagande och förslag på ändringar.
Länsstyrelsen hade kvarstående synpunkter på förslagets påverkan på riksintresset för
Visby innerstad, påverkan på den närliggande allén samt att marken behöver saneras.
Inkomna synpunkter leder inte till ändringar av plankartan. Kapitel om
markföroreningar har kompletterats. Utöver det har endast redaktionella ändringar
tillkommit.
Bedömning

Planen omfattar ett begränsat område, medför inga stora ekonomiska åtaganden för
regionen samt följer översiktsplanen. Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan
antas av byggnadsnämnden.
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Detaljplanen är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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HUVUDDRAG
Handlingar
Planhandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Övriga handlingar
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Utlåtande
Utredningar
Miljöteknisk markundersökning , AB PentaCon 2017-07-12
Projekterings-PM, Geoteknik, AB PentaCon 2017-07-04

Förfarande
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
• Planen är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
• Planen inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse
• Planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland i
samband med att planprogrammet för Järnvägen godkändes 2013-12-12 §278.
Beslut om samråd fattades av byggnadsnämnden 2017-03-08. Planen var på
samråd under tiden 15 mars tom 10 april 2017.
Byggnadsnämnden fattade beslut om granskning 2017-06-21. Planen var på
granskning under tiden 16 augusti tom 15 september 2017.

Planens huvuddrag
Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och 6
stadsradhus.
Planens syfte & stadsbyggnadsvision
Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög
arkitektonisk kvalitet som respekterar och berikar omgivningen. Bebyggelsen
bidrar till ett värdigt möte mellan ytter- och innerstaden genom att förstärka
ytterstadens struktur och stadsmässighet.
Begreppet hög arkitektonisk kvalité ska i detta sammanhang tolkas som
identitetsskapande arkitektur, byggnader ska vara hållbara över tid och
relatera till Gotland. Det innebär gedigna material som ger utryck av äkthet,
samt volymer som relaterar till gotländsk byggnadstradition.

Bedömning av miljöpåverkan
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av
detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar
__________________________________________________________________________________
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regionens bedömning i ett yttrande daterat 2017-01-12. Beslut om
behovsbedömning togs av byggnadsnämnden den 8 mars 2017, i samband
med beslut om samråd.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger vid korsningen mellan Peder Hardings väg och
Mejerigatan, strax sydost om Söderport.

Areal
Planområdet omfattar cirka 4000 m2
Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland, intentionen är att marken ska säljas efter
bygglovsgivning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Enligt översiktsplanen (Bygg Gotland) ska staden byggas ut genom att länkas
ihop och byggas samman. Ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga
bebyggelsen. Den byggda miljön ska utvecklas i samspel mellan bevarande och
nyskapande med utgångspunkt i stadens form, skala och uttryck.
I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet – Hela Visby, antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14 § 172 anges för planområdet blandad
användning. Kvarteret Järnvägen ligger i zonen där ”ytterstaden möter
innerstaden”, där man ser positivt på en förändring. En målsättning är bland
annat att upplevelsen av Solbergagatan som trafikled ska minska och ges mer
karaktär av stadsgata. Det är också angeläget att tydliggöra öppenheten mot
__________________________________________________________________________________
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innerstaden och upplevelsen av muren. Detta kan göras genom att skapa stråk
och tydliga gaturum.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktplanens och den fördjupade
översiktsplanens intentioner.

Utdrag ur FÖP Hela Visby, markanvändning

__________________________________________________________________________________
5 (25)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
Antagandehandling
2012/1101
Järnvägen 4
2017-06-07
____________________________________________________________________________________________

Utdrag ur FÖP Hela Visby, planområdet inringat med röd streckad linje

Detaljplaner
Området omfattas av detaljplan 1994-10-10 (09-VIS-662). Området är planlagt
för parkering.
Program för planområdet
Planen har föregåtts av ”Program för Järnvägen” som godkändes av
byggnadsnämnden 2013-12-12. Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i
en trevåningsskala och placeras nära de större gatorna, i detta fall Peder
Hardings väg, för att skapa stadsmässighet.
Detaljplanen bedöms vara förenligt med programmets intentioner.

Markanvisningstävling
Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 att ge ledningskontoret i uppdrag att
markanvisa området i konkurrens genom en markanvisningstävling.
Regionstyrelsen beslutade den 14 december samma år att utse ett förslag som
vinnare i markanvisningstävlingen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark
Området används idag som en allmän parkering.

__________________________________________________________________________________
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Planområdet innan utbyggnad

Geotekniska förhållanden
Geotekniska utredningar har gjorts inom ramen för planarbetet (ProjekteringsPM, Geoteknik, AB PentaCon 2017-07-04). Jorden bedöms generellt, under
asfaltlagret, bestå av fyllningsjord direkt på kalkstensberget. Intermittent finns
ett tunnare lager med morän direkt på berget. Kalkstensbergets yta bedöms
ligga ca 0,5-1,5 meter under markytan. Kalkstensberget består av Toftaoch/eller Högklintslager med litet inslag av märgel, dvs. med en förhållandevis
liten sprickighet (SGU 1982). Strömningsriktningen för grundvattnet är mot
väster och Östersjön. Inget vatten har konstaterats i samband med
provgropsgrävningen. Grundvattenytan bedöms ligga mer än 10 meter under
markytan”.
Grundläggning bedöms kunna utföras enligt konventionella metoder med hel
kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor, lämpligtvis direkt på
kalkstensberget eller på nytillförd fyllningsjord. Det förutsätts att befintlig
fyllningsjord tas bort innan grundläggning.

Miljötekniska förhållanden
Inom och nära kvarteret Järnvägen har det funnits miljöfarliga verksamheter
som kan ha förorenat mark och grundvatten. Fastigheten bredvid planområdet
sanerades 2016.
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts (AB PentaCon, 201707-12). Utredningen visar att marken är förorenad och måste saneras innan
den kan användas för bostadsändamål. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
beslutade 2017-09-27 om efterbehandlingsåtgärd. Sammanfattningsvis ska
hela området schaktas upp. Regionen har åtagit sig att sanera marken innan
byggnation. Sanering planeras ske under 2018.

Radon
Planområdet ligger inom ett lågriskområde för radon.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.
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Riksintresset Visby innerstad
Förutsättningar
Området ligger strax utanför riksintresset för kulturmiljövård, Visby Innerstad
(beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap 6 §, MB).
Riksintresset omfattar bland annat ringmuren med vallgravar och en obebyggd
zon där utanför som avgränsas av Peder Hardings väg.
I riksintresset ingår även det medeltida gatunätet, tomtstrukturen i det
centrala stadsområdet samt ett nät av infartsvägar utanför detta. Peder
Hardings väg ligger i anslutning till planområdet och utgör en av dessa
betydelsefulla infartsvägar. Vägen utgör en siktlinje från vattentornet in mot
ringmuren.
Förändringar
Den nya bebyggelsen syns inte från Söderväg och påverkar därmed inte den
siktlinjen. Den infart till innerstaden som berörs av planen är Peder Hardings
väg. Den nya bebyggelsen regleras höjdmässigt så att den har liknande skala
som omgivande byggnader. Bebyggelsen ligger något inskjuten från gatan, i
linje med befintlig bebyggelse nordväst om planområdet. Bebyggelsen bedöms
inte påverka siktlinjen mot innerstaden negativt (se kap konsekvenser av
planens genomförande).

Betydelsefulla siktlinjer mot innerstaden längs Söderväg och Peder Hardings Väg
(markerade med röd heldragen linje). Även genom kvarteret bevaras en siktlinje
från Solbergavägen (markerad med röd streckad linje).

__________________________________________________________________________________
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Vy längs med Peder Hardings väg innan plangenomförande

Vy längs med Peder Hardings väg efter plangenomförande (illustration: Koncept
Stockholm)

Världsarvet Visby innerstad
Förutsättningar

Visby innerstad är sedan 1995 upptagen på Unescos världsarvslista. ”För dess
enastående universella värde som representerar ett unikt exempel på en
nordeuropeisk medeltida muromgärdad stad som bevarar med remarkabel
fullständighet en stadsbild och en samling högkvalitativa uråldriga byggnader.”

En Heritage Impact Assessment (HIA) utfördes 2015 för att bedöma
konsekvenser av detaljplaneprogrammet. HIA:n bedömde att en sluten
kvartersform försvagar upplevelsen av den historiska skillnaden mellan
ytter- och innerstaden samt att siktlinjer från längre avstånd
(Söderrondellen) byggs för.
Förändringar
Bebyggelsen förslås uppföras i en halvöppen kvartersform, mellanrummen
gör att utblickar mot omgivningen sparas.
Planen har en mycket begränsad påverkan på siktlinjer från längre avstånd,
från Söderrondellen och Söderväg syns inte den tillkommande bebyggelsen
(se kap Konsekvenser av planens genomförande). Från Solbergavägen är
__________________________________________________________________________________
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en del av muren synlig från en vy, en del av den siktlinjen bevaras, med
Kajsartornet i fonden.

En siktlinje genom kvarteret mot Kajsartornet bevaras

Övriga riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.

__________________________________________________________________________________
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Illustrationsplan

Förslag på disposition av bebyggelse enligt det vinnande tävlingsförslaget (illustration Koncept Stockholm).

Stadsbild
Förutsättningar
Bebyggelsen i kvarteret Järnvägen är uppförd i olika tider med olika uttryck,
med oregelbunden placering. Parkeringsplatser är vända mot gatan längs
Peder Hardings väg.

Vy från innerstaden mot kvarteret Järnvägen. Planområdet markerat med röd pil.

(f3)

Förändringar
Nya byggnader utformas med utgångspunkt att respektera och berika det
befintliga. Bebyggelsen får uppgå till högst tre våningar (f3) mot Peder

__________________________________________________________________________________
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nockhöjd

(f1)

(p1)

Hardings väg, med en nockhöjd på högst 15 meter. Bostadsbebyggelsen i
övriga planområdet får uppföras med en nockhöjd på högst 10 meter för att
skapa en variation i höjdskalan. Enligt det förslag som ligger till grund för
detaljplanen ska bebyggelsen uppföras i motsvarande 2 våningar (stadsradhus)
i inre delarna. Siktlinjer in mot gården och ut till stadsmuren bevaras.
Det vinnande förslagets arkitektoniska koncept är att husens relation till
varandra och rummen mellan dem ska påminna om en gotlandsgård. Volymer
och materialval får ett klassiskt gotländskt uttryck, men med en kontemporär
bearbetning. Fasaderna ska vara av hög kvalité, med gedigna material (f1).
Programmet slog fast att ny bebyggelse ska placeras ut mot angränsande gator
med ett relativt slutet byggnadssätt, detta för att skapa tydligare gaturum och
möjlighet till skyddade gårdsbildningar med hög vistelsekvalitet. För att
åstadkomma det ska flerbostadshuset placeras med långsida i linje med gatan
(p1). Förgårdsmark ska finnas mot gatan för att ge utrymme för träd
(prickmark).

Det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen för Järnvägen 5 och
exempel på hur bebyggelsen kan utformas (illustration: Koncept Stockholm)

B

Bostäder
Området ska huvudsakligen användas för bostäder (B). Bostäderna ska
uppföras som flerbostadshus mot Peder Hardings väg. Bebyggelsen föreslås
utformas som stadsradhus mot Mejerigatan.

Stadsradhus (illustration: Koncept Stockholm)
__________________________________________________________________________________
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(f2)

C1

Tillgänglighet

Boende ska inte behöva gå ut på gatan för att nå sin gård, detta kan
åstadkommas genom t.ex. genomgående entréer (f2).

Service
Eftersom området ligger nära centrum ska en lokal för verksamhet finnas längs
Peder Hardings väg (C1). Lokalen kan bidra till aktivitet i gatan och bidra till att
knyta ihop söder och öster. I bestämmelsen ”centrum” ryms all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många
människor. I ändamålet ingår exempelvis butik, service, kontor, restaurang och
café. Lokalen ska vara minst 80 m2.
Området är plant och det finns goda förutsättningar att uppfylla gällande krav
på tillgänglighet.

Friytor
Utemiljö

Byggnadernas gruppering bildar en bilfri, skyddad gård med släpp mot
omgivningen. Gården ska innehålla mycket grönska och mötesplatser.

Exempel på utformning av gårdsmiljön, här med ängstema (illustration: Koncept
Stockholm).

(e1)

För att tillförsäkra friytor begränsas byggnadsarean (e1) inom byggrätten för
användningsområdet B. Inom egenskapsområdet får högst 950 m2 av marken
bebyggas. Inom användningsområdet BC1 är byggnadsarean inte reglerad
eftersom användningsområdet är snävt avgränsat.

Gator och trafik
Gatunät
Området nås via Peder Hardings väg och sedan via lokalgatan Mejerigatan.
Under våren 2013 gjordes fordonsmätningar på Peder Hardings väg, antalet
fordonsrörelser per årsmedeldygn beräknades till 6261.
Årsmedeldygnstrafiken beräknas öka till cirka 9500 rörelser på 20 år (år 2033)
och hastigheten 40 km/.
Mejerigatan är idag en återvändsgata med en stor vändplan. Enligt
programmet för Järnvägen ska Mejerigatan förlängas och ansluta mot
Solbergagatan för att få ett jämnare trafikflöde och ge kvarteret en öppnare
karaktär.
__________________________________________________________________________________
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Gång- och cykeltrafik
Några stora målpunkter för gång- och cykelnätet är bl a: ICA Atterdag,
Söderväg, Söderport, Kung Magnus väg, Solbergagatan och tunneln mot
Järnvägsgatan.
Programmet för Järnvägen föreslår en ny, tydligare gång- och cykelsträckning i
nord- sydlig riktning där gång och cykelstråket får samsas med lokalgatan
(Mejerigatan) som är tillräckligt bred för detta. Dessutom föreslås en
anslutning till gång- och cykelvägen längs Solbergagatan som i dagsläget är
svårtillgänglig inifrån kvarteret.

(x1)

Genom planområdet finns ett markreservat för allmännyttig gång- och
cykeltrafik (x-område), den ansluter sedan till ett x-område utanför
planområdet. För att säkra fortsatt allmän passage inom kvarteret reserveras
marken fortsättningsvis för allmännyttig trafik (x1). Passagen ska samutnyttjas
med infarten i en blandgata för att minska antalet hårdjorda ytor.
Kvartersmark framför flerbostadshuset mot Peder Hardings väg, Mejerigatan
och i anslutning till lokalen bör hårdgöras genom platt- eller
stensättning. Gräsytan ramas in av kantsten. Anslutningarna mot GC -vägen
föreslås hårdgöras i samma material som kvartersmarken för att skapa ett
sammanhållet uttryck. Anslutningarnas läge anpassas efter befintliga träd,
husets entréer och kvarterets platsbildningar.

Förslag på anslutningar mellan allmän plats och kvartersmark längs Peder
Hardings väg
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Kollektivtrafik
Planområdet ligger inom nära gångavstånd till Visby busstation.
Parkering
Kravet på parkering har skrivits ner beroende på det kollektivtrafiknära och
centrala läget i Visby. Den norm som var en förutsättning i
markanvisningstävlingen och som gäller i planen är att det ska finnas utrymme
för 1 parkeringsplats per bostad, samt 0,05 plats per bostad för besökare. För
att underlätta för kreativa och mer platseffektiva lösningar för att bidra till mer
hållbart samhälle kan parkeringstalet sänkas till 0,85 per lägenhet om
exploatören tecknar avtal om bilpool. De boende ska kunna ha tillgång till
laddningsstolpar för elbilar.
Förslaget som ligger till grund för planen redovisar en parkeringslösning i
pergola med 18 platser och bilpool, vilket motsvarar 0,85 platser per lägenhet.
Solceller på pergolataket ger möjlighet att ladda bilen klimatsmart.
Parkeringen nås med bil via Mejerigatan, ufartsförbud råder mot Peder
Hardings väg och invid korsningen.
Ett genomförande av planen innebär att en allmän parkering byggs bort,
Kajsarparkeringen täcker det behov som finns av parkeringsplatser utanför
högsäsong. För att kunna skapa en trivsam attraktiv stadsmiljö under hela
året, utan tomma parkeringsytor under långa perioder, kan
parkeringslösningar utanför planområdet användas för att möta topparna.
Lösningen kan vara tillfälliga reversibla parkeringar i centrala lägen, t ex
Gutavallens grusplan. Infartsparkeringar i strategiska lägen kan också vara ett
alternativ.

Angöring lokal
En lokal ska finnas mot Peder Hardings väg, lokalen bör lokaliseras i det västra
hörnet av byggnaden och ansluta till en platsbildning. Inlastning kan ske direkt
från Mejerigatan eller via parkeringen/platsbildningen på kvartersmark.
Trädallé
Strax utanför planområdet, längs Peder Harding väg, finns en trädallé. Alléer i
öppna landskap kan beröras av generellt biotopskyddet enligt MB 7:11,
länsstyrelsen bedömer att den aktuella allén omfattas av biotopskydd. Dispens
från biotopskyddet bedöms inte behövas (se kap konsekvenser av planens
genomförande).
Allén börjar vid kyrkogården, gör ett uppehåll vid korsningen med
Solbergavägen och forsätter sedan längs Peder Hardings väg och vidare längs
Söderväg. Kännetecknande för allén är att den har en informell karaktär med
växlande trädslag och avstånd mellan träden. De arter som förekommer är
lind, hästkastanj, alm och sykomorlönn. Allén går jämte en gång- och cykelväg i
stadsmiljö och omges till stor del av asfalterade ytor. Allén saknar ursprung i
odlingslandskapet.
I nära anslutning till planområdet finns sex alléträd. Hälften av dessa träd har
en stamdiameter på under tjugo centimeter och ett av de större träden är i
dåligt skick. Bebyggelse möjliggörs cirka fem meter från stammarna.
__________________________________________________________________________________
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Trädraden är viktig för miljön och stadsbilden och ska därför bevaras i sin
kontinuitet. De befintliga träden ska behållas, beskäras, skötas och förnyas
efter behov, alternativt kompenseras i ett sammanhang. Om träd byts ut bör
ersättningsträd anpassas till stadsmiljön (t.ex. genom adekvat växtbädd och
artval).
Anslutningar mellan kvartersmark och allmän plats anpassas efter alléträden,
husets entréer och kvarterets platsbildningar (Se kap Gator och trafik).

Allé vid planområdet.

Störningar

Buller
Förutsättningar
Enligt förordningen om trafikbuller(2015:216) bör buller inte överskrida 55
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden. Förordningen anger att om bullret vid en
exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad.
Den 11 maj 2017, beslutade regeringen om en höjning av riktvärdena för
buller till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA, förändringen träder i kraft i juli
2017. Bullerförordningen kan formellt tillämpas på planärenden som påbörjats
fr.o.m. den 2 januari 2015. Eftersom planuppdrag gavs innan 2015 utgår
bullerberäkningarna nedan från Boverkets äldre rekommendationer.
Förändringar
En bullerberäkning har utförts (Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller
VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB). Beräkningen har utgått från trafikprognosen
år 2033 (se kap Gatunät).
Vid plangräns mot Peder Hardings väg beräknas bullernivåerna uppgå till ca 57
dBA ekvivalentnivå och 76 dBA maxnivå. På avståndet 28,7 meter från vägmitt,
beräknas bullernivåerna sjunka till 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maxnivå.
Byggnaden mot Peder Hardings väg dämpar bullret mot gården, på den tysta
sidan av flerbostadshuset beräknas ljudnivåerna uppgå till 33,3 dBA ekvivalent
nivå och 47,5 dBA maxnivå. Det visar att det finns förutsättningar att ordna en
uteplats på gårdssidan som med klarar riktvärdet 50 dBA ekvivalent nivå med
god marginal.
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Bullerutbredning, det röda området visar utbredning på bullernivåer högre än
riktvärdet 55 dBA inom planområdet. Det blå fältet illustrerar den tysta sidan.

f4

Sammanfattningsvis visar bullerberäkningen att bullerförordningens
riktvärden klaras med god marginal och Boverkets gamla riktvärden klaras
med avsteg. Kriteriet för avsteg är uppfyllt genom området är centralt beläget
i en stad och bebyggelsen är ordnad så att flerbostadshuset fungerar som
bullerskärm, vilket gör att samtliga lägenheter kan få tillgång till en tyst sida
och uteplats. Lägenheter ska vara genomgående mot Peder Hardings väg så
att hälften av bostadsrummen kan orienteras mot en tyst sida (f4)

Solförhållanden
Den nya bebyggelsen är relativt låg och bedöms ge liten skuggpåverkan på
omgivningen. Gården kommer att vara delvis skuggad mitt på dagen, men ha
tillgång till kvällssol. Solstudien nedan utgår från vårsolståndet.

Klockan 10
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Klockan 12

Klockan 16

Teknisk försörjning
Dagvatten
Förutsättningar
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde. Sårbarheten är låg (klass 4
sårbarhetskartan). Bergrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med liten
genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
Området är idag hårdgjort, infiltrationsmöjligheterna är mycket begränsade.
Förändringar
Ett genomförande av detaljplanen innebär att området omvandlas från en
hårdgjord parkering till ett bostadsområde med grön gård, vilket skapar
förutsättningar för ett ökat lokalt omhändertagande av dagvatten. Det dagoch dräneringsvatten som inte kan tas hand om inom området leds till
dagvattennätet.
En vattenspegel med magasin för fördröjning föreslås, dagvattnet kan sedan
användas till bevattning av planteringar på gården.
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Ledningar
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Fastigheten kan anslutas till
fjärrvärmenätet.

Vatten och avlopp
Dricks-, dag-, och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Kapacitet för anslutning bedöms finnas. Förbindelsepunkt anordnas i
fastighetsgräns.
El

Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele

Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.

Avfall
Förutsättningar
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen vara tillgängliga och
nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen, med en
hårdgjord dragväg på högst cirka 10 meter. Avfallsbehållare ska vara
solskyddade för att undvika lukt.
Förändringar
Angöring för hämtfordon sker via Mejerigatan. Boende i radhusen använder
separata behållare som töms från Mejerigatan. Flerbostadshuset har ett
avfallsrum i byggnadens bottenplan, se bild nedan.
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Förslag på avfallslösning för flerbostadshuset. Avfallsrum och angöringsplats
för sopfordon är inringade med röd färg.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska
frågor

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.
Planområdet omfattar fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4 utgörande en del
av kvarteret Järnvägen som är beläget ett stenkast från Söderport.
Exploatören som har tilldelats marken/fastigheten genom markanvisning.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bak-grund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid eventuella nödvändiga
förändringar i en nära framtid.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.
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Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess år 2017
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

mars 2017
maj 2017
november 2017

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för att exploateringen av planområdet genomförs i
enlighet med detaljplanen. Konkret innebär det bl a att exploatören ansvarar
för att fastigheten anslutnings till de allmänna gatorna, ansluts till det
regionala VA-ledningsnätet, ansluts till fjärrvärme, elnätet, tele/fiber o dyl.
Regionen samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av VA och
till gata o dyl. Inom kv. Järnvägen finns teleledningar som kan bli berörda av
byggnationen. Eventuell flyttning regleras av exploatören.
Region Gotland ansvarar för anläggandet/upprättandet av förbindelsepunkt
för VA till planområdet och att befintligt ytskikt av asfalt tas bort för att
möjliggöra bostadsbebyggelse med tillhörande gårdsmiljö enligt inlämnat
underlag för markanvisning och detaljplanen. Regionen ansvarar även för att
utföra geoteknisk undersökning med tillhörande markundersökning för att
undersöka behovet av sanering. Regionen ansvarar för att genomföra och
bekosta sanering av marken. Vidare ansvarar regionen för att utföra
arkeologisk utredning samt att planerade trafiksäkerhetsåtgärder mm. görs
inom intilliggande gatuområden.
Huvudmannaskap

Ingen allmän plats planeras inom planområdet. Region Gotland är huvudman
för intilliggande all allmän platsmark, d v s ansvarig för gatumark och
park/naturmark samt huvudman för VA.
Genomförandevtal, upplåtelse

Markanvisningsavtal ska upprättas för ett reglera genomförd markanvisning.
Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas. I det regleras
bl. a ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet samt de
krav regionen ställer utifrån de bostadspolitiska målen, bl. a
hållbarhetsperspektivet. I samband med genomförandet av exploateringen
upprättas köpeavtal för försäljning av fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av såväl infrastrukturen som
bebyggelsen med tillhörande gårdsområde inom planområdet liksom
anslutningar till allmän gata genomförs av exploatören. Regionen ansvarar för
byggnation för att trafiksäkra del av gatuutrymmet i anslutning till
planområdet samt att förbättra/komplettera med anslutande GC-vägar.

Fastighetsrättsliga frågor
Markförsörjning, fastighetsbildning, servitut
Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i sin
helhet ägs av Region Gotland. Eftersom hela fastigheten kommer att säljas
planeras ingen ändring av fastighetsindelningen, d v s ingen fastighetsbildning
är nödvändig. I det fall ledningsdragning kommer att ske inom
planområdet/fastigheten kommer den att säkerställas med servitut.
__________________________________________________________________________________
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Rätten för fortsatt allmän gång- och cykeltrafik inom x-området ska säkras
genom avtal mellan regionen och exploatören.

Ekonomiska frågor
Planekonomisk helhetsbedömning
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
exploateringen enligt detaljplanen är ekonomiskt lönsam och att därmed
realistisk att genomföra samt att regionen i motsvarande fall får sina utgifter
finansierade.
Plangenomförande- utgifter/inkomster
Utgifter för Region Gotland:
Genomförandet av planen medför utgifter för anslutningar till det regionala
VA-nätet, markberedning, genomförande av olika undersökningar och
utredningar, marksanering, upprättandet av detaljplanen m m samt
projektering, upphandling och genomförandet av planerade
trafiksäkerhetsåtgärder och komplettering/förbättring av GC-nätet.
Detaljplan
0,35 Mkr
Utredningar arkeologi, mark och geoteknik
0,20 Mkr
Anläggande av förbindelsepunkter för VA
0,10 Mkr
Markberedning
0,35 Mkr
Projektering, upphandling och projektledning av anläggande av
s k kungsport (upphöjd vägkorsning) samt komplettering av GCvägar med belysning
1,35 Mkr
Marksanering och återfyllnad
2,50 Mkr
Reglering av bokfört
0,2 Mkr
Summa
5,05 Mkr
Inkomster för Region Gotland
Utgifterna för upprättande av förbindelsepunkter till det regionala VA-nätet
finansieras genom debitering av anslutningsavgifter. Regionens inkomster
hänförs till försäljning av byggrätt för bostäder kopplat till försäljningen av
fastigheten Gotland Visby Järnvägen 4. Överenskommet pris täcker utgifterna.
Även om ev. oförutsedda utgifter fordras utifrån resultatet av ovan nämnda
utredningar bedöms de täckas av inkomsterna. Några skattemedel fordras
således inte för ett genomförande.
Utgifter och inkomster för exploatören
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggnationen, anläggande
av infrastruktur, iordningställande av gårdsområdet, anslutningsavgifter, köp
av fastighet mm. Exploatörens inkomster kommer att hänföras till försäljning
av planerade bostadsrätter.
Ekonomisk helhetsbedömning
Den ekonomiska bedömningen av genomförandet ska normalt sett visa att
exploateringen är ekonomiskt lönsam, d v s att planvinst uppkommer. I det här
skedet av genomförandeskedet blir den ekonomiska bedömningen översiktlig.
Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de utgifter som detaljplanen
medför samt de mervärden som uppkommer genom exploateringen får
detaljplanen antas ekonomiskt lönsam för exploatören/fastighetsägaren och
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget innebär det att
detaljplanen kan genomföras.
__________________________________________________________________________________
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Tekniska frågor

Tekniska undersökningar

Region Gotland har genomfört geoteknisk och miljöteknisk undersökning inom
ramen för detaljplanearbetet (Penta Con 2017-07-12), vilket säkerställer att
marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Tekniska anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dränerings-vattnet för
området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i största
möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas och fördröjas
enligt inlämnat förslag i samband med genomförd markanvisning. Dagvattnet
leds efter fördröjningen till det regionala dagvattennätet. Ledningar ska
dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Anslutning ska ske till
fjärrvärme. Exploatören ska samverka med GEAB och Telia/fiberförening för
anslutning till deras infrastruktur. Där så erfordras ska utrymme och rätten att
lägga ner ledningar säkerställas inom kvartersmarken.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Detaljplanen möjliggör cirka:
2190 kvm BTA
21 lägenheter
1622 kvm BOA

Natur- och kulturvärden
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planen bedöms inte påverka riksintresset.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt, men
påverkas inte då bebyggelsens höjd begränsas.
Området gränsar till riksintresset för kulturmiljövård, Visby Innerstad se kap
Riksintresse Visby innerstad). Bebyggelsen bedöms stärka siktlinjen längs
infartsvägen Peder Hardings Väg genom att gaturummet får en något tydligare
avgränsning. Stor hänsyn tas till det närliggande riksintresset genom att
bebyggelsen begränsas till tre våningar och placeras något indragen från Peder
Hardings väg, i linje med befintlig bebyggelse. Ingen risk för påtaglig skada på
riksintresset bedöms föreligga.
Världsarvet
Planområdet är bebyggt med parkering och ligger mellan två andra
befintliga byggnader, förtätningen bedöms inte påverka upplevelsen av en
obebyggd zon utanför murarna. Den historiska skillnaden mellan ytter- och
innerstaden bedöms fortfarande vara läsbar efter ett genomförande av
planen.
__________________________________________________________________________________
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Bebyggelsen förslås uppföras i en halvöppen kvartersform med cirka tre
våningar, mellanrummen gör att utblickar mot omgivningen sparas. Planen
har en mycket begränsad påverkan på siktlinjer från längre avstånd, från
Söderrondellen syns inte den nya bebyggelsen. Från Solbergavägen är en
del muren synlig från en vy, en del av den siktlinjen bevaras och tydliggörs.
Ingen risk för påtaglig skada på världsarvet bedöms föreligga.
Stadsbild
Planen bedöms få en positiv påverkan på stadsbilden genom att den bidrar till
att länka ihop och bygga samman staden.
Natur
Att bebygga parkeringen bidrar inte negativt till varken grönstruktur eller
ekosystemtjänster i området. Om något så kan dessa stärkas i och med att
man i markanvisningstävlingen önskar mer grönyta och lokalt
omhändertagande av dagvatten.
Bebyggelse planeras på cirka fem meter från en allé (se kap Trädallé). Planens
genomförande bedöms inte innebära påtaglig skada på biotopen/naturmiljön
med hänvisning till att:
• Allén finns i ett stadslandskap och saknar ursprung i odlingslandskapet,
den har inte utpekats som särskilt värdefull ur ett naturvårdsperspektiv.
• Skälig hänsyn har tagits till allén i planarbetet genom att bland annat
reglera ett skyddsavstånd på fem meter.
• Planområdet är sedan länge bebyggt med en hårdgjord parkering intill
fastighetsgräns som kan ha påverkat trädens rotutbredning.
• Många av träden är relativt unga eller i dåligt skick, trädens status kan
försämras oavsett om parkeringen bebyggs med bostäder eller inte.
• De befintliga träden ska behållas, skötas och förnyas efter behov
alternativt kompenseras i ett sammanhang. Om träd byts ut ska
ersättningsträden anpassas till stadsmiljön (t.ex. genom adekvat växtbädd
och artval).
• Allén är dubbelsidig, om träd behöver föryngras finns fortfarande
kontinuiteten av äldre träd kvar i återstående raden samt den andra
raden.
• I och med ett plangenomförande så kommer planområdet att omgärdas
av alléer på alla fyra sidor vilket ses som en väl tilltagen förebyggande
kompensationsåtgärd i det fall något eller några träd faktiskt skulle ta
skada av bebyggelsen.

Sociala värden
(RF § 39/2010 och RS §
264/2011)
(KS § 257/2009)

Barn-,jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven
Kvarteret ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till kollektivtrafik, skola
och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö, inte minst för barn.
Bostäderna ska ha tillgång till privata och gemensamma uteplatser med plats
för lek, sittplatser och grönska.
Kvarterets stadsnära läge i en upplyst miljö, närheten till parker samt offentlig
och kommersiell service ger möjligheter till ett tryggt, jämställt, barnvänligt
och tillgängligt boende.
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Planen medger bebyggelse av handel, kontor samt bostäder med positiv
påverkan på och människor och med liten påverkan på miljö- och
kulturvärden.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Detaljplanen har utformats med utgångspunkt att hushålla med resurser.
Området ligger centralt, med tillgång till utbyggd infrastruktur och
kollektivtrafik. En utbyggnad av området innebär en förtätning av Visby.
Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer – Biltrafik
En genomförande av detaljplanen innebär att en parkering byggs bort, vilket
bedöms medföra en liten minskning av biltrafiken.
Byggnader ska utföras och grupperas så att buller från omgivande gator
begränsas. Det finns förutsättningar att ordna en gårdssida som uppfyller
kriteriet för tyst sida.
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande
tjänstemän

Sara Lindh – planarkitekt
Roger Möller – exploateringsingenjör
Christian Hegardt – stadsarkitekt
Annie Lovén – bygglovsarkitekt
Jimmy Holper - kommunekolog

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-06-07

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Ärendenr 2017/635
Handlingstyp Utlåtande
Datum 2018-02-28

Detaljplan för Visby Järnvägen 4, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden

Med anledning av inkomna yttranden har inga revideringar gjorts av plankartan.
Planbeskrivningen har uppdaterats med information kring markföroreningar. Redaktionella
ändringar har gjorts efter granskningsskedet.
Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för
kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden antar planförslaget enligt delegation RF 2015-03-30 § 143.
________________________________________________________________________
Planförslaget har enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen varit utställt för offentlig granskning hos
samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m 2017-08-16 tom 2017-09-15. Under granskningstiden har
planhandlingarna funnits tillgängliga på webben och i Region Gotlands reception. Kungörelse
angående granskningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region Gotlands
anslagstavla. Underrättelse om granskning har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad
postlista.
Den formella granskningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala
och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter
från samrådsskedet redovisades i en separat samrådsredogörelse.
Under granskningstiden har inga synpunkter från sakägare inkommit. Länsstyrelsen har inkommit
med synpunkter. Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter under granskningen och
samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av dessa. Utlåtandet omfattar även kvarstående
synpunkter från samrådsskedet samt samrådsyttrande som inkommit mellan samråds- och
granskningsskedet.

Yttrandena i sin helhet finns på samhällsbyggnadsförvaltningen. Nedan följer en kort
sammanställning av inkomna yttranden under granskningstiden.

2

Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Länsstyrelsen
Kulturmiljö
Länsstyrelsen bedömer att riksintresset Visby innerstad kan påverkas negativt
av planen, men att planen inte innebär påtaglig skada på riksintresset.
Länsstyrelsen anser att byggrätten närmast Peder Hardings väg bör dras in
ytterligare 5 meter med hänsyn till kulturmiljön. Länsstyrelsen anser inte att
redovisat fotomontage utgör en tillräcklig studie på siktlinjen.
Vidare anser länsstyrelsen att det är negativt för helhetsgreppet att kvarteret
Järnvägen planläggs i olika planer.
Biotopskydd
Länsstyrelsen håller fast vid bedömningen från samrådet att planen kan
medföra skada på allén och därför krävs dispens från biotopskyddet. Dispens
bör hanteras innan planen antas.
Förorenad mark
Länsstyrelsen håller fram att marksanering krävs för bostadsbyggande och att
sanering bör säkras genom planbestämmelse. Länsstyrelsen påminner om att
åtgärden ska anmälas hos tillsynsmyndigheten som får bedöma vilken åtgärd
som är lämplig.

Lantmäteriet

Ingen erinran

3
Samhällsbyggnads Kulturmiljö
förvaltningen
Bebyggelsens placering är ett resultat av avvägningar mellan kultur och
naturmiljö, stadsbild och hälsa. Att flytta in huset ytterligare skulle minska
människors tillgång till en bullerskyddad gård samt ge negativa effekter på
stadsbilden i helhet. Byggnadens samspel med omgivningen har studerads i 3Dmodell under processens gång.

Intentionen med programmet för kvarteret Järnvägen var att slå fast helheten
inför kommande detaljplaner. Planprogrammet pekar ut en lämplig indelning i
mindre detaljplaner/etapper. Anledningen är att kvarteret har en brokig
markägostrukur; för att möjliggöra ett snabbt bostadsbyggande delas kvarteret i
etapper eftersom fastighetsägare har olika tidshorisonter.
Biotopskydd
Förvaltningen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte
innebär påtaglig skada på biotoptypen allé och därför behövs inte dispens från
biotopskyddet. Motiven redovisas mer ingående i samrådsredogörelsen samt
planbeskrivningen.

Förorenad mark
Markens ska saneras och processen är redan påbörjad. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har beslutat om efterbehandlingsåtgärd.
Sammanfattningsvis ska hela området schaktas upp. Förorenade massor kommer
att transporteras till Svevias anläggning i Tofta där de efterbehandlas alternativt
deponeras. Förvaltningen ser inget behov att genom planbestämmelse villkora
med bygglov då regionen har kontroll över marken och har åtagit sig att sanera
marken snarast möjligt. Ett exploateringsavtal upprättas mellan regionen och
exploatören. Avtalet ska vara undertecknat och godkänt innan planen antas. I
exploateringsavtalet står det bland annat att regionen är ansvarig för saneringen,
som ska genomföras innan byggnation.
Markens värde väger upp kostnaden för saneringen med god marginal, även om
saneringen blir dubbelt så dyr mot beräknat finns planvinst. Planen bedöms vara
genomförbar.

Planbeskrivningen kompletteras med en uppdatering kring markföroreningar.

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
Länsstyrelsen
• Synpunkt om att bebyggelse bör dras in 10 meter från Peder Harding väg kvarstår
• Synpunkt om att informationstext bör tas bort från plankartan kvarstår
• Synpunkt om att dispens från biotopskyddet krävs kvarstår
Skanova
• Synpunkt om att Skanova önskar bibehålla sina ledningar i nuvarande läge kvarstår

4
Översikt över inkomna yttranden

1. Socialförvaltningen
2. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
3. GEAB
4. Lantmäteriet
5. Polisen
6. Räddningstjänsten
7. Länsstyrelsen
8. Skanova
9. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
10.
Teknikförvaltningen

Inkommit
Inkommit
under
mellan
samrådstiden granskning
och
samråd
x
x
x
x
x
x
x
x

Inkommit
Sakunder
ägare
granskningstiden

x
x
x
x

Visby den 28 februari 2018

Anders Rahnberg
planchef

Sara Lindh
planarkitekt

x

x

Synpunkter
som ej till
fullo har
tillgodosetts

x
x
x

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2618
7 mars 2018

Sofia Norrback

Byggnadsnämnden

Ändrad användning från vårdcentral till förskola, fasadändring,
skylt samt uppförande av förråd
Övrigt informationsärende

•

Angående förutsättningar för vidare hantering av ärende BN 2017/2618

Sammanfattning

Ansökan avser ändrad användning från vårdcentral till förskola i en del av byggnaden
på Visby Väduren 8. Fastigheten är belägen i korsningen mellan Herkulesvägen och
Atlasgatan. Ärendet innebär avvikelse mot detaljplanens ändamål för området, som
är industri. Bortsett från planavvikelsen finns dock flera argument för att en förskola
skulle kunna vara lämplig på den aktuella fastigheten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har yttrat sig i ärendet. MHN anser att en
markundersökning skall göras och att förskoleverksamhet enbart är lämplig på
platsen om eventuella föroreningshalter är under gällande riktvärden. I det fall
föroreningar påträffas över gällande riktvärden ska en sanering utföras.
Förvaltningen lyfter detta som ett informationsärende vid Byggnadsnämndens
sammanträde för att stämma av hur nämnden ser på planavvikelsen. Om nämnden
ser att det kommer bli svårt att bevilja lov på grund av planavvikelsen, vill
förvaltningen att sökande ska få veta detta innan markundersökning och sanering
görs.
Ärendebeskrivning

Ansökan inkom 2017-10-23 och avser ändrad användning från vårdcentral till
förskola i en del av byggnaden på Visby Väduren 8. Ansökan omfattar även
fasadändring, uppförande av skylt samt uppförande av förråd. Fastigheten är belägen
i korsningen Herkulesvägen och Atlasgatan. På fastigheten bedrivs flera andra
verksamheter som avses att fortsätta jämte den sökta förskoleverksamheten. Dessa
verksamheter är Unicare AB (vårdcentral), AudioNova AB
(hörselmottagning/kontor) och Wisby Assistans AB (assistanstjänst/kontor).
För området gäller stadsplanen Visby kvarteret Lyran, Visby kvarteret Castor, Visby
kvarteret Delfinen m.fl. antagen 1966-11-09 med planbeteckning: 0980K-A3/1966. För
platsen anger detaljplanerna följande bestämmelser:
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Ändamål: Industri
Inom aktuellt detaljplaneområde ligger övriga fastigheter också inom område för
industriändamål. På dessa fastigheter bedrivs idag följande verksamheter:


Väduren 6: Jerkebys VVS AB, Lagerkungen, All El Gotland AB, Hejdeby Bygg



Väduren 2: Wisbygymnasiet (Bygg och anläggning, El och energi, VVS och fastighet)



Väduren 4: Wisbygymnasiet (Bygg och anläggning, El och energi, VVS och fastighet)



Herkules 6: Keges Grosshandel AB



Herkules 7: Pressgrannar AB



Herkules 5: Tidigare Gotlands Allehanda



Herkules 2: 9liv loppis / Gotlands Katthem



Herkules 1: Återanvändarna

Fastigheterna Visby Castor 1 och Visby Väduren 7 gränsar till Visby Väduren 8 i
nordväst och dessa fastigheter omfattas av en annan detaljplan där ändamålet är
bostad. I detta område finns flerbostadshus och tillhörande parkering och garage.
Fortsätter man norrut över Lummelundsväg finns ett område med flerbostadshus.
Norr om aktuellt detaljplaneområde ligger ett antal villakvarter.
Öster och sydöst om aktuellt detaljplaneområde ligger en blandning av verksamheter;
Brandförebyggarna Gotland AB, Visbil, Mekonomen, Gutegymnasiet och Gotlands
Konstskola.

Villakvarter
Flerbostadshus

Flerbostadshus

Industri/butik/
gymnasieskola/grosshandel

Gymnasieskola
Bilhall

Andra bygglovsärenden på fastigheten Visby Väduren 8:


2012 – Anläggande av parkering
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2012 – Bygganmälan för ändrad planlösning i kontorsbyggnad



2010 – Bygglov för tillbyggnad (påbyggnad) av kontorshus samt fasadändring



2002 – Bygglov för ändrad användning av del av industri- kontorsbyggnad till
motorcykelverkstad/butik samt parkeringsplats

Yttranden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har yttrat sig i ärendet. MHN anser att
markundersökning ska göras för att undersöka förekomst av föroreningar efter
tidigare miljöfarlig verksamhet på platsen. Förskoleverksamhet är enbart lämplig på
platsen om eventuella föroreningshalter är under naturvårdsverkets riktvärden för
känslig markanvändning. För mer information, se separat yttrande.
Teknikförvaltningens Trafikavdelning anser att ytan för vändplatsen ej är
dimensionerad för ändamålet och att den förslagsvis kan användas till parkering
istället. Utöver detta ingen erinran. För mer information, se separat yttrande.
Teknikförvaltningens Vatten- och avloppsenhet har inget att erinra.
Försvarsmakten har inget att erinra.
Grannar är inte hörda än, då förvaltningen valt att avvakta med det till efter att
ärendet tagits upp i Byggnadsnämndens sammanträde den 14 mars 2018.

Bedömning

Förvaltningen lyfter detta som ett informationsärende vid Byggnadsnämndens
sammanträde för att stämma av hur nämnden ser på planavvikelsen. Om nämnden
ser att det kommer bli svårt att bevilja lov på grund av planavvikelsen, vill
förvaltningen att sökande ska få veta detta innan markundersökning och sanering
görs.
Följande står i Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 1996 års revidering, om
områdesbestämmelse J – Industri.
”Med industri menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. Även
laboratorier, partihandel, lager och tekniska anläggningar inryms i industribegreppet. Vidare
inräknas de kontor, vaktmästarbostäder, personalutrymmen etc. som behövs för industriverksamheten. Kontorsdelen bör uppta mindre än hälften av den byggda bruksarean inom en
industrifastighet. Mindre personalbutiker kan förekomma.”
Kontor får alltså förekomma om de behövs för industriverksamheten och i mindre
omfattning är själva industriverksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning är att det är tveksamt om kontorsverksamheten är mindre än
industriverksamheten på fastigheten samt inom det aktuella detaljplaneområdet.
Därmed innebär ansökan om ändrad användning till förskola samt flera befintliga
verksamheter en avvikelse mot detaljplanens ändamål för området, som är industri.
Bortsett från planavvikelsen finns det flera argument för att en förskola skulle kunna
vara lämplig på den aktuella fastigheten. De närliggande bostadskvarteren bidrar till
en miljö där en förskola passar in och skulle delvis kunna utgöra ett underlag för
elever till en förskola.
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Plan- och bygglagen anger att om en obebyggd tomt ska bebyggas med en förskola
ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig
för lek och utevistelse. I de fall en bebyggd tomt ska användas ska kraven på friytan
utföras i skälig utsträckning.
Boverkets allmänna råd FRI 1, Placering och anordnande av friyta på bebyggd tomt, anger
följande:
”Vid placering och anordnande av friyta på en bebyggd tomt bör det allmänna rådet till 8 kap. 9 §
andra stycket tillämpas i skälig utsträckning. Vid skälighetsbedömningen bör särskilt beaktas
förutsättningarna för ändamålsenlig verksamhet på friytan och att friytan är placerad så att barnen
och eleverna självständigt kan ta sig mellan byggnadsverket som innehåller lokaler för förskola,
förskoleklass, skola, fritidshem eller liknande verksamhet och friytan.”
Förvaltningens bedömning är att det på fastigheten finns möjlighet att placera och
anordna en friyta enligt ovanstående råd.
Det finns inga bindande riktlinjer för storleken på friytan, men Boverket anger att ett
rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan, vilket skulle innebära 1200
m2 friyta på den aktuella fastigheten. Boverket anger vidare att forskning visar att den
totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. Förvaltningens bedömning är
att det finns möjlighet att anordna 40 m2 friyta per barn på fastigheten, men att en
friyta som överstiger 3000 m2 är svår att anordna.
Förvaltningens bedömning är att det på fastigheten finns möjlighet att anordna en
tillfredsställande trafiksituation gällande parkering samt hämtning och lämning av
förskolebarn.
På Barn- och utbildningsnämndens (BUN) sammanträde 2018-02-07 togs beslut om
att Guteskolan AB ges godkännande och rätt till bidrag att utöka sin verksamhet med
ytterligare en förskola med plats för 30 barn. I protokollet från BUN’s sammanträde
framgår inte var förskolan ska ligga, men att ansökan om bygglov har lämnats in och
att ombyggnad ska påbörjas omgående efter beviljande. Samma dag rapporterades
det på www.helagotland.se om att Guteskolans nya förskola ska ligga på
Herkulesvägen 9 (fastigheten Visby Väduren 8).
Förvaltningens bedömning är att BUN vet vilken fastighet förskolan avser att
använda för sin verksamhet och att BUN därmed inte anser att platsen är olämplig
för en förskola.
Närliggande områden innehåller en brokig blandning av funktioner och
verksamheter; bostäder, grosshandel, butiker, bygg- och anläggningsföretag, bilhall,
kontor, tryckeri samt gymnasieskolor.
Trots att det finns många goda argument för att en förskola är lämplig på fastigheten
är det förvaltningens bedömning att den planerade förskolan trots det innebär en
sådan avvikelse från ändamålet i detaljplanen som i Plan- och bygglagens mening inte
kan anses vara liten. Förvaltningen kan därför inte rekommendera att bygglov
beviljas för den planerade åtgärden.

Innan Byggnadsnämnden kan ges möjlighet att bevilja bygglov för ändrad
användning åligger det sökanden att uppfylla kraven från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden gällande markundersökning och eventuell sanering.
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Sofia Norrback
Bygglovhandläggare
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2018-02-28

Kartunderlag

Visby Väduren 8
BN 2017/2618

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information

2018-02-28
Kartunderlag

Visby Väduren 8
BN 2017/2618

Lummelundsväg

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information
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-----Ursprungligt meddelande----Från: anna.vigstrom@gotland.se [mailto:anna.vigstrom@gotland.se]
Skickat: den 16 februari 2018 13:07
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: Exp av yttrande ( )
Hej!
Översänder yttrande i ärende:
BN remiss VISBY VÄDUREN 8 - Trafik Påminnelse på remiss ang BN 2017/2618 ( ) - TN 2018/370.
Trafikgruppen anser att ytan för vändplatsen ej är dimensionerad för ändamålet. Förslagsvis kan ytan istället
användas för parkering. Utöver detta har trafikgruppen inget att erinra i rubricerat ärende.
Yttrandet baseras på följande handlingar:
Ansökan
FM2017-24921.2
Nybyggnadskarta
situationsplan 1
situationsplan 2
Kopia av yttrandet skickas till berörda.
Hälsningar
Anna Vigström
Handläggare med delegation
Teknikförvaltningen
Region Gotland
Tel: 0498-26 90 00 menyval 3 (kundtjänst)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/3205
20 februari 2018

Sofia Norrback

Byggnadsnämnden

VISBY TALLEN 11
Ändrad användning av bostadshus till förskola, tidsbegränsat
bygglov till 2020-06-30
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till 2020-06-30
med stöd av 9 kap. 30, 31b, 31c, 33 §§ Plan- och bygglagen, SFS 2010:900.

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

17 940 kronor
17 940 kronor

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

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Daniel Heilborn, Heilborn Ark & Bjerkeform

AB, Södra Murgatan 24, 62157 Visby

-

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

-

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

-

Arbetena får enligt 10 kap 9 § PBL inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat
startbesked. Om någon bryter mot bestämmelsen ska byggnadsnämnden ta ut en
byggsanktionsavgift.

-

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.
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-

När giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet löper ut ska avvecklingen av
verksamheten vara slutförd. Om avvecklingen inte är utförd när giltighetstiden
löper ut räknas verksamheten som olovlig.

-

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.

Sammanfattning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostad till förskola
på Visby Tallen 11, belägen i korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Ärendet innebär avvikelser mot ändamålet som är bostad.
Under hösten 2017 upptäcktes att det bygglov för ändrad användning som hela
verksamheten vilar på, var ett tidsbegränsat bygglov som beviljades 2005 och som
gick ut 2010-01-31. Efter diskussioner mellan förvaltningen och byggherren i
december 2017 valde sökande att ansöka om ett nytt tidsbegränsat bygglov för att få
en tidsfrist för att hitta en permanent lösning.
Enligt 9 kap. 33 § Plan- och bygglagen kan ett tidsbegränsat bygglov ges då det inte
finns förutsättningar att bevilja ett permanent bygglov, men då åtgärden avses pågå
under begränsad tid och utgör ett tillfälligt behov. Sökande har ansökt om ett
tidsbegränsat bygglov då de i förlängningen avser söka planbesked för en ändring av
detaljplanen alternativt flytta till andra lokaler. Förvaltningen bedömer därför att
verksamheten är att beakta som tillfällig på den aktuella fastigheten, även om
verksamheten i sig utgör ett permanent behov.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat
bygglov till 2020-06-30.
Ärendebeskrivning

Ansökan inkom 2017-12-26. Ansökan avser tidsbegränsat lov för ändrad användning
från bostad till förskola. I samband med ändringen görs vissa mindre ej
bygglovspliktiga åtgärder:
-

Tomtmark tillgänglighetsanpassas i form av ny stenlagd gång

-

Befintlig entrédörr byts ut

-

Utvändig ramp och vilplan anläggs i anslutning till entrédörr

-

Staket med barnsäker grind sätts upp mot befintlig personalparkering på
fastigheten

Förutsättningar

För området gäller stadsplanen Utanför Stadsmuren, Visby antagen 1934-03-29 med
planbeteckning: 0980K-A1/1934.
För platsen anger stadsplanen följande bestämmelser:
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Ändamål: Bostad. Inom områden med ändamålet bostad får byggnadsnämnden dock tillåta
inredning av garage samt lokaler för handel och hantverk.
Åtgärden avviker mot detaljplanens ändamål för platsen, bostad.
Bakgrund

Förskoleverksamheten och fastigheten omfattas av en problematisk bakgrund som
upptäcktes i höstas under handläggningen av en ansökan om tillbyggnad av
förskolan. Då framkom att det bygglov för ändrad användning som hela
verksamheten vilar på, var ett tidsbegränsat bygglov som beviljades 2005 och som
gick ut 2010-01-31. Därefter har sökande inte ansökt om någon förlängning av det
tidsbegränsade bygglovet, varav verksamheten sen 8 år tillbaka bedrivits utan bygglov
på en plats där detaljplanen endast tillåter bostadsändamål.
I arkivet framgår att sökande ansökte om ett permanent bygglov år 2004. Ingenstans
varken i ärendemening, i handlingarna inför beslut eller i bygglovsbeviset framgår att
ansökan gällde ett tidsbegränsat bygglov. Det är först i beslutsprotokollet och
därefter följande överklagan av grannar som bestrider det tidsbegränsade bygglovet
som det framgår.
Då gällde den äldre plan- och bygglagen. I lagstödet (ÄPBL 8 kap § 14) för
tidsbegränsat bygglov framgår att sökande måste begära ett tidsbegränsat bygglov:
”Kan bygglov inte lämnas på grund av bestämmelserna i 11 eller 12 §, får bygglov för tillfällig
åtgärd lämnas, om sökanden begär det.” Men utifrån handlingar och
granskningsblad så avsåg ansökan ett permanent bygglov och ingen ändring till ett
tidsbegränsat bygglov gjordes under ärendets gång.
I beslutsprotokollet framgår att anledning till att ett tidsbegränsat (då kallat tillfälligt)
bygglov gavs var avvikelsen mot ändamålet i detaljplanen. Ytterligare skäl var
fastighetens belägenhet med hänsyn till trafiksituationen. Möjligheterna att hämta och
lämna barn på ett säkert sätt bedömdes som begränsade. Två ledamöter reserverade
sig mot beslutet och yrkade på avslag med hänvisning till främst avvikelsen mot
ändamålet men också närheten till korsningen Visborgsgatan och Gutevägen med
dålig sikt och mycket trafik.
Teknikförvaltningens trafikenhet yttrade sig också med reservation i det ärendet. För
att tillstyrka angav de att parkering måste löses på egen fastighet. I yttrandet framstår
det som att det redan finns ett beviljat bygglov för ändrad användning och i
remissvaret hänvisas därför till att den dåvarande parkeringssituationen inte fungerar.
Ingen parkering finns på den egna fastigheten utan grönytor i närområdet används
istället som parkering. I beslutsprotokollet framgår att Teknikförvaltningens
yttrande/villkor skall följas.
I överprövningen på grund av grannarnas överklagan avslog Länsstyrelsen
överklagan. Länsstyrelsen ansåg att avvikelsen mot ändamålet var en liten avvikelse.
Delvis motiverat med att hänsyn skall tas till den sed som rådde under detaljplanens
antagande och den typ av användning som då ansågs rymmas inom olika ändamål.
De ansåg med det resonemanget att förskola kunde ses som ett godtagbart
komplement inom kvarter avsett för bostadsändamål.
På Byggnadsnämndens sammanträde den 20 december 2017 informerades det kring
situationen på fastigheten Visby Tallen 11. Förutsättningarna i ärende BN
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2017/1586, Tillbyggnad av förskola och gårdshus, presenterades. Orsaken till att lov då
inte kunde ges i ärende BN 2017/1586 var framförallt att ärendet behövde utredas
vidare på grund av att det uppdagats att verksamheten är olovlig.
Efter Byggnadsnämndens sammanträde i december hade förvaltningen ett möte med
sökande där problematiken förklarades. Sökande valde därefter att söka ett nytt
tidsbegränsat bygglov för att få en tidsfrist för att hitta en permanent lösning,
antingen genom att försöka få till en planändring eller hitta nya lokaler. Sökande
angav då också att det är många barn och familjer som är beroende
förskoleverksamheten och att de är i stort behov av en tidsfrist för att kunna få tid till
att hitta en permanent lösning utan att det går ut över skolverksamheten och de
familjer som är beroende av den. Det är den ansökan som den här tjänsteskrivelsen
behandlar.
Efter Byggnadsnämndens sammanträde i december och i samband med den här
ansökan har det framkommit att sökande bedriver samma verksamhet på
grannfastigheten Visby Tallen 2, där med stöd av ett permanent bygglov för ändrad
användning av bostadshus till daghem, beviljat 1994-05-18. Med gällande lagstiftning
är avvikelsen mot detaljplanen dock så pass stor att förvaltningen gör bedömningen
att det inte finns förutsättningar för att ge permanent bygglov för Visby Tallen 11.

Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § Plan- och
bygglagen. Ägare av fastigheterna Visby Aklejan 1, Visby Aklejan 4, Visby Hällarna
1:7, Visby Kransborren 1, Visby Tallen 1, Visby Tallen 2, Visby Tallen 3 samt Visby
Tallen 9 har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit.
Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet har inkommit med synpunkter;
detaljplanen anger bostadsändamål för fastigheten och bygglov för
förskoleverksamhet är därmed inte lämpligt på platsen. Sökande uppmanas att begära
planbesked för en ändring av detaljplanen. Se separat yttrande för mer information.
Teknikförvaltningens trafikenhet har inget att erinra.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet har inget att erinra.
Teknikförvaltningens vatten- och avloppsenhet har inget att erinra.
Försvarsmakten har inget att erinra.
Förebyggande brand har inget att erinra.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har inget att erinra.
Bedömning

Angående möjligheten att bevilja ett permanent bygglov med stöd av 9 kap. 31b §
eller 31c § är förvaltningens bedömning följande till varför det inte går.
9 kap. 31 b. Plan- och bygglagen anger följande:
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”Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.”
Bedömningen är att åtgärden strider mot bostadsändamålet i detaljplanen för den
avsedda platsen och denna avvikelse kan inte anses vara liten. Åtgärden kan inte
anses vara av begränsad omfattning.
Huruvida förskolor kan anses vara förenligt med bostadsändamålet eller inte, beror
av verksamhetens omfattning. Boverket anger angående just ändamål i detaljplaner,
att vissa kompletterande verksamheter kan rymmas i begränsad omfattning inom
områden för bostad. Som exempel anges rum för tillfällig vistelse och just förskola.
Men, när det gäller förskola framgår det att det inte får ta över det egentliga
ändamålet. Boverket skriver följande:
” I begränsad omfattning kan en förskola också inrymmas som ett bostadskomplement inom BBostäder. Det handlar då om förskoleverksamhet i mindre omfattning i flerbostadshus.”
I det här fallet tar förskolan en hel fastighet i besittning och förvaltningens
bedömning är därför att det inte kan anses vara en sådan mindre omfattning så att
det kan rymmas som ett komplement till bostadsändamålet.
9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen anger följande:
”Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av
31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt
intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till
den användning som har bestämts i detaljplanen.”
Förvaltningen bedömer att en förskola skulle kunna anses utgöra ett sådant angeläget
gemensamt behov, men det förutsätter att det är förenligt med syftet och är lämpligt
på platsen. I det aktuella kvarteret är infrastrukturen och fastighetens storlek anpassad
just för bostadsändamål och inte lämpligt för en förskoleverksamhet. En sådan
verksamhet kräver utrymme för lek, parkeringar samt plats för hämtning och lämning
av barn. På den aktuella platsen är bedömningen att det inte finns tillräckligt med
sådant utrymme som en förskoleverksamhet kräver.
Sammantaget finns därför inte förutsättningar för att bevilja ett permanent bygglov
enligt 9 kap. 30, 31 b eller 31 c §§ Plan- och bygglagen. 9 kap. 33 § Plan- och
bygglagen anger att ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas i de fall det inte finns
förutsättningar för att bevilja ett permanent bygglov. Paragrafen anger att sökande
måste begära det och att åtgärden avses pågå under en begränsad tid. Sökande har
ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, då de arbetar med att hitta en permanent
lösning för förskolan och därför har ett tidsbegränsat behov av att bedriva
verksamheten på den aktuella fastigheten, även om verksamheten i sig utgör ett
permanent behov.
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Inga negativa synpunkter har inkommit från grannar eller remissinstanser, med
undantag för Planenheten. Förvaltningen instämmer med Planenheten att en
planändring egentligen krävs för att kunna bevilja ett bygglov för verksamheten på
platsen. Men det ändrar inte förvaltningens bedömning angående ett tidsbegränsat
bygglov.
Då åtgärden strider mot ändamålet som är bostad enligt gällande detaljplan, är
förvaltningens bedömning att det inte finns förutsättningar att bevilja permanent
bygglov.
Att bevilja ansökan om tidsbegränsat lov skulle ge verksamheten en tidsfrist att
ansöka om planbesked för en ändring av detaljplanen alternativt att flytta till andra
lokaler. Med hänvisning till bakgrunden och att många familjer är beroende av den
verksamhet som bedrivs skulle följderna vara stora om inte en sådan tidsfrist ges.
Bedömningen är att tillgången till skolverksamhet är ett sådant allmänt intresse som
avses i 2 kap 1§. Det intresset bedöms vara så stort att trots att det inte finns
förutsättningar för att bevilja ett permanent bygglov så kan ett tidsbegränsat bygglov
ändå beviljas.
Förvaltningens förslag till beslut är att bevilja tidsbegränsat bygglov för verksamheten
till 2020-06-30.
Beslutsunderlag
Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Anmälan kontrollansvarig
Situationsplan på nybyggnadskarta A
Situationsplan - tillgänglig entré och
parkering
Planritning – ny tillgänglig entré
Sektionsritning
Beskrivning av övriga åtgärder
Yttrande TN Trafik
Yttrande Planenheten
Yttrande Försvarsmakten
Yttrande TN Avfall
Yttrande Förebyggande brand
Yttrande TN Vatten
Yttrande MHN

Inkom

Handlingsnr

2018-02-20
2017-12-26
2018-02-14
2017-12-27

1
34
5

2017-12-27
2017-12-27
2017-12-27
2017-12-27
2018-01-25
2018-01-29
2018-02-05
2018-02-05
2018-02-07
2018-02-08
2018-02-08

6
7
8
3
20
21
23
24
26
28
29

Lagstöd

9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
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fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa,
och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första
stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2017:424).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad
som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900)
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
9 kap. 33 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 3032 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökande begär det och åtgärden avses
att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandes begäran
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900)
Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
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Överklagandehänvisning

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

Sofia Norrback
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Sändlista kända sakägare, fastställd 2018-02-20
Sökande

Karlavagnens byggnadsstiftelse, Visborgsgatan 61, 62158 VISBY
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

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

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

I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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2018-02-20
Kartunderlag

Visby Tallen 11
BN 2017/3205
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2018-02-19
Kartunderlag

Visby Tallen 11
BN 2017/3205

Gutevägen

Söderväg
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Visby Tallen 11
Förskola, förlängt tillfälligt bygglov för befintlig verksamhet
Teknisk beskrivning.
1.Tillgänglighetsanpassning av tomtmark
Befintlig gånggrind i staket mot Visborgsgatan tas åter i bruk.
Ny stenlagd gång från grind till huvudentré.
Stengång av tumlad betongsten med en bredd av 1,3m.
Lutning flackare än 1:20.
2. Ny e ntrédörr
Befintlig entrédörr är utformad som en pardörr där vardera dörrblad är fri öppning vid uppställd dörr
är smalare än 80cm.
Ny pardörr monteras där gångdörren (högra dörrbladet) har en minsta fri öppning vid 90 graders
uppställd dörr är 80cm.
Mindre sidodörr (vänster) kan öppnas vid behov. Kantregel uppe och nere.
Gångdörr förses med automatisk dörröppnare monterad på räcke vid vilplanets ytterhörn där ramp
ansluter. Även automatisk dörröppnare invändigt.
3. Utvändig ramp och vilplan
Utvändig stenlagd ramp leder till ett centrerat vilplan vid huvudentrén på ett naturligt sätt.
Rampen har en bredd på 1,3m samt en lutning flackare än 1:20.
Insidan mot huset är försedd med avåkningsskydd och längs utsidan löper ett räcke av smide med en
höjd av 0,9m. Räcket är ej klättringsbart och största avstånd mellan inbördes delar är 100mm.
Centrerat framför huvudentrén dörr är en bred halvrund trappa med ett stegdjup om 30cm.
4. Personalparkering
Befintlig grusad infart och parkering nyttjas till personalparkering, två platser.
Parkeringsytan avskiljes från trädgården med ett lägre staket (1m) med en barnsäker grind.

Upprättad av Daniel Heilborn, arkitekt
Visby 2017 12 22

-----Ursprungligt meddelande----Från: Stina Wester
Skickat: den 29 januari 2018 13:09
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: SV: Remiss ang BN 2017/3205 - Ändrad användning (och ombyggnad) av bostadshus till förskola,
tidsbegränsat bygglov
Hej
Utifrån att gällande detaljplan anger bostad så är inte bygglov för förskoleverksamhet lämpligt på platsen.
Om sökanden vill gå vidare borde man begära planbesked för en ändring av detaljplanen.
Med vänliga hälsningar
Stina Wester
Fysisk planerare
Enhet Plan
   

-----Ursprungligt meddelande----Från: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Skickat: den 25 januari 2018 07:41
Till: Stina Wester <stina.wester@gotland.se>
Ämne: Remiss ang BN 2017/3205 - Ändrad användning (och ombyggnad) av bostadshus till förskola, tidsbegränsat
bygglov
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar svar senast 2018-02-08.
Ärendet avser: BN 2017/3205 - Ändrad användning (och ombyggnad) av bostadshus till förskola, tidsbegränsat
bygglov.
Fastighetsbeteckning: VISBY TALLEN 11
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.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1778
20 februari 2018

Agnes Ekbom Aldrin

Byggnadsnämnden

VISBY VINKELN 18
Nybyggnad av restaurang- och butiksbyggnad. Rivning av
restaurang (Restaurang Trägårn)
Förslag till beslut

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

Avgift

Totalt 38640 kronor
Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Ann-Louise Mårtensson, Mellangatan 2D 62156
Visby

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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-

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

-

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

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Ärendet avser rivning av restaurang Trädgårn, samt nybyggnad av restaurang på
Visby Vinkeln 18 belägen i Visby Innerstad. Utöver den nya restaurangen kommer
det även finnas en ny butikslokal i byggnaden. Projektet innebär möjligheter att
bedriva restaurangverksamhet året runt, till skillnad från den befintliga byggnaden
som till stora delar består av öppna lokaler och på så vis endast kan nyttjas på
sommarhalvåret.
Bedömningen är att underlaget för den nya restaurangen karaktäriseras av en hög
kvalitet och den nya byggnaden har därför förutsättningarna för att bli en god
representant av den samtida arkitekturen i Visby Innerstad. Den antikvariska
förundersökningen anger att rivningen av den befintliga restaurangen kan tillåtas då
den befintliga byggnaden inte besitter några större kulturhistoriska värden. Vidare
framgår i den antikvariska förundersökningen att den nya byggnaden har potential att
bli ett gott inslag i stadsbilden förutsatt att man tar hänsyn till den omkringliggande
bebyggelsen, stadsbilden och gårdsmiljömönstret.
Två grannar motsätter sig den nya restaurangen. Den ena har synpunkter angående
dörren för utrymning samt frågor om hur den nya muren mot dem kommer att
skyddas från väder och vind. Den andra grannen motsätter sig den nya restaurangen
som kommer närmare deras fastighet och anger att den på så vis kommer att orsaka
olägenheter genom ökade ljudnivåer samt skuggbildning.
Fastigheten har en komplex form och gränsernas faktiska lägen är osäkra, varav en
gränsutredning kommer att krävas innan utsättning.
Teknikförvaltningens avfallsenhet motsäger sig också nybyggnationen då
avfallsutrymmets placering, som visserligen är på samma plats sedan tidigare, enligt
gällande riktlinjer inte möjliggör hämtning av avfall.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är ändå att bygglov kan beviljas.
Fastigheten är belägen i en backe och är redan idag bebyggd med en restaurang, det
vill säga det handlar inte om en ny verksamhet. Fastighetens begränsade storlek och
det topografiska utgångsläge skapar en situation där avfallshanteringen inte kan
placeras i annat läge med bibehållande av andra funktioner som t.ex. entré för gäster
och inlastning av varor.
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Ärendebeskrivning

Förutsättningar

För området gäller detaljplan Visby innerstad antagen: 2010-02-22 med planbeteckning
09-P-186. Detaljplanens bestämmelse k anger följande:
”Åtgärder som skadar kulturvärdena får inte genomföras. Tillbyggnader och andra ändringar
ska utföras i enlighet med de riktlinjer som anges i Byggnadsordningen. Projekteringen ska
bygga på en antikvarisk förundersökning om inte byggnadsnämnden anser att den inte behövs.”
Och hänsynsbestämmelsen f:


Nya byggnader ska placeras och utformas med i enlighet med de riktlinjer som anges i
Byggnadsordningen.
Ny byggnad eller byggnadsdel får inte placeras närmare gräns mot annan tomt än 4,5
meter. Mindre avstånd kan medges vid ett brandsäkert utförande av byggnadsdelar mot
angränsande tomt. Byggnadsdelar ska avskiljas i lägst EI-30 och svårantändliga materialByggnad inrymmande bostadsutrymmen ska dock avskiljas i lägst EI-60.
Ny byggnad eller byggnadsdel får inte placeras närmare ringmuren än 2,0.

Byggnadsordningens riktlinjer angående rivning anger följande:





Rivning är olämpligt och ska undvikas.
Rivningslov kan medges i undantagsfall för byggnader med begränsat kulturvärde.
Bristande underhåll är inget skäl för rivning
Byggnad som rivs helt eller delvis ska dokumenteras

Nybyggnad
Byggnadsordningens riktlinjer angående nybyggnad anger följande:


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



Högsta kvalitet ska prägla hantverk, material och arkitektoniskt utformning.



Hävdvunna utblickar och utsiktsplatser från allmän plats ska värnas och får inte
skymmas av ny bebyggelse.



Gårdsbebyggelse ska så långt möjligt bevaras och det traditionella gårdsmiljömönstret följas.
Vid behov ska första hand befintliga byggnader på tomten utnyttjas för nya ändamål.



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



Byggande på oexploaterade tomter kan ske med ett modernt arkitektoniskt formspråk,
men med samma krav på volym- och materialmässig anpassning.



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



Tomter får inte överexploateras.
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Fastigheten ligger också inom område som omfattas av Fördjupad översiktsplan för
Visbyområdet antagen 2009-12-14 §172 där området är utpekat för blandad
användning som bostäder, handel, utbildning med mera.
Fastigheten ligger också inom område som omfattas av riksintresse för
kulturmiljövården, Miljöbalken 3 kap. 6 §.
Sökande har inkommit med en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys. I
den framgår att den befintliga byggnaden byggts om och till flertalet gånger, varav det
är svårt att utläsa originalet. Byggnaden har också problem med bland annat läckage
från taket samt ålderdomliga el- samt vatten- och avloppsinstallationer. Vidare
framgår att den befintliga byggnaden inte anses anpassad efter omgivande byggnader
och stadsbilden. Den nya byggnaden beskrivs om bättre utformad och anpassad efter
omgivande byggnader och platsen. Angående den nya byggnaden står det: ”Med rätt
material, kunniga hantverkare och en stor omsorg om detaljerna kommer ombyggnationerna att
kunna bidra till utvecklingen i Visby innerstad.” Vidare anges att en antikvarie bör
medverka och att antikvarisk sakkunnig bör medverka inför startbesked och
slutbesiktning. Se separat handling för mer information.
Yttranden

Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet före geografisk information anger att
lantmäteriet behöver kopplas in för att utreda fastighetens gränser, se separat
yttrande för mer information.
Räddningstjänsten efterfrågar en brandskyddsdokumentation. De anger också att
brandpostnät finns samt att byggnationen inte påverkar tillgängligheten för
Räddningstjänsten. Se separat yttrande för mer information.
Sökande har inkommit med ett utlåtande från sakkunnig i brand som intygar att
kraven enligt BBR kommer att gå att uppfylla med redovisad utformning.
Teknikförvaltningens avfallsenhet har yttrat sig två gånger. I båda yttrandena så
avstyrker förvaltningen ansökan. Komplettering med en överenskommelse om ett
alternativt hämtställe på fastighet Visby Bävern 1 ses inte som en permanent lösning
av sophämtning på fastigheten Visby Vinkeln 18 då den inte kvarstår om endera
fastighet säljs till annan ägare. Lösningsförslaget bryter mot avfallsförskrifterna för
Region Gotland där det i 15 § anges att normalt ska hämtning ske från fastighetens
avfallsrum, behållarplats eller annan av Region Gotland anvisad hämtningsplats vid
fastigheten eller inom rimligt gångavstånd. Om inte en förändring av soprummets
placering alternativt ett nytt hämtställe för avfallskärl skapas på fastigheten eller
annan permanent lösning för hantering av hushållsavfall, förordar
avfallsverksamheten avslag på sökt bygglov. Det vägavsnitt som anvisar soprummets
lokalisering är trångt och brant och uppfyller inte de krav som ställs på arbetsmiljön
vid sophämtning. Backande fordon inom tätbebyggt område är ej tillrådligt. Se
separata yttranden.
Teknikförvaltningens vatten- och avloppsenhet tillstyrker med villkor. Bland annat
anger de att stuprör och dränering inte får inkopplas på spillvattennätet utan avledas
på annat sätt. Se separat yttrande för mer information.
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Regionantikvarien anger att skärmtak och skylt bör undantas bygglovet då dessa inte
är beskrivna i detalj. I övrigt har regionantikvarien inga synpunkter. Se separat
yttrande för fullständig information.
Länsstyrelsen tillstyrker ärendet. I sitt yttrande informerar de bland annat om att det
krävs en ansökan till Länsstyrelsen om markingrepp i fornlämning och att byggnaden
inte är ett byggnadsminne. Se separat yttrande.
Fastighetsägaren till grannfastigheterna Visby Vinkeln 27 och 28 har två synpunkter.
Synpunkt ett gäller den mur (fasadvägg) som byggs upp mot Vinkeln 27 och 28. De
undrar om den kommer bli hög nog så att den skyddar mot insyn och eventuell
nedskräpning från restaurangen. Hur kommer den rent tekniskt att skyddas så att den
inte vittrar till följd av väder och nederbörd. De konstaterar också att de inte kan
avgöra hur den kommer att te sig mot deras fastigheter. Synpunkt två är att
utrymningsvägens dörr mot Smittens Backe kommer väldigt nära deras dörr på
träbyggnaden på Vinkeln 28. Dörrarna kommer inte att kunna öppnas samtidigt och
det problemet framgår inte i ritningarna. Se separat yttrande för fullständig
information.
Granne på fastigheten Visby Vinkeln 26 har inkommit med synpunkter. De anser att
nybyggnaden kommer att påverka deras utsikt negativt. Vidare anger de att den också
kommer att påverka värdering, stadsbild och bostadsrättsföreningens unika läge. De
lyfter att restaurang Trädgården redan idag till viss del begränsar deras enda
rekreationsområde som används flitigt av föreningens medlemmar. De motsäger sig
också den mur som avses byggas i gräns mot dem, samt att restaurangen inklusive en
bar kommer att komma mycket närmare deras fastighet än den är idag. Det skulle
medföra olägenheter i form av ökade ljudnivåer samt skuggbildning. De motsäger sig
därför bestämt ett beviljande av aktuell bygglovsansökan. Se separat yttrande för
fullständig information.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden följer gällande lagkrav och
detaljplan. Bedömningen är att rivningen kan beviljas med stöd av den antikvariska
förundersökningen där det framgår att den befintliga byggnaden har formats om
genom till- och ombyggnader så att det är svårt att utläsa vad som utgör original.
Vidare är bedömningen att handlingarna som bifogats ansökan visar att den nya
byggnaden håller en hög nivå vad gäller arkitektoniskt formspråk. Med en fortsatt
precision i detaljutförande vad gäller material och hantverk, som redovisas i
detaljritningen och som föreslås i den antikvariska förundersökningen är
bedömningen att projektet har en potential att bli en gott exempel på samtida
arkitektur i innerstaden. Gällande riktlinjerna i Byggnadsordningen angående
nybyggnad är bedömningen att dessa uppfylls. Några av dess bedöms inte vara
relevanta:


Hävdvunna utblickar och utsiktsplatser från allmän plats ska värnas och får inte
skymmas av ny bebyggelse.



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

Fastighetens belägenhet är långt från ringmuren och också sådan att den inte
påverkar någon utblick eller utsiktsplats från allmän plats.
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När det kommer till riktlinjen som anger att: ”tomter får inte överexploateras” konstaterar
förvaltningen att utgångsläget är att stora delar av fastigheten redan är exploaterad.
Fastigheten är också mycket liten och för att få till en fungerande
restaurangverksamhet som uppfyller tillgänglighetskraven, tillhandahåller tillräckliga
utrymmen för personal likväl som platser för restauranggäster är bedömningen att
den nya exploateringsgraden är acceptabel.
För att kunna göra en fullständig bedömning utifrån yttrande från grannar gällande upplevelse av
muren mot fastighet Visby Vinkeln 27 och 28 samt skuggbildning på fastighetsägarens tomt
Vinkeln 26 behövs ytterligare besök på platsen och en tydligare skugganalys från sökande. Vi
behöver också göra en bedömning gällande dörr vid utrymningsväg och om den påverkar entrédörr till
Visby Vinkeln 28. Även osäkert gränsläge ska redas ut. Dessa frågor ska vara bemötta inför
beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att dörr vid utrymningsväg inte
kommer förorsaka något problem för grannfastigheten Vinkeln 28. Angående
skuggbildning på tomten till grannfastigheten Vinkeln 26 så är faktum att höjd på
mur och närhet till gräns inte anses vara tillräckligt skäl för avslag. Som grannarna på
Vinkeln 26 säger är tomten idag liten och man stor användning det begränsade
rekreationsområdet. Vår bedömning är att skuggbildningen inte bara kommer
påverkas av den nya byggnaden på Vinkeln 18 utan också av den bebyggelse som
ligger på andra sidan av Smittens Backe samt den bebyggelse som finns på grannens
fastighet Vinkeln 26.
Fastighetsbildningen finns registrerad men problemet ligger i att man inte kan hitta en fysisk
markering på plats men det finns utritat på
Gällande osäkert gränsläge betyder att man inte kan tyda någon fysik gräns på
platsen. Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för geografisk information har
hänvisat till ett dokument som redovisar utmätning av tomt och beskriver
fastighetens fysiska gräns. Lantmäteriet kopplas in för att utreda fastigheternas gräns
vid senare skede.
I övrigt är bedömningen att den nya restaurangen är förenlig med riktlinjerna för
nybyggnad som anges i Byggnadsordning, särskilt med en fortsatt bevakning av
detaljgenomförande i enlighet med vad som anges i den antikvariska
förundersökningen.
Gällande avfallsutrymmena är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att
lösningen kan accepteras. Teknikförvaltningen har synpunkter på placeringen av
avfallsutrymmena, som är på samma plats som i den befintliga restaurangen.
Förutsättningarna för att bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § Plan och bygglagen anges
bland annat att 2 kap. 6 § pt 5 att ett byggnadsverk skall utformas så att det är
lämpligt med hänsyn till möjligheterna att hantera avfall. I det redovisade
handlingsunderlaget framgår att avfallsutrymme finns i befintligt läge. Nybyggnaden
medför att dessa utrymmen förbättras med bredare dörr och större utrymmen.
Teknikförvaltningen anger att de önskar en placering högre upp i korsningen
Smittens Backe och Hästgatan, där marken är planare och där sökande planerat för
en tillgänglig entré.
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Sökande anger att entréns läge är mest lämpad för en god entrésituation ur
tillgänglighetssynpunkt för besökare samt inlastning. Soprum vid entrén anses ej som
en godtagbar lösning. För att den som hämtar sopor inte ska behöva dra in och ut
avfallskärlen från soputrymmet har kunden en idag platsbyggd ramp som man fäller
ut när kärlen ska ut vilken kunden hänvisar till att använda. Sökande har uttryckt att
de ansvarar för att ställa ut soporna utanför avfallsutrymmet när det är dags för
hämtning för att underlätta för hämtningen av avfallskärlen. Teknikförvaltningen
motsätter sig förslaget och menar på att det krävs tillstånd för att ställa ut avfallskärl
samt att man strävar efter att få bort otillåtet utnyttjande av regionens mark.
Tekniska förvaltningen hänvisar till handboken för avfall där det står att
trafikhållaren, Region Gotland i detta fall, är ansvarig för vägens utformning som är
det stora bekymret i frågan och hämtning av avfall i detta enskilda och svåra fall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det inte är enbart sökandes ansvar att
tillgängliggöra för avfallsutrymmen. Teknikförvaltningen antyder att backande
yrkesfordon inom tätbyggt område ej är tillrådligt men som i många fall är illa
tvunget på grund av fordonens storlek och begränsad tillgänglighet. Att uppfylla alla
nybyggnadskrav på en fastighet som Vinkeln 18 är inte realistisk.
Fastighetens begränsade storlek hindrar möjlighet för både ändamålsenligt utrymme
för både sophantering och en god entré vilket lett till att sökande tvingats prioritera
vad som är av högst betydelse inom en restaurangverksamhet. Ett soprum i direkt
anslutning till entrén blir inte ändamålsenlig med verksamhetens syfte och skulle
bidra till en försämrad entrésituation.
Buller bedöms ej öka, då stora delar av restaurangen byggs in, även om den kommer
närmare gräns. Byggnadsförvaltningen anser att detta ej bedöms som tillräckligt skäl
för avslag.
I enlighet med hänsynsbestämmelsen f , får ”ny byggnad eller byggnadsdel får inte placeras
närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter”. Berörda har därför underrättats om ansökan
och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Synpunkter har inkommit ifrån Visby Vinkeln 26, 27 och 28,
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Sökande har ej inkommit med svarsskrivelse
Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Projektbeskrivning
Antikvarisk förundersökning

2018-01-22
2017-08-15
2017-12-20
2017-07-06

23
62
3

Översiktskarta
Nybyggnadskarta
Situationsplan
Situationsplan på NBK
Situationsplan sophantering

2018-02-20
2017-10-31
2017-07-06
2017-07-06
2017-12-20

27
5
6
58
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Fasadritning mot Smittens Backe
Fasadritning mot granne N & Ö
Fasadritning mot takterrass
Planritning plan 1, butik
Planritning plan 2, restaurang
Planritning plan 3, takterrass
Planritning takplan
Tvärsektioner
Längdsektioner
Detaljritningar
Illustrationer axonometri
Illustrationer exteriör och interiör
Bilder befintlig ramp soprum
Motivering avfallslösning
Skrivelse avfallshantering
Handbok för Avfallsutrymmen

2017-12-20
2017-07-06
2017-07-06
2017-12-20
2017-12-20
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-06
2018-02-19
2018-01-31
2018-01-31
2017-11-23

61
14
15
59
60
9
10
11
12
16
17
18
80, 81
77
78
46

Anmälan kontrollansvarig
Utlåtande brand
Överenskommelse om avfallshantering

2017-08-11
2017-12-20
2017-12-22

21
63
65

2017-11-20

42

Yttranden från berörda granne
på fastigheten Visby Vinkeln 27 & 28
Yttranden från berörda granne
på fastigheten Visby Vinkeln 26
Yttranden från berörd granne
på fastigheten Visby Innerstaden 1:2
Remissyttranden SBF GI
Remissyttranden SBF Räddningstjänsten
Remissyttranden TKF avfallsenhet
Remissyttranden TKF avfallsenhet

2017-11-20

43

2017-11-30
2017-11-14
2017-11-07
2017-11-20
2018-01-11

51
39
38
41
73

Remissyttrande Regionantikvarie
Remissyttranden TKF VA-enhet
Remissyttranden Länsstyrelsen

2017-11-23
2017-11-24
2017-12-04

47
49
54

Lagstöd

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

Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Agnes Ekbom Aldrin
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Kända sakägare och berörda grannar
Grannar

Sökande
Gute Bosse AB, Roy Abdel-Ahad, Donnersplats 5, 62157 VISBY
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

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

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

I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Bakgrund
Målet med projektet är att få till en restaurang som kan vara öppen året om utan att dagens
kvalitet med den stora utomhus-takterrassen förloras.
Befintliga byggnader, som byggts om och till sedan 60-talet, är i dåligt skick och delvis
fuktskadade. Det finns idag ingen restaurangdel inomhus. Både arbetsmiljö och tillgänglighet är
undermåligt.
Beskrivning av projektet
Befintliga byggnader rivs inkl mur mot Smittens backe. Kalkstenar i muren demonteras för
återanvändning i återuppbyggd mur.
Del av marken schaktas ur för att få till en utrymningstrappa, en liten butik samt soprum förråd.
Golvhöjden i restaurangen anpassas så att ingen höjdskillnad finns mellan entré och gata, vilket
innebär en sänkning av golvhöjden i del av lokalen jmf med dagens nivå samt justering av
mark utanför entrédörren. Befintliga invändiga trappor kan då tas bort.
Nya byggnaden byggs ut till fastighetsgräns vid entrén, vilket skapar ett tydligare och bättre
gaturum.
Takterrassen behålls i princip som idag men den befintliga bar-byggnaden ersätts med en glasad
byggnad där även hiss och invändig trappa får plats.
Dessutom byggs en invändig utrymningstrappa som även kommer fungera som utrymningsväg
från restaurangvåningen. Den byggnadsdelen kommer fungera som bullerskydd mot den
angränsande fastighetens trädgård.
Teknisk beskrivning
Byggnaden grundläggs på en isolerad kantförstyvad betongplatta med underliggande dränerande
material av ca 200 mm singel eller makadam.
Bärande stomme av betongväggar och pelare med betongbjälklag.
Terrassbjälklaget blir ett betongbjälklag med tätskikt, isolering och ytskikt av klinker.
Mot gatan byggs en skalmur. Sockelvåningen mot Smittens backe får utsida klädd med de
demonterade kalkstenarna.
Vid restaurangentrén mot Hästgatan dras kalkstenarna upp till takterrassen och fungerar som
räcke. Bredvid entrédörren blir en del av kalkstensmuren uppbyggd av glest murade, sågade
kalkstenar med fönster innanför som kommer fungera som ljusgenomsläpp. På dagtid kommer
dagsljus komma in och på kvällens silas ljuset från restaurangens lobbydel ut mellan stenarna.
Muruppbyggnad är granskad av Per-Åke Nilsson, Sten & Anläggning i Follingbo AB med
följande förtydliganden:
Utsida mur mot Hästgatan muras av kalksten, ca 200mm tjock, med bruten yta lika
befintliga stenar mot Smittens backe. Sedan en dränerande luftspalt. Den inre muren
muras upp av isolerande block med inre skikt av kalksten. Yttermuren kramlas mot den
inre för att uppnå erforderlig stabilitet. Ovanför murens glesmurade del
(ljusgenomsläppet) monteras en infälld dold stålbalk för avlastning av hålet. 3 st mindre
stålpelare monteras med jämna c/c avstånd bakom den glesmurade delen för att inte
riskera att stöt utifrån kan trycka in murstenarna mot glaset.
I övrigt är förslaget enligt detalj D5-D6 fullt genomförbart.
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Ovanför kalkstensmuren mot Smittens backe blir det större glasade vikpartier av aluminium och
isolerglas med mellanliggande täta delar. Utanpå de täta delarna monteras ett smidesräcke som
även fungerar som räcke på takterrassen.
Byggnader på takterrassen muras upp av lättbetong som putsas på ut- och insida förutom baksida
av barbyggnaden som plåtkläs. Bardelen får skjutglaspartier mot terrassen.
Takbeläggning av falsad plåt.
Stomme för solavskärmning/segeldukstak av smide.
Utrymning
Restaurang och takterrass får två utrymningsvägar vardera. Dels genom huvudentré respektive
huvudtrappa. Och dels genom utrymningstrappan från takterrass ned till restaurangdel och vidare
ned till nedre våningen och ut till Smittens backe.
Sophantering
Avfallet från restaurangen transporteras till uppställningsplats för sopkärl på kv Bävern 1,
Kaiserportsförrådet. Där hämtas sopor och avfall av ansvarig entreprenör/Region
Gotland.
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Antikvarisk förundersökning
och konsekvensanalys
Visby, Vinkeln 18
Anna Plahn
2017

ORIENTERANDE BESKRIVNING
LÄGE
Fastighetsbeteckning:
Visby Vinkeln 18
Gatuadress: 		
Hästgatan 17, Smittens backe 2
Kvarteret Vinkeln är beläget i stadens östra del och sträcker sig utmed
klintbranten. Det utgörs av ett vinkelformat markområde, vars fastigheter dels är placerade uppe på klinten och dels nedanför. I väster
angränsar kvarteret till Smittens backe, Södra Kyrkogatan och Ryska
gränd.
BAKGRUND
Restaurang. Ursprunglig funktion: Restaurang/kiosk. Senare funktion:
Restaurang.
UPPDRAG
Förundersökningen och konsekvensanalysen är upprättad på
uppdrag av Fastighetsbolaget i Visby innerstan AB och har utförts av
Boman Restaurering AB, byggnadsantikvarie Anna Plahn under maj
2017.
SYFTE
Förundersökningens syfte är att identifiera och beskriva byggnadens
kulturhistoriska värden på ett tydligt sätt. Förundersökningen
tydliggör möjligheter och begränsningar när det gäller förändringar
i byggnaden. Konsekvensanalysen utreder de föreslagna åtgärderna
och visar om det är antikvariskt möjligt att genomföra dem.
AVGRÄNSNING
Förundersökningen omfattar exteriören och interiören på fastigheten
Visby Vinkeln 18 som är en restaurang.

VISBY, VINKELN 18

REDOVISNING AV BEFINTLIGT SKYDD
Kvarteret Vinkeln ligger inom detaljplanerat område. Detaljplan för
Visby innerstad, antagen 2010-02-22, Laga kraft 2010-03-26. Hela
planområdet utgör särskilt värdefull bebyggelsemiljö enligt 8 kap.
13-18 §§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Åtgärder som skadar
kulturvärdena får inte genomföras. All lovprövning inom området görs
med utgångspunkt från de riktlinjer som anges i Byggnadsordningen.

KVARTERSBESKRIVNING
Kvarteret Vinkeln är beläget i stadens östra del och sträcker sig utmed
klintbranten. Det utgörs av ett vinkelformat markområde, vars
fastigheter dels är placerade uppe på klinten och dels nedanför. I
väster angränsar kvarteret till Smittens backe, Södra Kyrkogatan och
Ryska gränd. Övre Finngränd avgränsar kvarteret i norr och Trappgatan
i öster. Den sydöstra delen av kvarteret gränsar till Torngränd i norr,
Projekteringen ska bygga på en antikvarisk förundersökning om inte Nygatan i öster och Hästgatan i söder. Före den nu rådande fastighetsbyggnadsnämnden anser att den inte behövs. Parkernas och träd- indelningen tillhörde kvarteret dels Klinterotens fjärde kvarter med
gårdarnas karaktär ska bevaras och skötseln utföras med hänsyn till tomtnummer 21-24, 36-48, dels S:t Hansrotens tredje kvarter med
den värdefulla miljön.
tomtnummer 1 och 2.
Byggnaden är inte skyddad som byggnadsminne.

Det är ovisst om kvarteret under medeltiden motsvarade ett enda eller
om eventuellt någon gränd delat det i två delar. I kvarterets sydvästra
FOTOGRAFIER
del löpte under 1800-talet från Smittens backe in på nuvarande
Samtliga fotografier Anna Plahn, Boman Restaurering AB, om inget Vinkeln 28, en gränd, vilken möjligen var medeltida.
annat anges.
-2-

Troligen var området relativt tätbebyggt med stenhus under
medeltiden. Murverk efter dessa byggnader finns dock endast
bevarade under mark. Enligt 1646 års karta var endast området
nedanför klinten markerat som bebyggt. Däremot sträckte det sig
längre norrut än i dag och på området fanns två markerade stenhus.
1697 års karta visar att den del av kvarteret som ligger nedanför
klinten fått dagens utbredning och utgjordes av sju tomter, av vilka
flera enbart användes för odling. Kvarterets östra hälft uppe på Norra
Klinten utgjordes av åkermark med undantag för de två nordligaste
tomterna, vilka vid den här tiden var bebyggda. Åkermarken
omnämns ha varit bebyggd tidigare.

”Fastigheten har haft samma avgränsning åtminstone
sedan 1700-talets andra hälft och har därmed ett
kulturhistoriskt värde ”.

Den nuvarande restaurangbyggnaden som utgörs av två byggnadskroppar är placerad i den södra delen av fastigheten. Huvudkroppen är
belägen längst i söder, medan tillbyggnaden sträcker sig in mot
gården. Söder om byggnaden, intill Hästgatan, finns ett mindre
trädäck med staket mot gatan. Den nordvästra delen av tomten är
högre belägen än fastigheten i övrigt och utgörs av en uteservering
på trädäck med en låg träbyggnad och stora markfasta markiser. Från
trädäcket löper en trätrappa upp till en takservering på restaurangÄnnu under 1700-talet utgjordes sannolikt den övre delen av kvarteret byggnadens tak. Fastigheten avskärmas av en hög kalkstensmur med
på Norra Klinten till större delen av åkermark, vilken kallades staket med snedställd panel, ut mot Smittens backe, och har förutom
”Madame Kinlocks åker” efter rådmansänkan Catharina Kinlock. trädäcken även beläggning av stenplattor. Växtligheten domineras av
Efter hennes död 1756 ärvdes marken av svärsonen Nils Lundsberg björk och äldre kulturväxter. Fastigheten har haft samma avgränsning
och kallades sedermera ”Lundsbergs åker”. Nygatan mellan Hästgatan åtminstone sedan 1700-talets andra hälft och har därmed ett
och Klintgränd utgör dess äldsta sträckning och omfattade då även kulturhistoriskt värde.
nuvarande kvarteret Kruset. Namnet Nygatan erhöll gatan då den,
sedan mitten av 1800-talet förlängdes mot norr. Norra Klinten ansågs BYGGNADSBESKRIVNING
under 1700-talet vara svårtillgänglig från den äldre stadskärnan och Byggnaden är en restaurang med två byggnadskroppar som uppfördes
bebyggdes därför relativt sent. Vattentillgången var en anledning till 1969. Huvudkroppen har en stomme av tegel under ett plant plåttäckt
att denna del var mindre attraktiv, då de närmaste ställena att hämta tak. Fasaden är klädd med pressad formcement och försedd med
vatten på var vid Stora Torget och Ryska gränd. Idag domineras den spröjsade sexluftsfönster ut mot gatan. Den nordvästra fasaden
övre delen av kvarteret av låga skiftesverkshus, medan den lägre delen har ett stort enluftsfönster i anslutning till trätrappan som leder till
nedanför klintkanten främst utgörs av större byggnader.
takserveringen. Serveringen på taket omgärdas av ett vitmålat
järnräcke. Huvudentrén är förlagd till den södra fasaden och har en
Kvarterets västra del nedanför klintkanten, Vinkeln 21, 23-25, 28 och fernissad trädörr med två kvadratiska glasrutor. Den nedre glasrutan
31-33, ingår i stadskärnan, medan fastigheterna uppe på Klinten, är täckt av ett järngaller. Framför dörren finns en gjuten avsats med
Vinkeln 4-10, 12-16, 18, 26-27 och 34-36, hör till stadsdelen Norra trappsteg. Öster om huvudentrén finns en mindre uteplats, vilket
Klinten. Därför presenteras kvarterets fastigheter i skilda avsnitt.
skyddas av markiser uppsatta på en stolpkonstruktion. Tillbyggnaden
har en regelverksstomme och står under ett plant plåttäckt tak.
FASTIGHETSBESKRIVNING
Fasaden är klädd med vitmålad liggande träpanel. Den västra fasaden
Fastigheten Vinkeln 18 är belägen i den sydvästra delen av kvarteret, är försedd med en serveringslucka med markis och en enkel svartgränsande till Hästgatan i söder och Smittens backe i väster. På 1697 målad laminatdörr. Framför västfasaden finns en stor uteplats, vilken
års karta utgjorde tomt nummer 301.
är utformad likt den ovan nämnda. Byggnadens interiör utgörs av en
modern restauranginredning.
Denna tomt var bebyggd med en trästuga med tillhörande kålgård.
Mellan nuvarande Vinkeln 18 och 28 löpte en gränd i riktning mot Byggnaden har genom sin anpassade småskalighet ett visst miljöklinten. I husklassifikationen 1785 benämndes fastigheten S:t skapande värde för bebyggelsemiljön på norra Klinten.
Hansroten III:1 och var bebyggd med ett trähus med brädtak och
trädgård. När byggnaden revs är oklart, men tomten var obebyggd
Källa: Visby innerstad – en bebyggelseinventering. Del 2. Länsmuseet på
under 1800-talet. På 1930-talet uppfördes en kiosk- och serveringsGotland. ISBN 91-88036-53-7. Västervik, 2003.
byggnad, vilken troligen revs eller byggdes om när den nuvarande
byggnaden uppfördes 1969.
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REDOVISNING AV FÖRSLAG
Fastighetsägaren till Visby, Vinkeln 18 önskar riva befintlig byggnad och uppföra en ny på samma plats. Den nuvarande byggnaden uppfördes
1969 som ersatte en tidigare kiosk- och serveringsbyggnad från 1930-talet. Byggnadens interiör utgörs av en modern restauranginredning.
Förslaget innebär följande:
		
Befintlig byggnad rivs.
		
En ny byggnad, anpassad för platsen och den omgivande miljön uppförs.
		
Den befintliga muren rivs och byggs upp på nytt i samma utförande och sten. I muren öppnas en ingång för ny
			butikslokal.

Restaurang trädgården uppfördes 1969 och ersatte då en tidigare kiosk- och serveringsbyggnad. Huvudkroppens fasad, åt öster, är klädd med
pressad formcement och försedd med spröjsade sexluftsfönster ut mot gatan. Framför denna finns en mindre uteplats. Framför huvudentrén
finns en gjuten avsats med trappsteg. Trätrappan leder till takserveringen som omgärdas av ett järnräcke. Byggnaden önskas rivas och ersättas
med en byggnad som ligger i liv med gatan. Förslaget visar en modern byggnad som omges av en rik växtlighet. Den nya trädgårds- och
parkkänslan återskapar ett tidigare utseende där stor grönska omgav restaurangen.
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Bilderna ovan är hämtade från Internet/Google och visar restaurang Trädgården med sin rika växtlighet som förr fanns där. Något som arkitekten
vill ta fram och återskapa i den nya byggnaden.
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ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS
Befintlig byggnad rivs.
Byggnaden är en restaurang med två byggnadskroppar som uppfördes 1969. Den befintliga lokalen är ett resultat från flera om- och
tillbyggnationer och det är oklart vad som återstår av originalet. Under åren har flera akutåtgärder utförts. Lokalen är oisolerad och det
förekommer läckage från taket, el, vatten och avlopp är ålderdomligt. Lokalen uppfyller inte de krav som gäller kring restaurangverksamhet och
att utföra akutåtgärder för stunden är inte hållbart i längden. Byggnaden är heller inte anpassad till den äldre stadsbebyggelsen vare sig det
gäller stomme, volym, fasadmaterial, färgsättning, eller fönster och andra detaljer. Växtligheten som dominerades av björk och äldre kulturväxter är idag helt eller delvis borta. De omgivande byggnaderna representerar främst Borgastaden som växte upp mellan 1830-1920 och den
moderna staden 1920-2010, restaurangen tillhör den moderna staden. Den aktuella byggnaden, som ligger indraget från gatan och lågt byggd,
passar dåligt in med omgivande byggnader som under uppbyggandet 1830-1920 byggdes med större volymer och på höjden. Förslaget att riva
den befintliga byggnaden och uppföra en ny, i ett helt nytt utseende och uttryck, innebär en stor förändring för innerstaden men den tänkta
byggnadens formspråk har är väl genomtänkt och utnyttjar platsen på ett tilltalande sätt. Att dessutom fortsatt använda byggnaden till restaurangverksamhet är positivt och bidrar till att hålla Visby innerstad levande. Att uppföra en affärslokal under restaurangen bidrar ytterligare till
att hålla liv i och utvecklar innerstaden.
En ny byggnad, anpassad för platsen och den omgivande miljön uppförs.
Enligt Byggnadsordning för Visby innerstad; ”Att anpassa en ny byggnad till den befintliga kulturmiljön kräver stor hänsyn och respekt för den
omkringliggande bebyggelsen, stadsbilden och gårdsmiljömönstret. Det handlar också om att föra vidare en tradition av hög arkitektonisk,
hantverks- och materialmässig kvalitet. Målsättningen bör vara en byggnad som är anpassad, men ändå visar prov på ett tidstypiskt formspråk.”
Förslaget på den nya byggnaden är framtaget av Visbyark AB. Arkitektens tanke är att behålla och väcka liv i den trädgårds- och parkkänsla som
platsen en gång haft genom att skapa utrymme, en odlingszon, för planteringar såsom murgröna och mindre träd i krukor. Den nya byggnadens
fasad hamnar i liv med gatan, något som är vanligt för Visby innerstad. Detta innebär att tillgängligheten blir större och lyfter upp helhetsintrycket av Smittens backe som är en trafikerad gågata hela året. Huvudkroppens befintliga fasad är klädd med pressad formcement och försedd
med spröjsade sexluftsfönster ut mot gatan. Huvudentrén är förlagd till den södra fasaden och har en fernissad trädörr med två kvadratiska
glasrutor. Öster om huvudentrén finns en mindre uteplats. Den nya byggnaden flyttas fram i liv med trottoaren och byggs upp med kalksten som
återanvänds från den kalksten som avlägsnas i samband med att en entré öppnas upp för ny butikslokal under restaurangen. För att skapa ljus i
lokalen skapas en transparent fasad med ljusinsläpp centrerat. Den nya fasadens grova kalkstensyta bryts av med hjälp av sågad kalksten framför
ett glasparti som placeras något indraget i fasaden.
Trätrappan som leder till takserveringen tas bort och förläggs inne i lokalen. Utvändigt byggs den befintliga kalkstensmuren upp på nytt med
de befintliga stenarna och ovanpå den en glasvägg. Framför glasväggarna byggs en fasad av smidesstolpar. Smidesstolparna ger möjlighet
till växtlighet, till exempel murgröna, som återskapar känslan av trädgård. Den befintliga serveringen på taket omgärdas idag av ett vitmålat
järnräcke. Räcket ersätts med en putsad mur åt väster och ett grönt smidesräcke åt söder, räcket förenas med smidesstolparna på samma fasad.
Takserveringen byggs i två nivåer med ett tak av permanent stålkonstruktion för markisen som ska kunna plockas ner under lågsäsong. I
golvbjälklaget skapas takfönster till restaurangen på bottenvåningen. Det befintliga utrymmet mellan Vinkeln 18 och Vinkeln 26 behålls som en
buffertzon mellan husen men återskapas till ett tidigare utseende med rik växtlighet, exempelvis murgröna.
Interiört får byggnaden ett helt nytt utseende med större lokaler som inhyser kök, wc, hiss och bar. I den främre delen placeras serveringsborden
och i den bakre delen köket och övriga installationer. Interiören ska spegla berget åt norr och den öppna trädgårdsytan åt söder. Lokalen kommer
att kunna fungera för restaurangverksamhet året runt. Idag är det endast möjligt att driva sommarrestaurang då nästan all yta för servering är
utomhus.
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Den befintliga muren rivs och byggs upp i samma utförande och sten. I muren skapas en ingång för ny butikslokal.
I samband med planeringen av nybyggnationen kontaktades Dan Carlsson; Arendus som blev ombedd att undersöka om det gick att
tidsbestämma den befintliga muren. Dan följde upp fyra olika kartor över Visby och aktuellt område. Kartorna visade att den mur som vi ser idag
finns i början på 1900-talet, möjligen i sin södra del 1860, men inte i sin norra del (kalkmuren). Ytterligare längre bak till 1748 är det tveksamt
om någon del av dagens mur fanns. Muren vi ser idag är i huvudsak från slutet av 1800-talet. Muren demonteras och återbyggs med befintliga
stenar i samma läge, något som är nödvändigt för att kunna uppföra den nya byggnaden. I muren skapas en ny ingång till ny butikslokal som
förläggs under den nya byggnaden, bakom muren. En utrymningsväg skapas till restaurangens uteservering i den västra delen av muren. Den
sten som blir över i samband med öppnande av entréer återanvänds på den nya fasaden åt öster. Utrymmet innanför muren är ej ännu undersökt
men i en del av muren finns ett tidigare byggt soprum. Soprummet grävdes ut 2010-2011.

Uteplatsen framför huvudbyggnaden passar dåligt in med omgivande
miljö och har ingen bra funktion idag. Förslaget är att istället bygga ut
fasaden i liv med trottoaren och förlägga all uteservering till det övre
planet.

Framför huvudentrén finns en gjuten avsats med trappsteg vilket
innebär att man först måste ta sig från backen upp på trottoaren vidare
till trappstegen. Ur tillgänglighetssynpunkt är detta inte önskvärt. Den
nya entrén ska ligga i liv med trottoaren och invändigt byggs en hiss
för åtkomst till takserveringen.
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Förutsättningar
Med rätt material, kunniga hantverkare och en stor omsorg om detaljerna kommer ombyggnationerna att kunna bidra till utvecklingen av Visby
innerstad.
I god tid ska antikvarie kontaktas så att denne har möjlighet att följa och dokumentera arbetena. Om äldre lämningar påträffas i samband med
utgrävning av den nya butikslokalen ska en arkeolog kontaktas omgående.
Då hela fastigheten ligger inom den utökade detaljplanen för Visby innerstad, skall åtgärderna utföras med antikvarisk medverkan. Detta
innebär att en certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden skall bli kallad till start- och slutbesiktning. Senast tre veckor före byggstart
skall sakkunnig kontrollant meddelas. Innan arbetena påbörjas skall ett startmöte äga rum där samtliga inblandade såsom; entreprenör, ägare,
sakkunnig kontrollant och representant från Byggnadsnämnden kallas.

Baren åt öster på takserveringen.

Takserveringen åt nordväst.

Bakom baren på takserveringen ligger en buffertzon som skiljer fastigheterna Vinkeln 18 och Vinkeln 26 åt. Utrymmet behålls men omdanas och förses med
växtlighet likt den tidigare växtligheten.
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Bakom den höga kalkstensmuren vill man öppna upp och bygga en ny butikslokal. Det gröna räcket ersätts av ett grönt smidesräcke.

En utrymningsväg skapas till restaurangens takservering i murens västra
hörn.
-9-

Interiört
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Med vänlig hälsning
Anna Plahn
Boman Restaurering AB

YTTRANDE
Datum
2017-12-04

Therese Lindström
Enheten för samhälle och kulturmiljö
010-2239388

1(1)
Dnr
431-3278-2017
BN 2017/1778

registrator-bn@gotland.se

Angående förfrågan om fornlämning berörs inför
rivning av restaurang Trädgårn, samt nybyggnad av
restaurang- och butiksbyggnad inom fastigheten
Visby Vinkeln 18, Region Gotland
Den aktuella fastigheten är belägen inom fornlämningen RAÄ Visby 107:1,
stadslager. Byggnaden är inte byggnadsminne.
Vid markingrepp ska en ansökan om tillstånd till markingrepp i fornlämning
skickas till länsstyrelsen i god tid innan planerad byggnation ska starta.
Ansökningsblankett finns på länsstyrelsens hemsida; www.lansstyrelsen.se

Therese Lindström

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

-----Ursprungligt meddelande----Från: Maria James
Skickat: den 23 november 2017 16:28
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Kopia: Annie Lovén <annie.loven@gotland.se>; Christian Hegardt <christian.hegardt@gotland.se>
Ämne: SV: Remiss ang BN 2017/1778 - Nybyggnad av restaurang- och butiksbyggnad. Rivning av restaurang
(Restaurang Trägårn)
Hej! Skärmtak vid entrén och skylt är inte tillräckligt detaljbeskrivet och bör undantas ur lovet. Dessa delar får
prövas i ett separat lov. I övrigt inga synpunkter.
Hälsningar
Maria James
Regionantikvarie, Stadsarkitektenheten
Telefon: 0498-26 91 98
E-post: mailto:maria.james@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland Visborgsallén 19, 621 81 Visby www.gotland.se
facebook.com/regiongotland ..................................................

________________________________________
Från: registrator-bn@gotland.se <registrator-bn@gotland.se>
Skickat: den 6 november 2017 10:17
Till: Maria James
Ämne: Remiss ang BN 2017/1778 - Nybyggnad av restaurang- och butiksbyggnad. Rivning av restaurang
(Restaurang Trägårn)
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar svar senast 2017-11-20.
Ärendet avser: BN 2017/1778 - Nybyggnad av restaurang- och butiksbyggnad. Rivning av restaurang (Restaurang
Trägårn).
Fastighetsbeteckning: VISBY VINKELN 18
Med vänliga hälsningar
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 91 91
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande----Från: SBF Mätning
Skickat: den 14 november 2017 07:44
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>
Ämne: SV: Remiss ang BN 2017/1778 - Nybyggnad av restaurang- och butiksbyggnad. Rivning av restaurang
(Restaurang Trägårn)
Hej!
Eftersom hela fastigheten ska bebyggas bör Lantmäteriet kopplas in för att säkerställa gränsernas läge.
Mvh
..................................................
Geografisk Information
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: matning@gotland.se
SBF, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se

-----Ursprungligt meddelande----Från: registrator-bn@gotland.se [mailto:registrator-bn@gotland.se]
Skickat: den 6 november 2017 10:04
Till: SBF Mätning <matning@gotland.se>
Ämne: Remiss ang BN 2017/1778 - Nybyggnad av restaurang- och butiksbyggnad. Rivning av restaurang
(Restaurang Trägårn)
Hej!
Översänder remiss där ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Vi önskar svar senast 2017-11-20.
Ärendet avser: BN 2017/1778 - Nybyggnad av restaurang- och butiksbyggnad. Rivning av restaurang (Restaurang
Trägårn).
Fastighetsbeteckning: VISBY VINKELN 18
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Enhet bygg
..................................................
E-post: registrator-bn@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 91 91
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................
Svara till avsändaradressen i detta e-postmeddelande.

21 november 2017
Till:
Byggnadsnämnden. Region Gotland
registrator-bn@gotland.se

Yttrande över byggnadslovsansökan ärende BN 2017/1778
(bygglov för nybyggnad av restaurang- och butiksbyggnad. Rivning av Restaurang Trägårn i
Visby)

Som fastighetsägare till Vinkeln 27+28 har jag två synpunkter:

1. En putsad mur (kulör vit) avses resas i norr mot Vinkeln 27+28. Från erhållna
byggnadslovshandlingar (bl a nummer A-40.3.12 samt A-49.1-01) framgår inte hur
denna mur kommer att te sig sedd från Vinkeln 27+28 med sina
byggnadsminnesklassade trähus. Det är också oklart hur den omfattande rivningen och
nybyggnationen (troligtvis omfattande schaktning) påverkar i norr intilliggande
byggnader och tomtmark. Notera att angränsande tomtmark är i flera nivåer och
innefattar klintkanten. Muren kommer till dels att ersätta nuvarande låg kalkstensmur
och tjärat träplank och får större dimensioner (gäller både höjd och längd; upp till 8
meters höjd??). Med tanke på restauranggäster på terrassen – (i) till vilken grad
kommer muren att begränsa direkt insyn mot Vinkeln 27+28 (som kommer vara
belägna lägre än terrassen)? (ii) blir muren hög nog att skydda mot t. ex. kastande av
fimpar över muren ned på gräs och träbyggnader (stor brandrisk!)? Rent tekniskt, vad
kommer att kröna den planerade muren och skydda denna att vittra från regnvatten och
snö? Muren kommer att vara vitfärgad. Betyder det kalkputs eller att den målas?

2. Utrymningsväg från restaurangen planeras mot Smittens backe. Dörren kommer
mycket tätt intill (i rät vinkel) mot existerande dörr utgörande ingång/utrymningsväg
för den träbyggnad tillhörande Vinkeln 28 och som löper länds Smittens backe.
Dörrarna till de två utrymningsvägarna kommer inte att kunna öppnas samtidigt. Detta
problem framgår inte av byggnadslovshandlingarna (A-01.1-01 och A-40.3-11).

Lars Hederstedt
Tel. 073 0231608

Region Gotland
Reception Visborg

2017 -11- 2 O
Visby 20171120

l Sign:.,

Ytrande från Visby Vinkeln 26 gällande Ärende BN2017/1778 (Gute Bosse AB,
Donnersplats 5)

Styrelsen till Brf Sjömansskolan vill lämna följande yttrande gällande bygglovsansökan från Gute
Bosse AB.

Föreningens medlemmar har studerat bifogade ritningar och har följande invändningar.De
nybyggnadsplaner som föreligger om utbyggnaden av Restaurang Trädgårn kommer att ta den unika
utsikten från fastigheten i anspråk och den kommer att påverka värdering, stadsbild och
Bostadsrättsföreningens unika läge.
Restaurang Trädgårn i sin nuvarande skepnad begränsar redan idag i viss mån det enda
rekreationsområde som Brf Sjömansskolan har och kan ha. Resterande tomtmark är skyddat som
byggnadsminne och består av mycket gamla kullerstenar och kan inte användas för t.ex. grillning,
solning etc.
Den lilla gräsplätt vi har mot restaurangen används flitigt vår, sommar och höst av 17 bostadsrätter
för att grilla, äta, leka, sola etc.
Enligt den ritning som vi fått för översyn kommer muren vara uppfattningsvis ca l meter högre än
nuvarande plank samt att restaurangens gäster kommer att sitta ända fram till muren, som är flera
meter närmare vår tomtgräns än vad matgästerna är idag. Det skulle innebära att antalet soltimmar
drastiskt minskar, utsikten från lägenheterna på bottenvåningen försvinna samt att ljudnivån från
gästerna öka, från att idag vara ett hörbart mummel till att gästerna "sitter i vårt
sommarvardagsrum". Den fasta nybyggnation av baren planeras ända in till vår tomt och vi vill inte
ha utökad fast byggnation närmare och godkänner därmed inte placering närmare än 4,5 meter från
vår tomtgräns.
Vi anser att detta är en betydande olägenhet för bostadsrättsföreningens medlemmar och vi är
bestämt emot beviljandet av bygglovsansökan som Gute Bosse AB lämnat in.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Sjömansskolan

2017 -11- 2 O

/
Camilla Larsson
Ordförande

REGION GOTLAND

Bemötande granneyttrande gällande Visby Vinkeln 18, BN 2017/1778
Datum: 2018-02-23
Fastighet: Visby Vinkeln 18
Ärendenummer: BN 2017/1778
Bemötande avser granneyttrande från Visby Vinkeln 26 (2017-11-20) samt Visby Vinkeln 27+28
(2017-11-21).
Bakgrund:
Befintlig restaurangbyggnad har funnits i 30-40 år och är mycket sliten och är i stort behov av
upprustning. Eftersom den befintliga byggnaden är dåligt isolerad och personalutrymmen och
köksavdelningen är dåligt planerade med utspridda utrymmen och trånga gångar och ingen
handikappanpassning. Väljer nu byggherren att lämna in en bygglovsansökan där det ingår rivning av
befintlig restaurangbyggnad och uppförande av en ny i samma stil som den gamla. Den nya
byggnaden görs handikappanpassad med installation av hiss. Köket får en mycket bättre planering.
Byggnaden blir bättre isolerad och möjliggör att restaurangen kan hålla öppet året runt istället för
som nu, endast under sommarmånaderna.
Svar på frågor från fastighetsägaren till Visby Vinkeln 27 och Visby Vinkeln 28:
•

•
•

Gällande utrymningsdörr och Ladans dörrar så når inte utrymningsdörren fram till deras dörr.
Båda dörrar kan vara öppna utan de hindrar någon framkomlighet. Utrymningsdörren till
restaurangen används endast som nödutrymningsväg.
Gällande uppförande av ny mur mot er fastighet så ska den nya muren muras upp och putsas
slätstruken. Muren avslutas med kalksten som murkrön.
Gällande ev. kastande av fimpar etc. så är det verksamhetens ansvar att inte hyresgäster stör
grannar. Den nya byggnationen påverkar inte verksamheten på så sätt utan verksamheten
ska bedrivas som det gjort tidigare, dvs att de flesta gäster är matgäster och ingen hög musik
eller konserter kommer att ske i verksamheten. Den nya byggnaden innebär att man uppför
mur mot grannen för att minimera risk för störningar. Nuvarande restaurang har inte tagit
emot några klagomål från grannar pga. Eventuella störningar. Man har ambitionen att
bedriva restaurangverksamhet med en god dialog med sina grannar så att alla ska bli nöjda.

Svar på frågor från fastighetsägare till Visby Vinkeln 26:
•

•

Gällande utsikten så är den nya byggnaden anpassad för att inte hindra någon utsikt från
lägenheterna. Man har medvetet hållit ner byggnader på terrassen så att taknivån går under
nivån på bostadsrättsföreningens fönster. I våningen under är utsikten påverkad redan idag
och där finns det utrymmen som ex. tvättstuga och liknande. Därmed bedöms inte den nya
byggnationen påverka utsikten. Terrassen har solskydd idag och de nya kommer att utföras
på likvärdigt sätt och det finns inga klagomål idag på att solskyddet hindrar utsikt. Solskyddet
används endast under soliga dagar under några få sommarmånader.
Gällande ev. störningar från restauranggäster så har arkitekten tagit hänsyn till det genom
att placera en ny byggnad som innehåller utrymningstrappor närmast fastighetsgräns/granne
så att det fungerar som en naturlig bullerskärm. Byggnader muras, putsas och avslutas med
plåttak.

/Fastighetsägare Visby Vinkeln 18
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Ärendenr BN 2017/1778
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Adelsgatan 5, 621 57 Visby
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Bygglovshandling

DATUM

17-12-13

Kv Vinkeln 18, Visby
Situationsplan Bävern 1

ANSVARIG

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

160131
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AP
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SKALA

A3: 1:400

A-01.1-03

BET

Motivering planlösning/avfallslösning för Visby Vinkeln 18, BN

Ärende: BN 2017/1778
Fastighet: Visby Vinkeln 18
Bakgrund: Nuvarande fastighetsägare har lämnat in en bygglovsansökan på ombyggnad av
den befintliga restaurangen. Den nuvarande restaurangbyggnaden är sliten. Invändigt saknas
utrymmen som är tillgängliga för rörelsehindrade samtidigt som man gärna vill få fler
sittplatser även inomhus. Restaurangen är bara öppen sommartid då byggnaden är dåligt
isolerad och det blir för kallt för gästerna. Ytorna inomhus för kökspersonalen är mycket
trånga och opraktiska med smala gångar. Förrådsutrymmen är utspridda på olika ställen.

Vision: Fastighetsägaren vill bevara den gamla restaurangens kännetecken med känslan av
att sitta utomhus i en grönskande trädgård samtidigt som man vill öppna en året‐runt‐
verksamhet. Den nya planlösningen innebär fler sittande gäster inomhus och en ny lounge‐
del. Där kan gästerna sitta och njuta av en fördrink innan man sätter sig vid bords för att äta.
Eller så sitter man där och njuter av en öl om man inte avser att äta någon mat. Tidigare låg
köket där vilket gav ett instängt intryck när man precis klev in i restaurangen. Nu vill man att
känslan ska vara mer öppen och luftig och sommartid ska man kunna öppna upp stora
fönster i bland sittande matgäster. Entrén till restaurangen är i stort sett på samma plats
som tidigare. Bara att ytterväggen är flyttad ut till fastighetsgränsen. Med den nya
planlösningen blir restaurangen mer tillgänglig för alla och främst för rörelsehindrade då den
gamla trottoarkanten försvinner och gästerna kommer rakt in genom entrén utan några steg
som det var tidigare. Inomhus görs plats för en ny hiss och nya toaletter som även görs
tillgängliga. Restaurangens kök placeras centralt i mitten av byggnaden och blir ett slags
öppet kök där man får kontakt med dem som lagar maten. Uppe på terrassen ska känslan av
hur det var tidigare finnas kvar men att allt är mer tillgängligt för rörelsehindrade.

Fördelar: En fortsatt verksamhet med en ny fräschare restaurang. En avsevärt förbättrad
logistik för kökspersonalen. En mer öppen och tillgänglig entré och restaurang med ny hiss
till terrassen. Nya fina toaletter där minst en är tillgänglig för rörelsehindrade. Fler sittplatser
inomhus och en ny skön välkomnande lounge‐del för gäster att sitta inomhus. Som helhet en
bättre byggnad som är isolerad och bättre anpassad efter dagens byggregler med ökad
tillgänglighet.

Avfallshantering: Soprummet kvarstår som tidigare och är placerad på en yta som är minst
attraktiv ur restaurangbesökarens synvinkel. En yta som lämpar sig bäst som soprum. För att
underlätta vid hämtning kan verksamheten dra ut sopkärlen och placera dem utanför på en
plan yta.

Skrivelse inför nämnd
BN 2017/2275 Ackumulatortank
Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger ett ärende gällande en Ackumulatortank som
sökande (GEAB) vill uppföra på fastigheten Värmekraften 2. Ärendet är i behov av en
påskyndad process. Ackumulatortanken avviker mot planens bestämmelser och därför ska
ärendet upp i nämnd. Det ni som byggnadsnämnd ska besluta om är om ni kan ge
samhällsbyggnadsförvaltningen delegation att ta beslut i ärendet BN 2017/2275 efter
marsnämnden 2018-03-14. Det som saknas är yttrande från grannar och annons.
Tjänsteskrivelsen är inte klar än men den kommer att förberedas inför marsnämnden.
Vi har lagt till kompletterande illustrerande perspektiv, reviderade fasadritningar, reviderad
detaljbeskrivning samt flyghinderanalys. Resterande information finns med i
möteshandlingarna inför arbetsutskottet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2275
14 mars 2018

Agnes Aldrin

Byggnadsnämnden

VISBY VÄRMEKRAFTEN 2
Ansökan om bygglov för uppförande av ackumulatortank
(Byggnadshöjd inkl. räcken 36,5 meter)
Förslag till beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift
Totalt

kronor
kronor
kronor

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2275

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

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

-

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

Anvisning: I de fall byggnaden ska anslutas till kommunalt va och endast i det fall den sökta
byggåtgärden berör va-anslutningen:
-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Anvisning: I vissa förekommande fall:
Avloppsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Miljöoch hälsoskyddsnämnden (tel 0498-26 90 00).
Sammanfattning

Ärendet avser uppförande av hetvattenackumulatortank som ska generera fjärrvärme
till Gotländska hushåll. Den befintliga bebyggelsen inom den aktuella detaljplanen
består i huvudsak av industribyggnader och cisterner med varierande volymer, höjder
och former samt ett antal större skorstenar.
Den planerade ackumulatortanken med sin höjd på 36,5 meter överstiger den tillåtna
byggnadshöjden, men har en totalhöjd som understiger den tillåtna totalhöjden.
Remissinstanser som blivit hörda i ärendet är positivt inställda, det ända krav som
kommit in är från Swedavia som godkänner beviljande av bygglov förutsatt att deras
krav på byggnaden uppfylls, vilket den bedöms göra.
Bedömningen är vidare att det redovisade förslagets dimensioner och läge är väl
anpassad i relation till omkringliggande byggnadsvolymer. Den upplevelsen förstärks
av den föreslagna fasadutformningen, som bedöms väl anpassad till platsen,
funktionen och syftet.
Upplevelsemässigt bedöms den planerade ackumulatortanken ligger i gränsläget
mellan att associera till en smalare högre ”skorsten” eller en bredare cistern.
Den planerade ackumulatortanken inte är osynlig i stadslandskapet, men bedöms inte
heller ha en negativ inverkan på det samma. Även i det sammanhanget bidrar den
föreslagna fasadutformningen på ett positivt sätt.
En förutsättning för ovan anförda bedömning är dock att det i handlingarna
redovisade detaljutförandet fullföljs vid genomförandet.
Bedömningen är att den planerade åtgärden inte strider mot planens syfte och att den
avvikelse från detaljplanen som den planerade ackumulatortankens utgör är en liten
avvikelse och att bygglov därför kan beviljas enbart med stöd av 9 kap 31b § PBL.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2275

I tillägg till detta görs även följande bedömning genomförandetiden för den aktuella
detaljplanen har gått ut och bedömningen är att den planerade ackumulatortanken är
förenlig med detaljplanens syfte och att åtgärden tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov, d.v.s. är till nytta för samhället. Bedömningen är därför att bygglov även kan
beviljas för den planerade ackumulatortanken med stöd av 9 kap 31 c § PBL.

Ärendebeskrivning

Förutsättningar

För området gäller detaljplan Värmekraften 2, antagen 1993-04-07 planbeteckning: 09VIS-643. Syftet med planen är att tillskapa mark för industri och upplag. Området
utgör reservområde för framtida behov och skall i första hand utnyttjas för upplag
och energiproduktion. Det framgår också av syftet att utöver själva industrin eller
energianläggningarna skall det finnas plats för andra utrymmen som krävs, t.ex. lager,
kontor och personalutrymmen. Planen är också avgränsad för att inte föregripa
planeringen av A7-området.
För den aktuella platsen anger detaljplanen följande detaljplanebestämmelser:


Ändamål J – industri



e1 – högsta tillåtna bruttoare per fastighet är 0,7



Högst tillåtna byggnadshöjd är 20 meter



Högst tillåtna nockhöjd är 40 meter för byggnadsdel



s - verksamheten får inte utöver given koncession vara störande för
omgivningen



Längs två av fastighetsgränsen mot nordväst finns så kallad prickad mark,
mark som inte får bebyggas. Den prickade marken omfattas också av:



n1 - Som buffertzon mot J-området ska skyddsplantering ske med
skoskornell slån, hassel, vildapel lind och ek.



n3 – ej parkering ej upplag

Yttranden

Miljö- och hälsovårdsnämnden har varit i kontakt med kund men har inget att erinra
eftersom tanken inte innehåller några miljöfarliga ämnen.
Vid möte med räddningstjänsten hade de inget att erinra på grund av att vattnet inte
utgör någon fara för människors hälsa eller säkerhet.
Försvaret har inget att erinra.
Efter inkommen flyghinderanalys har Swedavia getts möjlighet att yttra sig. I samråd
med Visby tornet har de kommit fram till följande utlåtande:
Visby flygplats godkänner bygglovet utifrån den flyghinderanalys och
reflektionsstudie enligt nedan:
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1. Panelerna ska monteras enligt slutsatsen som anges i reflektionsstudien: Med en lutning om
minst 2 grader av fasadpanelerna skulle resultera i att risk för direkt reflektion till
kritiska områden på Visby flygplats inte uppstår. Men som nämnts tidigare i denna
rapport kan små skillnader i fasadens orientering på längre avstånd ändra platsen för en
reflektion ett dussintals meter.
2. GEAB skall kontrollera panelernas lutning minst årligen och dokumentera kontrollen och
meddela Swedavia eventuella avvikelser.
Sökande bemötande gällande Swedavias yttrande:
1. Flyghinderanalys utförd av LFS och redovisar att den inte kommer påverka
Visby flygplats.
2. Reflektionsstudier utförda av BAU arkitekter – Ingen påverkan för flyget
gällande risk för bländning så länge fasadplåtarna riktas nedåt 2 grader mot
mark, vilket kommer göras.
3. Ingen belysning riktas uppåt
4. Hinderljus monteras
Bedömning

Den befintliga bebyggelsen inom den aktuella detaljplanen består i huvudsak av
industribyggnader och cisterner med varierande volymer, höjder och former samt ett
antal större skorstenar.
Den aktuella detaljplanen anger två olika höjder att förhålla sig till. Detaljplanens
avsikt är att den generella byggnadshöjden inte ska överstiga 20 meter, men att
enskilda byggnadsdelar kan tillåtas ända upp till 40 meter höjd. I dagsläget är det i
huvudsak de stora skorstenarna som når upp till de högre höjderna. Bedömningen är
att den planerade ackumulatortanken med sin höjd på 36,5 meters har en
byggnadshöjd som överstiger 20 meter, men att den har en totalhöjd som understiger
den tillåtna höjden 40 meter. Bedömningen är att den planerade tanken avviker från
detaljplanen. Frågan är alltså om det finns skäll att anse att den identifierade
avvikelsen är en sådan liten avvikelse som inte utgör hinder för att bevilja bygglov för
den planerade ackumulatortanken.
De remissinstanser som blivit hörda i ärendet är positivt inställda, det ända krav som
kommit in är från Swedavia som godkänner beviljande av bygglov förutsatt att deras
krav på byggnaden uppfylls, vilket den bedöms göra.
Bedömningen är att tankens diameter (14 meter) förvisso är betydligt större än
diametern på de omkringliggande skorstenarna, men ändå mindre i förhållande till
andra cisterner inom den aktuella detaljplanen. Bedömningen är att relationen mellan
tankens höjd och diameter har en uppåtsträvande riktning som mer anknyter till
skorstenarnas form än till de omgivande lägre cisternerna med större diametrar.
Bedömningen är att ackumulatortankens byggnadshöjd i proportion till tankens
diameter genererar ett byggnadsverk som i sammanhanget upplevs som slank.
Bedömningen är att detta är en förmildrande omständighet vid bedömning av om
avvikelsen från detaljplanen i det här fallet kan anses som liten.
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Bedömningen är att den planerade ackumulatortanken ligger i gränsläget mellan att
upplevas som en smalare högre ”skorsten” eller en bredare cistern. Det redovisade
förslagets dimensioner och läge är väl anpassad i relation till omkringliggande
byggnadsvolymer. Den upplevelsen förstärks av den föreslagna fasadutformningen,
som bedöms väl anpassad till platsen, funktionen och syftet.
Den planerade ackumulatortanken inte är osynlig i stadslandskapet, men bedöms inte
heller ha en negativ inverkan på det samma. Även i det sammanhanget bidrar den
föreslagna fasadutformningen på ett positivt sätt.
En förutsättning för ovan anförda bedömning är att det i handlingarna redovisade
detaljutförandet fullföljs vid genomförandet.
Med stöd av det ovan anförda är det Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning att
den planerade åtgärden inte strider mot planens syfte och att den avvikelse från
detaljplanen som den planerade ackumulatortanken utgör är en liten avvikelse och att
bygglov därför kan beviljas enbart med stöd av 9 kap 31b § PBL.
I tillägg till det ovan anförda görs även följande bedömning.
Ackumulatortankens huvudfunktion är att generera värme och energi till hushåll i
Visby. I den utredning som gjorts åt GEAB beskrivs att det den planerade
ackumulatortanken kan bidra till att minimera störningar i fjärrvärmeleveranserna
och därmed öka leveranssäkerheten. Dessutom utgör ackumulatortanken en
vattenreservoar med en stor vattenvolym en trygghet vid vattenläckage (haverier) ute
på fjärrvärmenätet.
Eftersom genomförandetiden för den aktuella detaljplanen har gått ut och
bedömningen är att den planerade ackumulatortanken är förenlig med detaljplanens
syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov, d.v.s. är till nytta för samhället,
är bedömningen att bygglov även kan beviljas för den planerade ackumulatortanken
med stöd av 9 kap 31 c § PBL.
Berörda grannar är ännu inte färdighörda! Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer
att bygglov kan beviljas under förutsättning yttranden från grannar inte påverkar det
befintliga beslutsunderlaget.
Sista svarsdag för yttranden för grannar är den 19/3-2018.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten …, fastigheten …
och hyresgäster i fastigheten … har bedömts vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Alt.
Synpunkter har inkommit ifrån …,
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Sökande har inkommit med svarsskrivelse
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Beslutsunderlag
Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Detaljritning
Illustrerande perspektiv
Anmälan kontrollansvarig
Geoteknisk undersökning
Teknisk undersökning
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Inkom

2018-03-08
2018-02-09
2017-10-11
2018-02-22
2017-12-21
2017-10-11
2018-02-22
2018-02-23
2018-02-02
2017-09-18
2017-09-18

Utredning ACK-Tank
2018-03-08
Yttranden från berörda
201x-xx-xx
Remissyttrande Swedavia 2018-03-05
Bemötande Swedavia
2018-03-05
Yttrande miljö- och hälsa 2018-02-14
Yttrande Försvaret
2018-02-08

Handlingsnr

42
10
48
21
12
51
52
38
6
7
75
66
66
46
73

Lagstöd

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

6 (9)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2275

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

Agnes Aldrin
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare
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OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
Gotlands Energi AB, Björn Blomberg, Box 1095, 62121 VISBY
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Bilaga till beslut
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

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

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

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

VY 1

2018-02-22

VISBYARK
STHL M VIS BY

VISBY VÄRMEKRAFTEN 2

GESTALTNING ACKUMULATORTANK

VY 2

2018-02-22

VISBYARK
STHL M VIS BY

FASAD MOT ÖSTER

FASAD MOT SÖDER

Kompletterande handlingar BN 2017/2275
BET

FÖRKLARINGAR
Fasader avser principfasader. Vågformade linjer visar
indelning av mönster på ett kompletterande yttre skikt.

Material och kulör
Ackumulatortanken har, i sitt grundutförande ett yttre
skal av korrugerad plåt i kulör RAL 7043, mörkgrå.
Utanpå denna monteras aluminiumplåtar. Plåtarnas
format är ca 1 x 2 m och valsade i erforderlig radie.
Vågmönster och utförande enligt ritning A-40.6-01.

VISBYARK
STHLM

VISBY

www.visbyark.se
Kinbergs plats 8F, 621 57 Visby
St Nygatan 14, 111 27 Sthlm
tel. 0498-210885 / 08-233040
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A
BET

FÖRKLARINGAR
Fasader avser principfasader. Vågformade linjer visar
indelning av mönster på ett kompletterande yttre skikt.

Material och kulör
Ackumulatortanken har, i sitt grundutförande ett yttre
skal av korrugerad plåt i kulör RAL 7043, mörkgrå.
Utanpå denna monteras aluminiumplåtar. Plåtarnas
format är ca 1 x 2 m och valsade i erforderlig radie.
Vågmönster och utförande enligt ritning A-40.6-01.

VISBYARK
STHLM

VISBY

www.visbyark.se
Kinbergs plats 8F, 621 57 Visby
St Nygatan 14, 111 27 Sthlm
tel. 0498-210885 / 08-233040

FASAD TILLAGD
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40%

Tät

20%
INSIDA ACKUMULATORTANK

Tät

40%
Tät
60%

20%

UTSIDA

ALUMINIUMPLÅT

60%
40%
60%

HORISONTELL PRINCIPDETALJ SKALA 1:10
INFÄSTNING AV ALUMINIUMPLÅT
ACKUMULATORTANK LEVERERAS MED KORRUGERAD PLÅT.
PERFORERAD PLÅT MONTERAS TILL KORRUGERAD PLÅT PÅ DISTANS MED Z-PROFIL

PRINCIPFASAD
PERFORERINGSINDELNING I VÅGMÖNSTER
PROCENTTAL AVSER PERFORERINGSGRAD
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A
BET

FÖRKLARINGAR

Plåtar monteras mot tanken och vinklas ca 2 grader nedåt
Utanpå ackumulatortank monteras 3 mm halvblank
aluminiumplåt i kvalitet EN AW-5754 alternativt anodiserad i enlighet med Reflection study, utförd av BAU.
aluminiumplåt eller likvärdigt. Vågmönster utförs genom att
plåtarna är mönsterperforerade med olika perforeringsgrad i
fyra steg från 60% perforering till tät plåt. Perforering är
hålmönstrad med hål mellan ca 5-50 mm.
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STUDY AIM
The purpose of this study is to determine whether or not tilting the Accumulator’s facade panels 2 degrees towards the ground will be sufficient to
avoid potential problems with direct reflections on activities at Visby airport.

BACKGROUND
The Accumulator structure approximates a cylinder. This basic shape by nature redirects light over a wide range of directions (FIG 1). How far reflected
rays travel from the cylinder are largely a function of solar altitude with sun
just above the horizon casting reflections the furthest distance. Preliminary
calculations conducted at the beginning of this study indicated that with
facade panels without tilt, reflected rays will cause problems with takeoffs
and landings for approximately 10 minutes at both sunrise and sunset (in
total approximately 20 minutes per day assuming clear conditions). Tilting the panels downward was determined to be the most feasible way to
ensure that reflections do not meet critical areas around the airport.

SUN 1° above horizon

SUN 42° above horizon
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METHOD
The assessment of glint and glare in is a complex problem and its assessment in outdoor environments presents a particular challenge (Danks &
Good 2011) (Ho, Ghanbari and Diver, 2011). Both geometry and properties
of materials play critical roles. This report examines the geometrical relationship between the path of the sun and the Accumulator’s facade panels.
The central assumption being that so long as direct specular reflections
do not reach critical targets at and around the airport (Approach paths,
runways and air traffic control tower) that aviation activities will not be
adversely affected.
GEOMETRY
The study did not have the advantage of a geo-referenced CAD underlay.
Rather, positioning of the tower in relation to the airport is achieved here
through the use of a geo-referenced raster file obtained from Lantmäteriet.
A corresponding 3d mesh of the terrain was generated from ascii-grid file
obtained from Lantmäteriet (2m raster). The location of the Accumulator
was approximated using a PDF received from the Visbyark 2018-02-15.
The accumulator’s height and width was obtained from cad file from the
architect from 2018-02-15. The geometry of storage tank was simplified
into planer surfaces tilted 2° downwards. Rays were then projected from
sensors placed at 1x1m grid.
At the time of the study, no specific information was provided as to geometry of Visby airport’s approach path. Rather, a standard path of approach
based on FAA guidelines was assumed to be 3° from the horizontal (FIG 1).
It is assumed that the runway can be used for landing at either of their
ends. The two approach zones were then positioned in the 3d model according to each of the runways’ ‘touchdown zones’ as evident on the raster
image from Lantmäteriet.

FIG 1: Sun reflected off a generic cylinder.
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The distance from the accumulator to the end of the furthest touchdown
zone is approximately 5,5 km. As such, geometry of the model had to be
corrected to account for the curvature of the earth. This is accomplished
here by use of the online tool at earthcurvature.com to determine the difference between a flat surface and the curved surface of the earth. The
Accumulator building was then tilted slightly to approximate this effect
(reflection height being increased approximately 6,8m over 5,5 kilometers.
As a result of this convention, the accuracy of the rays’ travel distance distances decreases as rays face away from the airport. So while the position
of the rays is relatively accurate towards the airport, it is less so towards
the south west. Due to insufficient data the vegetation and buildings were
not included in the simulation, which in reality would block some of the
reflected solar rays.
Over longer distances, even slight differences in the orientation of the
façade can change the location of a reflection impact by dozens of meters.
It should be noted that while the lack of CAD underlay does introduce a
degree of inaccuracy to the study, results here are believed to be accurate
enough for the intended purpose of setting a recommended minimum tilt
angle to the facade panels.
CALCULATION OF REFLECTED RAYS
The calculation of direct reflection is accomplished by means of a custom
script written for Grasshopper- Honeybee. Over the past number of years,
this tool has been used for numerous studies of the impacts of a proposed
building’s reflections such as, Tuletorn Sundbyberg, New Karolinska hospital in Solna, Karlatornet and a previous reflection studies for Arlanda Airport.
The script determines the position of the sun in the sky and traces a ray
from the sun’s position to any specified surface(s). From these surfaces, a
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FIG 2: Approach zone according to 3° approach path.
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METHOD (continued)
second ray is then created based on the simple principle that the angle of a
ray’s reflection is equal but opposite to it’s angle of incidence. If any of the
reflected rays hits a surface defined as a collector then the result is recorded. The calculation is then run at the hours of sunrise and sunset throughout the whole year, when the solar elevation as at its lowest. The results of
this calculation defines the approximate area reached by direct reflection
from the Accumulator’s facade.
Reflection analyses are critically dependent on the intensities at a specific
date and times. The occurrence of cloud cover is highly variable so and if
included in the study could potentially lead to under-prediction of reflections. For this reason, a clear sky model is used in this study. This clear sky
weather data file for Visby Airport was generated by the program Meteonorm 7.0. Similarly, for the purposes of this study, the cladding material
is assumed to be a highly specular mirror material. In practice it should be
noted that most metallic materials proximate a mirror at glancing angles of
incidence. These two assumptions means that the results presented here
are an upper limit on the probability of reflection caused by the Accumulator’s facade.
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FIG 3. Reflected rays - view from “north-east”
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RESULTS
Figures 3 and 4 indicate that with two degree tilt to facade panels, that
direct reflection (reflected rays shown in yellow) does not cause problems
with the approach path, runway or control tower.
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FIG 4. Reflected rays - view from “south”
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CONCLUSION
With a minimum of 2 degrees tilt of the facade panels, results show no
risk of direct reflection to critical areas of the Visby airport. However, as
mentioned previously in this report, over longer distances, even slight
differences in the orientation of the façade can change the location of
a reflection impact dozens of meters. For this reason, it is extremely
important that great care be taken to ensure that the facade panels are
oriented at minimum 2 degrees downwards from vertical.

Zone with occurance of reflections
(2 degrees tilt to facade panels)
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FIG 5. Zone of direct reflection with
2 degree tilt to facade panels - plan
view
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REFLECTION STUDY
VÄRMEKRAFTEN 2
VISBY
2018-02-20
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STUDY AIM
The purpose of this study is to determine whether or not tilting the Accumulator’s facade panels 2 degrees towards the ground will be sufficient to
avoid potential problems with direct reflections on activities at Visby airport.

BACKGROUND
The Accumulator structure approximates a cylinder. This basic shape by nature redirects light over a wide range of directions (FIG 1). How far reflected
rays travel from the cylinder are largely a function of solar altitude with sun
just above the horizon casting reflections the furthest distance. Preliminary
calculations conducted at the beginning of this study indicated that with
facade panels without tilt, reflected rays will cause problems with takeoffs
and landings for approximately 10 minutes at both sunrise and sunset (in
total approximately 20 minutes per day assuming clear conditions). Tilting the panels downward was determined to be the most feasible way to
ensure that reflections do not meet critical areas around the airport.
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METHOD
The assessment of glint and glare in is a complex problem and its assessment in outdoor environments presents a particular challenge (Danks &
Good 2011) (Ho, Ghanbari and Diver, 2011). Both geometry and properties
of materials play critical roles. This report examines the geometrical relationship between the path of the sun and the Accumulator’s facade panels.
The central assumption being that so long as direct specular reflections
do not reach critical targets at and around the airport (Approach paths,
runways and air traffic control tower) that aviation activities will not be
adversely affected.
GEOMETRY
The study did not have the advantage of a geo-referenced CAD underlay.
Rather, positioning of the tower in relation to the airport is achieved here
through the use of a geo-referenced raster file obtained from Lantmäteriet.
A corresponding 3d mesh of the terrain was generated from ascii-grid file
obtained from Lantmäteriet (2m raster). The location of the Accumulator
was approximated using a PDF received from the Visbyark 2018-02-15.
The accumulator’s height and width was obtained from cad file from the
architect from 2018-02-15. The geometry of storage tank was simplified
into planer surfaces tilted 2° downwards. Rays were then projected from
sensors placed at 1x1m grid.
At the time of the study, no specific information was provided as to geometry of Visby airport’s approach path. Rather, a standard path of approach
based on FAA guidelines was assumed to be 3° from the horizontal (FIG 1).
It is assumed that the runway can be used for landing at either of their
ends. The two approach zones were then positioned in the 3d model according to each of the runways’ ‘touchdown zones’ as evident on the raster
image from Lantmäteriet.

FIG 1: Sun reflected off a generic cylinder.
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The distance from the accumulator to the end of the furthest touchdown
zone is approximately 5,5 km. As such, geometry of the model had to be
corrected to account for the curvature of the earth. This is accomplished
here by use of the online tool at earthcurvature.com to determine the difference between a flat surface and the curved surface of the earth. The
Accumulator building was then tilted slightly to approximate this effect
(reflection height being increased approximately 6,8m over 5,5 kilometers.
As a result of this convention, the accuracy of the rays’ travel distance distances decreases as rays face away from the airport. So while the position
of the rays is relatively accurate towards the airport, it is less so towards
the south west. Due to insufficient data the vegetation and buildings were
not included in the simulation, which in reality would block some of the
reflected solar rays.
Over longer distances, even slight differences in the orientation of the
façade can change the location of a reflection impact by dozens of meters.
It should be noted that while the lack of CAD underlay does introduce a
degree of inaccuracy to the study, results here are believed to be accurate
enough for the intended purpose of setting a recommended minimum tilt
angle to the facade panels.
CALCULATION OF REFLECTED RAYS
The calculation of direct reflection is accomplished by means of a custom
script written for Grasshopper- Honeybee. Over the past number of years,
this tool has been used for numerous studies of the impacts of a proposed
building’s reflections such as, Tuletorn Sundbyberg, New Karolinska hospital in Solna, Karlatornet and a previous reflection studies for Arlanda Airport.
The script determines the position of the sun in the sky and traces a ray
from the sun’s position to any specified surface(s). From these surfaces, a

Highest approach
path

225m
VÄRMEKRAFTEN 2

150m

Lowest approach
path

FIG 2: Approach zone according to 3° approach path.
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METHOD (continued)
second ray is then created based on the simple principle that the angle of a
ray’s reflection is equal but opposite to it’s angle of incidence. If any of the
reflected rays hits a surface defined as a collector then the result is recorded. The calculation is then run at the hours of sunrise and sunset throughout the whole year, when the solar elevation as at its lowest. The results of
this calculation defines the approximate area reached by direct reflection
from the Accumulator’s facade.
Reflection analyses are critically dependent on the intensities at a specific
date and times. The occurrence of cloud cover is highly variable so and if
included in the study could potentially lead to under-prediction of reflections. For this reason, a clear sky model is used in this study. This clear sky
weather data file for Visby Airport was generated by the program Meteonorm 7.0. Similarly, for the purposes of this study, the cladding material
is assumed to be a highly specular mirror material. In practice it should be
noted that most metallic materials proximate a mirror at glancing angles of
incidence. These two assumptions means that the results presented here
are an upper limit on the probability of reflection caused by the Accumulator’s facade.
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FIG 3. Reflected rays - view from “north-east”
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RESULTS
Figures 3 and 4 indicate that with two degree tilt to facade panels, that
direct reflection (reflected rays shown in yellow) does not cause problems
with the approach path, runway or control tower.
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FIG 4. Reflected rays - view from “south”
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VISBY AIRPORT

CONCLUSION
With a minimum of 2 degrees tilt of the facade panels, results show no
risk of direct reflection to critical areas of the Visby airport. However, as
mentioned previously in this report, over longer distances, even slight
differences in the orientation of the façade can change the location of
a reflection impact dozens of meters. For this reason, it is extremely
important that great care be taken to ensure that the facade panels are
oriented at minimum 2 degrees downwards from vertical.

Zone with occurance of reflections
(2 degrees tilt to facade panels)
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FIG 5. Zone of direct reflection with
2 degree tilt to facade panels - plan
view

3

Handläggare Miljökonsult

Värmekraften 2, Visby
Rev

Sidnr

VISBYARK

Reflektionstudie
Handläggare Miljökonsult

Beställare

Paul Rogers,
Mihail Todorov

18008RVI

2018-02-20
Rev

R1

2018-02-20

Jenny Söderström
Visbyark
Kinbergs plats 8F
621 57 Visby

Flyghinderanalys gällande Uppförande av ackumulatortank i Visby kommun Värmekraften 2
Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med
resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna
flyghinderanalys: Visby.
Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en
sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller.

Dokumentnummer
D-2018-122275
Ärendenummer
Ä-2018-007343
Ert datum 2018-02-15

Handläggare
Per-Ola Kårbro
011-19 25 22T
011-19 25 75F
per-ola.karbro@lfv.se

Analysen består av två delar;
Del 1:

Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3.

Del 2:

Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och
utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande
områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att
få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare.
Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser

Mer information om flyghinderanalyser hittar du på
www.lfv.se/flyghinderanalys
Intern LFV info: 707718-01-01
1

Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk
civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude.
2

CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)

3

Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att

föra talan och överklaga beslut och domar

LFV
System & Utveckling
601 79 Norrköping
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F
lfv@lfv.se
www.lfv.se
Org nr. 202100-0795

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk
Beteckning

Värmekraften 2

WGS 84
(N)

WGS 84
(E)

SWEREF 99 SWEREF 99 Markens Bygg18 45
18 45
höjd
höjd (m
(X)
(Y)
(möh) ö mark)
57 37 25,96 018 19 04,51 6389474,53
124182,63
54,35
37

Totalhöjd
(möh)
91,35

Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att
analysresultatet förändras).
Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan.
Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in
före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast
fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen
bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten.
Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas.
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Del 1 – LFV remiss-svar
- LFV är sakägare
CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV
tjänster, anläggningar och utrustningar)
Innanför
skyddsavstånd
Ja
Nej
Kommentar
VOR
X
DME
X
NDB
X
Radaranläggning
X
Radioanläggning
X
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)

LFV:s yttrande:
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering.
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System & Utveckling
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER
- Berörd flygplats är sakägare
LUFTRUM
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan.

TMA (Terminalområde)
CTR (Kontrollzon)*
TIA (Trafikinformationsområde)
TIZ (Trafikzon)

Inom
området
Ja
Nej
X
X

Kommentar
Inom Visby TMA a
Inom Visby

X
X

*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf
Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846). CTR utformas för att skydda trafiken
under start- och landningsfasen. I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.

Karta: Planerad etableringsposition (pilen) med omkringliggande luftrum.
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168)
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret påverkar en yta höjdmässigt, markeras
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan.

Inom
ytan
Ja
Nej

Utan
anm.
Kommentar

MSA

X

Inom Visby. Ingen påverkan.

Vektoreringshöjd

X

Holding

X

Racetrack, Baseturn

X

Visby CTR. Ingen påverkan.
Inom ”VSB Holding” och ”OV Holding”.
Ingen påverkan.
Inom racetrackytan för procedurerna
”VOR/DME+ILS RWY 21”, ”NDB+ILS
RWY 21”, ”VOR/DME RWY 21”,
”NDB+VOR RWY 21”, ”NDB RWY 21”,
”VOR/DME RWY 03” och ”VOR (Cat
B/C/D) RWY 03”. Ingen påverkan.

Intermediate segment

Anm.

X

Final segment

X

ILS

X

Circling

X

Missed approach

X

SID - ja

Inom ”VOR/DME RWY 03”, ”VOR (Cat
B/C/D) RWY 03” och ”RNP RWY 03”.
Ingen påverkan.
Inom ”VOR/DME+ILS RWY 21” och
”NDB+ILS RWY 21”. Ingen påverkan.
Inom Circling cat. B/C/D.
Ingen påverkan.
Inom ”VOR/DME RWY 21”, ”NDB+VOR
RWY 21”, ”NDB RWY 21” och planerade
”RNP RWY 21”. Ingen påverkan.
Inom ”SID RWY 21” och ”RNAV (GNSS)
SID RWY 21”. Ingen påverkan.

STAR - nej
Omnidirectional departure - ja

Inom ”Omnidirectional departures”.
Ingen påverkan.
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CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12)
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret påverkar en utrustning, markeras detta
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan.

Innanför
skyddsavstånd
Ja
Nej
VOR

X

DME

X

NDB/Locator

X

ILS

X

Radioanläggning

X

Markrörelseradar

X

Utan
anm.

Anm.

Kommentar

LFV
System & Utveckling
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FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE YTOR (enl. ICAO Annex 14)
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret påverkar en yta höjdmässigt, markeras
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan.

Inom
ytan
Ja
Nej
Övergångsytan
Horisontella ytan

Utan
anm.

Anm.

Kommentar

X
X

Koniska ytan

Ingen påverkan.
X

Start- stigytan

X

Visby RWY 21. Ingen påverkan.

Inflygningsytan

X

Visby RWY 03. Ingen påverkan.

Med vänliga hälsningar

Per-Ola Kårbro
För Malin Dahlgren
Tf. Gruppchef, Flygplatsprodukter

Kopia till berörda flygplatser via epost:
Visby
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens
omfattning
Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt
4
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten .
När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s
5
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör någon civil flygplats.
6
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare och lämnar då sin syn på etableringen av
hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan.

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNSutrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på
militära inflygningsprocedurer.
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning
med kommentar.
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.

Analysens giltighetstid
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i
hindrets närhet.
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande.
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Näringsdepartementets förordning (2010:184)
Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen.
MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude.
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Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan,
överklaga beslut och domar

LFV
System & Utveckling
601 79 Norrköping
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F
lfv@lfv.se
www.lfv.se
Org nr. 202100-0795

-----Ursprungligt meddelande----Från: Johansson, Ulf (Visby) [mailto:ulf.johansson@swedavia.se]
Skickat: den 5 mars 2018 15:03
Till: Registrator-BN <registrator-bn@gotland.se>; Agnes Ekbom Aldrin <agnes.ekbom-aldrin@gotland.se>
Kopia: Jonasson, Gunnar (Visby) <gunnar.jonasson@swedavia.se>; 'Österholm, Lars (ATS Visby)'
(lars.osterholm@lfv.se) <lars.osterholm@lfv.se>; daniel.vestling@lfv.se
Ämne: VB: Fråga till Swedavia gällande flyghinderanalys BN 2017/2275
Hej!
Tack för underlaget. I samråd med Visby tornet har vi kommit fram till följande utlåtande.
Visby airport godkänner bygglovet utifrån den flyghinderanalys och reflection study som genomförts med följande
villkor:
1.

Panelerna skall monteras enligt slutsats I reflection study enligt nedan.
"CONCLUSION
With a minimum of 2 degrees tilt of the facade panels, results show no
risk of direct reflection to critical areas of the Visby airport. However, as
mentioned previously in this report, over longer distances, even slight
differences in the orientation of the façade can change the location of
a reflection impact dozens of meters. For this reason, it is extremely
mportant that great care be taken to ensure that the facade panels are
oriented at minimum 2 degrees downwards from vertical ".

2. GEAB skall kontrollera panelernas lutning minst årligen och dokumentera kontrollen och meddela Swedavia
eventuella avvikelser.

Ulf Johansson
Risk- och /flygsäkerhetskoordinator
Visby Airport
Tel: 010-1095226 Mobil: 0708-377131
E-post: ulf.johansson@swedavia.se
Swedavia AB
Visby Airport
621 41 Visby
Tel växel: 010-109 52 00 Fax: 010-109 52 45 www.visbyairport.se Tänk på miljön innan du skriver ut detta epostmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande----Från: agnes.ekbom-aldrin@gotland.se [mailto:agnes.ekbom-aldrin@gotland.se]
Skickat: den 5 mars 2018 13:21
Till: Johansson, Ulf (Visby)
Ämne: Fråga till Swedavia gällande flyghinderanalys
****** VIKTIGT MEDDELANDE - SWEDAVIA IT ******** I detta email finns en bifogad fil/attachment. Om
du inte bett om eller emotsett filen, ber vi dig att *INTE* klicka paa filen.
****** SWEDAVIA IT *******
Hej Ulf!

Jag heter Agnes och arbetar som handläggare för ärendet som avser GEABs ansökan om bygglov för uppförande av
ackumulatortank på Visby Värmekraften 2. Har fått in begärd flyghinderanalys som jag skickat till dig, undrar om
det finns möjlighet att för er att ge ett yttrande gällande flyghinderanalysen innan den 8/3? Förstår att det är mycket
begärt men återkom med svar så snart du vet.
Tack på förhand!
Ärendet avser: - Ansökan om bygglov för uppförande ackumulatortank (Totalhöjd inkl. räcken 36,5 meter).
Fastighetsbeteckning: VISBY VÄRMEKRAFTEN 2
Se bifogade handlingar.
Med vänliga hälsningar
Agnes Aldrin
Bygglovarkitket
..................................................
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.

Från:                                               Anna Fagerberg
Skickat:                                          den 14 februari 2018 10:56
Till:                                                  Agnes Ekbom Aldrin
Ämne:                                            VB: Möte gällande ärende BN 2017/2275 GEAB
Hej Agnes,
från miljöskydd har vi redan pratat med GEAB. Vi har inget specifikt att tillföra i själva bygglovet när det gäller tanken
eftersom den inte innehåller några farliga ämnen.
Jättebra att du hör av dig i ett sådant här ärende, det är precis det här samarbetet vi vill ha. Det är alltid bättre att höra av
sig en gång för mycket än en gång för lite.
Mvh
Anna
Från: Registrator-MHN
Skickat: den 14 februari 2018 08:37
Till: Miljöteam SBF <miljoteam@gotland.se>
Ämne: VB: Möte gällande ärende BN 2017/2275 GEAB

Från: Agnes Ekbom Aldrin
Skickat: den 14 februari 2018 08:33
Till: Registrator-MHN <registrator-mhn@gotland.se>; Förebyggande RT <forebyggande.rt@gotland.se>
Kopia: Gunnar Gustafsson <gunnar.gustafsson@gotland.se>
Ämne: Möte gällande ärende BN 2017/2275 GEAB
Hej!
Jag heter Agnes och jobbar som bygglovarkitekt på enheten bygg. Arbetar just nu med ett ärende gällande uppförandet av
en ackumulatortank som ska innehålla hetvatten. Det skulle vara bra att ha ett möte med er för att utreda eventuella risker
som en sådan cistern kan medföra. Skulle behöva komma i kontakt med någon på vardera enhet som kan tänka sig vara
med på mötet. Antingen om vi kan ses imorgon 15/2 mellan 11-12 eller nästa vecka innan den 22/2.   
Vänliga hälsningar, Agnes
Agnes Aldrin
Bygglovarkitekt
E-post: agnes.ekbom-aldrin@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
http://www.gotland.se/
facebook.com/regiongotland
..................................................
Region Gotland och Varumärket Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/285
28 februari 2018

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

FÅRÖ FRIGGARS 1:51
Uppförande av teletorn (36 meter) samt två teknikbodar
Förslag till beslut

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

Avgift

Avgift för avslag

10 300 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ärendet avser uppförande av ett teletorn av en höjd på 36 meter med tillhörande två
teknikbodar. Tornet placeras på mark bestående av vegetationsklädda sanddyner, ca
170 meter väster om Ullahau Natura 2000- område. Platsen är utpekad i den
Fördjupade översiktsplanen för Fårö. I detta område föreslås möjlighet för
komplettering och förtätning av befintlig bebyggelse och möjlighet till grupper av ny
bebyggelse för permanent boende.
Ansökan bör avslås.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Fördjupad översiktsplan för Fårö, antagen av regionfullmäktige 2014-02-20.
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I översiktsplanen/den fördjupade översiktsplanen är den sökta platsen utpekad för
ett område för kompletteringsområde.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv och rörligt
friluftsliv enligt beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2
stycket).
I den fördjupade översiktsplanen är Fårö i sin helhet betecknat som en värdefull
bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering
och utformning av bebyggelse.
Platsen/byggnaden ligger inom ett område som omfattas av Kulturvärdeskartan, som
är en del av Kulturmiljöprogram för Gotland antaget av byggnadsnämnden 2014-1001, 231 §. Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och
landskap ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas
enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret
på Gotland samt på Fårö fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har inkommit.
GEAB har inget att erinra.
Försvaret tillstyrker åtgärden, se bilaga.
Trafikverket luft har ingen erinran.
Regionekologen har ingen erinran.
Regionantikvarien har ingen erinran.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen inte är lämplig att
bebygga med ett 36 meter högt fackverkstorn med tillhörande två teknikbodar. Detta
område är utpekat som ett kompletteringsområde i den Fördjupade översiktsplanen
för Fårö. I detta område föreslås möjlighet för komplettering och förtätning av
befintlig bebyggelse och möjlighet till grupper av ny bebyggelse för permanent
boende. Ansökan bör avslås.
I sökandes skrivelse så hänvisas till att masten behövs i området samt att placeringen
inte hindrar att det byggs fler hus i området.
Bedömning är att det ansökta fackverkstornet med tillhörande två teknikbodar
kommer att hindra uppförandet av fler bostadshus i området, då det inte kommer
vara möjligt att följa riktlinjerna för avstånd till mast och bebyggelse. Området är ett
av de bästa områdena på Fårö när det gäller tillgång till vatten. Möjligheterna att
bygga bostäder på Fårö är starkt begränsade. När det i den fördjupade
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översiktsplanen både finns utpekade områden för komplettering av bebyggelse och
bra förutsättningar för vatten är bedömningen att det inte är lämpligt att hindra en
sådan utveckling genom att uppföra det aktuella fackverkstornet med tillhörande två
teknikbodar. Åtgärden kan inte anses förenlig med den fördjupade översiktsplanen.
Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av kulturmiljöprogrammet. De
fornlämningsområden och gårdsmiljöer som utpekas i kulturmiljöprogrammet berörs
ej av åtgärden. Programmet omfattar även friluftslivets intressen samt framhåller
naturvärden med bevarandevärd flora och fauna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att ansökan bör avslås.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Inga negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.
Sökande har inkommit med svarsskrivelse.
Beslutsunderlag
Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
2018-02-28
Ansökan
2017-01-27
Situationsplan
2017-03-07
Ritning teknikbodar
2017-01-27
Ritning torn
2017-01-27
Tekniskbeskrivning,
2017-03-13
Anmälan kontrollansvarig 2017-01-27
Yttrande Regionekolog,
2017-04-10
Yttrande Regionantikvarie, 2017-04-04
Yttrande GEAB
2017-03-20
Yttrande Försvarsmakten, 2017-10-17
Yttrande Trafikverket luft, 2017-10-26
Flyghindersanalys,
2017-03-14
Sökandes svar på vårt beslut, 2018-02-07

Handlingsnr

#1
#14
#6
#7
#16
#2
#30
#27
#24
#42
#46
#17
#56

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
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Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare
OBS! Namn och adresser ska skrivas ut

Sökande
We Consulting AB, Ståthögavägen 38, 60223 Norrköping
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Bilaga till beslut
BN 2017/285

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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Fårö Friggars 1:51 BN 2017/285
Uppförande av teletorn (36 meter) samt två teknikbodar
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Hej Charlott!
Det var inte helt lätt att hitta i dokumentet, men jag tror jag förstår vad du hänvisar till.
Som jag bedömer så hindras inte en mobilbasstation på platsen med hänvisning till FÖP. Detta eftersom att det är en
infrastrukturutbyggnad samt ett allmän intresse med bra mobiltäckning och kapacitet i mobilnätet.
Ur en turistsynpunkt så är det också väldigt viktigt att mobilnätet håller hög kapacitet. Därav behövs basstationen,
samt att placeringen inte hindrar att det byggs fler hus i området.
Mvh
HENRIK FELDT, Teamledare SA
+46 70 576 32 81
-----Ursprungligt meddelande----Från: Charlott Stjernholm [mailto:charlott.stjernholm@gotland.se]
Skickat: den 5 februari 2018 09:23
Till: Henrik Feldt <henrik.feldt@we-consulting.se>
Ämne: SV: Svar på synynpunkter över hanteringen av ärendet
Hej Henrik.
Planerna som jag hänvisar till finns i den fördjupade översiktsplanen för Fårö, FÖP Fårö 2025 antogs av
regionfullmäktige 2014-02-20 och vann laga kraft 2014-03-26. Den finns att ta del av på vår hemsida, jag lägger till
länken här. http://gotland.se/77914
Vänliga hälsningar
..................................................
Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: charlott.stjernholm@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland Visborgsallén 19, 621 81 Visby www.gotland.se
facebook.com/regiongotland ..................................................
-----Ursprungligt meddelande----Från: Henrik Feldt [mailto:henrik.feldt@we-consulting.se]
Skickat: den 2 februari 2018 11:34
Till: Charlott Stjernholm <charlott.stjernholm@gotland.se>
Ämne: SV: Svar på synynpunkter över hanteringen av ärendet
Hej Charlott!
Jag pratade med markägaren igår och jag frågade honom om han visste att det fanns planer för bostadsbyggnation på
hans mark. Det var inget han kände till och han blev väldigt förvånad.
De här planerna som du referat till och som används som argument för att motivera ett nej till bygglovet, är det
seriösa planer som det finns diarenummer på eller är det något som finns som en eventuell framtida plan som inte är
beslutad?
Mvh
HENRIK FELDT, Teamledare SA
+46 70 576 32 81

-----Ursprungligt meddelande----Från: charlott.stjernholm@gotland.se [mailto:charlott.stjernholm@gotland.se]
Skickat: den 26 januari 2018 11:15
Till: Henrik Feldt <henrik.feldt@we-consulting.se>
Ämne: Svar på synynpunkter över hanteringen av ärendet
Hej.
Jag förstår din frustrat över den bristande information i ärendet men jag kan tyvärr inte hjälpa det då jag blev
tilldelad mig ärendet få pass sent i hanteringen. Det är ingen ursäkt men en anledning.
Som jag skrev i granskningsyttrandet tidigare så är beslutet negativt från förvaltningens sida. Ärendet kommer att
lyftas till byggnadsnämnden för beslut den 14/3 och 14 dagar innan är det med till arbetsutskottet (28/2).
Vänliga hälsningar
Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/249
28 februari 2018

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

FÅRÖ LAUTER 1:47
Uppförande av ett fackverkstorn (60 m) samt två teknikbodar
Förslag till beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

15 820 kronor
15 820 kronor

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

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Lennart Lundmark, Nygatan 52 A, 931 30 Skellefteå.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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-

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. Ärendet är placerat inom strandskyddat område och
strandskyddsdispens sökes hos Region Gotland.

Sammanfattning

Ansökan avser uppförande av ett fackverkstorn på 60 meter med två tillhörande
teknikbodar. I den fördjupade översiktsplanen är den sökta platsen utpekad som ett
kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Den
föreslagna åtgärden berörs av värden som riksintresset, naturvärdena och
kulturvärden, dessa riksintressen bedöms inte skadas av denna åtgärd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut är att bevilja ansökan.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Fördjupad översiktsplan för Fårö, antagen av regionfullmäktige 2014-02-20.
I den fördjupade översiktsplanen är den sökta platsen utpekad som ett kärnområde
för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut
av Naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv och rörligt
friluftsliv enligt beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2
stycket).
Platsen/byggnaden ligger inom ett område som omfattas av Kulturvärdeskartan, som
är en del av Kulturmiljöprogram för Gotland antaget av byggnadsnämnden 2014-1001, 231 §. Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och
landskap ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas
enligt plan- och bygglagen (2010:900).
I den fördjupade översiktsplanen är Fårö i sin helhet betecknat som en värdefull
bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering
och utformning av bebyggelse.
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret
på Gotland samt på Fårö fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/249

Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har inkommit.
Länsstyrelsen har inget att erinran men om man påträffar stenpackningar, sotig jord
eller annat som man kan misstänka är fornlämning eller fornfynd ska arbetet
avbrytas, se bilaga.
GEAB har inget att erinra.
Försvaret tillstyrker åtgärden, se bilaga.
Regionekologen har ingen erinran.
Trafikverket luftrum har ingen erinran, se bilaga.
Swedavia har ingen erinran.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med ett fackverkstorn på (60 m) samt två teknikbodar.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset,
naturvärdena eller kulturvärden omfattar. Åtgärden tillgodoser ett angeläget
gemensamt behov och ett allmänt intresse med förbättrad telekommunikation.
Enligt riktlinjerna skall master placeras 5 gånger mastens höjd från bebyggelse när det
är utanför tätbebyggt områden. Denna mast placeras över 300 meter från närmaste
bostadshus fasadliv. Bebyggelse är möjligt i anslutning till de befintliga gårdarna,
främst mot Alnäsaträsk.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Inga negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Sökande har inkommit med svarsskrivelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med ett teletorn på (60 m) samt två teknikbodar
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges.

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Tornritning
Teknikbodsritning
Anmälan kontrollansvarig
Flyghindersanalys
Teknisk beskrivning
Försvarsmakten
Regionekolog

2018-02-28
2017-01-27
2017-05-29
2017-01-27
2017-01-27
2017-01-27
2017-03-14
2017-03-13
2017-10-24
2017-04-10

1
34
7
6
2
16
15
52
30
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Länsstyrelsen
GEAB
Trafikverket
Swedavia

Tjänsteskrivelse
BN 2017/249

2017-04-11
2017-10-09
2017-10-24

32
44
54

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
We Consulting AB, Ståthögavägen 38, 60223 Norrköping
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/249

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).

5 (5)

2017-02-22
Kartunderlag

Fårö Lauter 1:47
Uppförande av fackverkstorn 60 meter BN 2017/249
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REGION GOTLAND

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/452
28 februari 2018

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

STENKYRKA STENSTUGU 1:27
Nybyggnad av verkstad/maskinhall
Förslag till beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift
Totalt

38 640 kronor
38 640 kronor

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

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag: Jan Johansson, Kustparksvägen 20 C, 624 70
Fårösund

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Byggnaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked
(10 kap 4 § PBL).
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/452

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

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

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m. En ansökan om tillstånd till markingräpp i eller invid
fornlämning ska skickas till länsstyrelsen.

Avloppsanläggningen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos Miljöoch hälsoskyddsnämnden (tel 0498-26 90 00).
Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av verkstad. Den nya verkstadsdelen kommer att
tillhuvudsak användas till verkstadsutrymme för service och reparationer av
lantbruksmaskiner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är möjliga att utföra och att
verksamheten på platsen är lämplig att fortsätta utveckla och expandera.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att bevilja ansökan.
Ärendebeskrivning

Bygglovsansökan avser uppförande av en verkstadslokal där de kommer göras
reparationer och service av traktorer och övriga jordbruksmaskiner. Denna lokal blir
en utökning av en redan befintlig verkstad. Fasaden blir vita sandwichelement och
taket kommer bli självbärande VFZ TRP 128 med skivverk i nyansen svart.
Fastigheten är belägen inom fornlämningsområde till ett av Gotlands största gravfält,
RAÄ- nr Stenkyrka 26:1. Länsstyrelsen är remitterad och tillstyrker ärendet med
hänvisning till att tillstånd ska sökas för markingrepp.

Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet
friluftsliv (miljöbalken 4 kap 2 §).
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för försvarets övriga
influensområden.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga yttranden har inkommit.
Länsstyrelsen tillstyrker med villkor, se bilaga.
GEAB har inget att erinra.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/452

Försvaret tillstyrker åtgärden, se bilaga.
Enhet Miljö- och hälsoskydd tillstyrker VA lösning med villkor, se bilaga.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen göra bedömningen att åtgärderna är möjliga att
utföra och att den föreslagna platsen är lämplig att fortsätta utveckla och expandera
för verkstadsendamål. I detta fall då marken redan är ianspråktagen så görs
bedömningen att platsen för åtgärderna är lämplig.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset
omfattar.
Anläggning av golvbrunn i lokalen bör undvikas. I övrigt så bedöms ansökan
godtagbar ur VA-synpunkt.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Inga negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Sökande har inkommit med svarsskrivelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att bevilja ansökan.

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
2018-02-28
Ansökan
2017-02-16
Situationsplan
2017-05-23
Fasadritning
2017-05-23
Plan & sektionsritning
2017-05-23
Anmälan kontrollansvarig 2017-06-08
Länsstyrelsen tillstånd
2017-11-01
Remissyttranden
GEAB
2017-10-09
Försvarsmakten
2017-10-23
Länsstyrelsen
2017-10-23
Enhet Miljö- och hälsoskydd 2017-12-14

Handlingsnr

1
17
19
18
21
38
#31
#32
#34
#46

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).
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/452

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
Kontrollansvarig, Jan Johansson, Kustparksvägen 20 C, 624 70 Fårösund
Sändlista kända sakägare, se bilaga
Sökande
Agro-Maskiner Gotland AB, Berth Hansson, Stenkyrka Stenstugu 431, 62442 TINGSTÄDE
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/452

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).

2
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2017-10-02
Kartunderlag

Stenkyrka Stenstugu 1:27, BN 2017/452
Nybyggnad verkstad/maskinhall

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information
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YTTRANDE
Datum
2017-10-23

Daniel Langhammer
Enheten för samhälle och kulturmiljö
010-2239359

1(1)
Dnr
431-2831-2017

Region Gotland
Registratror-BN@gotland.se

Förfrågan om fornlämning i samband med nybyggnad
av verkstad/maskinhall, Stenkyrka Stenstugu 1:27,
Region Gotland.
Er beteckning: BN 2017/452
Fastigheten med den nya maskinhallen är belägen inom fornlämningsområde till
ett av Gotlands största gravfält, RAÄ-nr Stenkyrka 26:1. Utanför gravfältets
begränsning i Riksantikvarieämbetets forminnesinformationssystem (FMIS) har
grav utan ovan mark synlig markering konstaterats tidigare (på annan fastighet än
den nu berörda). En ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid
fornlämning ska skickas till länsstyrelsen. Blankett för ansökan återfinns på
länsstyrelsens webbplats.
Yttrandet har lämnats av kulturmiljöhandläggare Daniel Langhammer.
Handlingen har signerats digitalt och saknar därför underskrift.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

BESLUT
Datum
2017-10-31

Daniel Langhammer
Enheten för samhälle och kulturmiljö
010-2239359

1(3)
Dnr
431-3179-2017

Agro-Maskiner Gotland AB
berth@agro.se

Elektronisk delgivning
Landskap: Gotland
Kommun: Gotland
Fastighet: Stenkyrka Stenstugu 1:27
RAÄ nr: Stenkyrka 26:1
Fornlämningstyp: Gravfält
Datering: företrädesvis järnålder
Markanvändning: tomtmark
Typ av företag: Privat
Typ av exploatering: Byggnation

Tillstånd till ingrepp inom fornlämningsområde till
RAÄ Stenkyrka 26:1, gravfält på Stenkyrka Stenstugu
1:27, Region Gotland
Beslut
Länsstyrelsen beslutar om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområdet för RAÄ-nr
Stenkyrka 26:1, på Stenkyrka Stenstugu 1:27, Region Gotland.

Villkor





Tillståndet gäller under förutsättning att arbetet utförs i enlighet med
ansökan.
Om ni i samband med arbetsföretaget påträffar konstruktioner eller
föremål som kan utgöra fornlämning, t.ex. stenkonstruktioner, svart jord
eller fornfynd ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.
Ni ska informera de personer som utför arbetena om de villkor som hör till
beslutet.
Detta beslut är giltigt från dagen för beslutet och två år framåt.

Redogörelse för ärendet
Agro-Maskiner Gotland AB planerar uppförande av verkstad/maskinhall, samt el,
VA och oljeavskiljare. Den aktuella fastigheten är inom fornlämningsområde till
Gotlands största sammanhängande gravfält, RAÄ-nr Stenkyrka 26:1.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län

Beslut

2017-10-31

Dnr 431-3179-2017
2

Länsstyrelsen bedömer att placeringen för nybyggnationen är i yttersta utkanten
av fornlämningsområdet. Marken utgörs idag av plan grusad yta vilket utesluter
lämningar synliga ovan mark.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Med stöd av 2 kap. 12 § Kulturmiljölag (1988:950).

Information
Fornlämningar har alltid lagskydd oavsett om de är kända på förhand eller inte.
Enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölag (1988:950) gäller alltid följande: Om en
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart
avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart
anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Tecken på fornlämning kan vara mörk/svartfärgad jord med inslag av kol eller sot, fornfynd, ben och stenpackning.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av arkeolog Marie-Louise Hellqvist med handläggare Daniel
Langhammer som föredragande.
Beslutet har signerats digitalt och saknar därför underskrift
Bilaga:
1. Information om hur man överklagar
2. Karta
Kopia till:
registrator@raa.se, ,
registrator-BN@gotland.se, ,
registrator-MHN@gotland.se, ,

Bilaga 1

Du kan överklaga
beslutet
Beslut

Länsstyrelsen i Gotlands län

2017-10-31

Dnr 431-3179-2017

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet 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 förvaltningsrätten.

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 om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen
till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas
eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
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, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 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 uppfattning, bör du skicka med
kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att 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, telefon 010223 90 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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VA-yttrande
Byggnadsnämndens bedömning om möjlighet att utföra enskild
vatten och avloppsanläggning. Bedömningen är grundad på att
infiltration av minst BDT-vatten kan utföras.
STENKYRKA STENSTUGU 1:27
Nybyggnad av verkstad/maskinhall

VA

Ärendet avser utökning av verkstadsverksamhet.
Av sökanden beskrivning i begärd komplettering framgår följande:

”Någon personalrekrytering kommer inte att ske i nuläget, utan största
anledningen till tillbyggnaden är att skapa bättre arbetsmiljö samt framförallt
utrymme för oss befintlig personal.
När det gäller motortvätten så är det ett slutet system, vilket tömmes på
tvättmedel, C:a 3ggr.per år såsom farligt avfall, d.v.s. det kommer inte i
kontakt med avloppsvattnet. Distributör för hämtning är Ragn-Sells.
Nämnas skall att det kommer en helt ny anläggning att monteras.”
Vatten

Vattenfrågan är löst med enskilt vatten. Fastigheten ligger inte inom område
med särskilda krav på vattenredovisning.
Bedömning

Anläggning av golvbrunn i lokalen bör undvikas. I övrigt så bedöms ansökan
godtagbar ur VA-synpunkt.
Övrigt

Den tillverkstaden tillhörande befintliga oljeavskiljarens avlopp mynnar i ett
dike. På sikt bör någon form av efterföljande rening anordnas för detta.

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 2017/452

Avloppet från personalutrymmen är dimensionerat för motsvarande ett hushåll
dvs max 1 kubikmeters kapacitet per dygn. Efterföljande markbädd är
gemensam med grannfastigheten, det åligger den som har avloppet att tillse att
kapaciteten inte överskrids.
Anläggande av golvbrunn i verkstadslokaler bör undvikas. Många produkter
som används i verkstadslokaler bör inte släppas ut i naturen via enskilt avlopp
ens om oljeavskiljare finns. Som exempel anges i Enköpings kommun riktlinjer
att:
”2.2.1 Verkstäder
Verkstäder bör i första hand anläggas utan golvavlopp där så är möjligt. I
verkstäder där även fordonstvätt förekommer bör verkstadsdelen vara
avloppslös alternativt vara kopplad till separat oljeavskiljare. I enstaka fall
kan undantag göras efter bedömning av tillsynsmyndighet. Det är normalt
inte tillåtet att koppla tvätt och verkstadsdel på samma
oljeavskiljare.
I det fall verkstadsdelen innehåller smörjgrop eller fordonslyft bör denna
del sakna golvbrunn.
Vid ny- eller väsentlig ombyggnation ska golv i smörjgrop och under
fordonslyft vara avloppslöst eller anslutet till spilloljetank. Förbindelse till
spill/dagvattennät får inte finnas. Vatten från detalj- och motortvätt får inte
avledas till oljeavskiljaren utan skall tas om hand som farligt avfall.
2.2.2 Fordonstvättar
Vid fordonstvättar kan särskilda krav på efterföljande rening i lokalt
reningsverk efter oljeavskiljare komma att ställas.”
Motsvarande riktlinjer bör tas fram inom Region Gotland.
Samråd har i detta ärende skett i prövningsgrupp för VA samt med enhet
Miljö.
Byggnadsnämnden

Magnus Pettersson
VA-handläggare
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