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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/417
20 februari 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Nyttjande av eget kapital
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden beslutar att medel för ett ökat bostadsbyggande på Gotland
anvisas ur nämndens egna kapital med maximalt 3,99 miljoner kronor.

Sammanfattning

I december 2017 fick Byggnadsnämnden 11,6 miljoner kronor i statligt bidrag.
Bidraget syftar till att stimulera regioner och kommuner att öka bostadsbyggandet.
Förvaltningen föreslår att 3,99 miljoner kronor av byggbonusen som idag ligger
under nämndens egna kapital används för att ytterligare stärka Region Gotlands
insatser för ett ökat bostadsbyggande. Förvaltningen bedömer att de insatser som
föreslås kan genomföras under året 2018 eftersom att delar av de föreslagna
insatserna kommer genomföras av externa konsulter.

Bedömning

Byggnadsnämnden har lämnat in förslag till överföring på 100 % av nämndens
resultat 2017 vilket motsvarar 9,98 miljoner kronor. Beroende på beslut i RS samt RF
(mars 2018) så kan nämnden erhålla antigen 100 % av överskottet eller som minst 75
% av överskottet. Detta medför två möjliga utfall när det gäller nämndens egna
kapital 2018.
Byggnadsnämndens egna kapital i utgående balans 2017 var 2,65 miljoner kronor.
Överföring motsvarande 100 % av resultatet år 2017 ger nämnden 12,63 miljoner
kronor i eget kapital inför 2018. Överföring motsvarande 75% av resultatet år 2017
ger nämnden 10,13 miljoner kronor i eget kapital.
Vilket innebär att efter medel har anvisats enligt ovan skulle nämndens egna kapital
vara antigen 8,49 miljoner kronor eller 5,99 miljoner kronor.
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Löp nr.
1

Projekt / Aktivitet

Eget kapital ( byggbonus 2017 )
Syfte/ Mål

Prel.Kostnad
4,5 personer.
Tillsättning tillsynsgrupp
Enligt beslut BN. Handlägga gamla och nya
2 300 000 Kr
tillsynsärende
Kompetensutvecklingsinsats: Stress, För att att lära sig att förebygga och arbeta proaktivt Hela enheten, ca 40 personer.
40 000 kr
hög arbetsbelastning, prioritering i med enhetens personal i dessa frågor. Undvika att

Ansv Enhet /chef
Enhet bygg, BE
Enhet bygg, BE

arbetslivet, proaktivt bemötande
kunder, etc

falla tillbaka i gamla mönster och dålig arbetsmiljö.
Bra för både enhetens ledning och för personalen

Rutinbeskrivningar och checklistor
för olika typer av handläggning

Rutinbeskrivning över olika handläggning; inom plan,
utom plan, förhandsbesked, etc. Mycket viktigt för
nuvarande personal och väldigt viktigt vid
En person 50% under 2 månad
nyanställningar för att de snabbare skall koma in i
processerna och handläggningen.
50 000 Kr
En person 50% under 2 månad
Ta fram en tillgänglighetsguide. Viktig för
handläggning och även för KA och kund. Ökade krav
50 000 Kr
på tillgänglighet i bygglovshandläggningen. Vi
behöver höja kompetensen internt, förenkla arbetet
och bli bättre på att informera och förebygga
gentemot kunder. Bör även läggas på webb på ett
enkelt sätt.
En person under 2,5 månader
Skapa ett eget mindre och överblickbart relevant
150 000 Kr
register, Lathund

Enhet bygg, BE

2

5

Tillgänglighetsguide

6

Rättsfallsregister
10

Enhet bygg , BE

Stadsarkitektenheten CH

17
18
20

Arkitekturstrategi
Sammarbete Nämnd-Förvaltning
Flytt till hus 124

Framtagande av arkitekturstrategi för Gotland
Gemensam utbildning, studiebesök mm
Tillsätta erforderliga resurser

500 000 Kr
300 000 Kr
300 000 Kr

Stadsarkitektenheten CH
JÅ
AL

26

Seminarier

Kompetenshöjning internt och politik

50 000 Kr

27

Utbildning/kompetensutveckling

Sammarbetsformer mm mellan enheter
Summa:

250 000 Kr

Stadsarkitektenheten CH
Enhetschefer
BN/förvaltninsstöd
3 990 000 kr

Samhällsbyggnadsprocessen

DISA – Digital samhällsbyggnad
Medborgardialog

Digitala
detaljplaner

Digitala
översiktsplaner

Metadata

Förbättrad kvalitet
på fastighetsgränser

3D-visualisering

Geodata

Öppna data
Webbaserad
kartportal

E-arkivering
Mina meddelanden

E-tjänsteplattform

DISA – Digital samhällsbyggnad ger:
• Bättre service och snabbare beslut.
Företagare, boende och besökare hittar, förstår och
använder informationen de behöver för att planera och
genomföra sitt byggprojekt.
• Ökad transparens och tillgänglighet.
Kunden kan följa och hantera sitt ärende via gotland.se
• Hållbar samhällsutveckling.
Kunden bjuds in till dialog och delaktighet.

DISA – Digital samhällsbyggnad ger:
• Bättre service och snabbare beslut.
Företagare, boende och besökare hittar, förstår och
använder informationen de behöver för att planera och
genomföra sitt byggprojekt.
• Ökad transparens och tillgänglighet.
Kunden kan följa och hantera sitt ärende via gotland.se
• Hållbar samhällsutveckling.
Kunden bjuds in till dialog och delaktighet.

Omvärlden

Digitalt först

Regional Digital Agenda för Gotland
Hållbara Gotland

Får jag lov?
BIM Alliance

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Plan- och bygglagen

Tillväxtverket

Smart Built Environment

Nationell geodatastrategi
Miljöbalken

Standarder
Dataskyddsförordningen
GDPR

Samarbeten
Lantmäteriet

Boverket
Uppsala universitet Campus Gotland

Sveriges Kommuner och Landsting

Länsstyrelsen

Byggmästareföreningen
Näringslivet

Wisbygymnasiet
Regioner och kommuner
Mätutbildningar

Konsultföretag

Tillväxt Gotland

Statens Kartverk, Norge
Systemleverantörer

Hur når vi målen?
Med medborgarperspektiv

Region Gotlands projektmodell

Agilt – små steg, lätt att ändra
Nya versioner som förbättras
Vi gör fel – det är okej!
Vi testar oss fram

Verksamhetsnära
Modigt

Samverka
Framåtsyftande

Digital kultur
Processinriktat
Hållbart

Värdehöjande

Jämlikt

Kompetensutvecklande
Det vi gör ska förenkla
Icke-diskriminerande

DISA - Organisation
Projektägare som bland annat beslutar om genomförande, finansiering och projektmål samt är ordförande
i styrgruppen. Det är samhällsbyggnadsdirektören som är projektägare.
Styrgrupp, som bland annat löpande följer projektet, beslutar om nödvändiga korrigerande åtgärder
och godkänner projektrapportering. Projektstyrgruppen består av samhällsbyggnadsdirektör, direktör
för kvalitet och digitalisering, regional utvecklingsdirektör och representant från näringslivet.
Projektledare, som bland annat planerar, leder och fördelar arbetet, återrapporterar till projektägare
och styrgrupp samt ansvarar för projektdokumentationen. Projektadministrationen sköts av projektledaren,
med stöd av projektgruppen. Projektledare är en verksamhetsutvecklare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen
med mångårig erfarenhet i att leda större projekt. Projektledaren ansvarar för samarbetet
med andra myndigheter, kommuner och näringslivet.
Biträdande projektledare, som biträder projektledaren i projektets alla frågor. Biträdande projektledare
är en verksamhetsutvecklare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen med flerårig erfarenhet i att
leda större projekt.
Projectcontroller, projektkommunikatör, projektgrupp bestående av delprojektledarna.

Digitala översiktsplaner – Jenny Sandberg
Mål 2018
1. Projektgrupp skapad inkl. kommunikatör
2. Inventera befintliga skikt, hur ser det ut idag?
3. Digital dialog Program Klintehamn
4. Lämna in synpunkter via e-tjänst i program Klintehamn
5. Testa och utvärdera Storymaps
Vision 3 år
Sömlöst system där ÖP, FÖP, tematiska tillägg, program, detaljplaner,
bygglov och planeringsunderlag finns i ett och samma system eller system
som pratar med varandra.
En plattform för en digital ÖP enligt Boverkets modell som går att
implementera vid nästa revidering av ÖP.
Kreativ digital dialog

Digitala detaljplaner – Lena Beckman
•

Målet - samtliga 775 detaljplaner är synkroniserade med
gällande, förbättrade fastighetsgränser samt digitaliserade och
översatta enligt Boverkets standard 2020-12-31.
Cirka 25 detaljplanprogram och riktlinjer är digitaliserade.

•

Syftet - Underlätta för alla (interna kunder - bygglovhandläggare,
produktion av nybyggnadskarta, exploateringsgrupp samt externa
kunder – företagare, myndigheter och övriga externa kunder) att
enkelt hitta information om gällande detaljplaner.
Göra det möjligt att ta fram analyser av olika slag (t ex hitta
lämplig exploaterbar mark, visa huvudmannaskap för allmänt
platsmark) och ta fram statistik.

3D-visualisering – Tomas Looström
1. Vad vill vi?

1. Skapa ”smartare” underlag och verktyg för planering och
nybyggnation
2. Vi vill ha underlag & verktyg som är:
nyttiga
användbara
integrerade
Ekonomiska

2. Hur?

1. Ta fram stadsmodeller som har högre detaljeringsgrad,
information
2. Ta fram/anpassa ett webbaserat verktyg för planering/visualisering
3. Samarbete med Uppsala Universitet eller annan organisation

3D-visualisering

Webbaserad kartportal – Susanne Appelquist
Kartportal – Metadata – Öppna data

• Region Gotland har mycket information att dela med sig av till
medborgare och besökare
• Kartor visar vår information på ett enkelt och lättförståeligt sätt
• Metadata som beskriver informationen, vilken kvalité, hur det är
framtaget, över vilket område etc.
• Information ska vara sökbar
• Öppna data gör att andra kan använda Regionens data för att
kombinera, analysera eller utveckla nya sätt att visa den på eller
hitta nya smarta lösningar

Ett geografisk system – Integration mellan system
Billigare, förenklar, effektiviserar, tidsbespararing

Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser – Erik Lind
1.
2.
3.
4.

Fördelar för byggbranschen
Mindre bråk om kartor och gränser i bygglovsprocessen
Allmänheten kan (nu med fog) lita på registerkartan
Kopplingen mellan gräns i karta och detaljplan stärks. Ger
förutsägbarhet i samhällsbyggandet.
5. Lantmäteriet – Stöd med kunskap och hur vi ska leverera
6. Koppling till Digitalisering av detaljplaner
7. Extra bemanning via LIA, lärande i arbete

E-tjänsteportal – Jenny Ahlqvist
• Sammanställa och prioritera vilka e-tjänster som finns
behov av inom SBF
• Fasa ut blanketter – införa e-tjänster
Utökad funktionalitet
• Betallösning
• Integrerad karta
• Koppling Bolagsverket
Målet är att inte ha några pappersblanketter kvar

Mina meddelanden – Jenny Ahlqvist
1. Projektet med införande av Mina meddelanden är planerat till
att genomföras under 2018.
2. Avtal med skatteverket Q1 2018
3. Upphandling och avtal med distributör klart Q2 2018
4. Se över vilka mallar på SBF som ska vara ”pilot”
5. Anpassa brevmallar för digitalt utskick
6. Juridisk kontroll – hur och vad vi skickar ut
7. Hantering av bilagor.
Mål/vision efter projektets slut, eller om 5 år
1. Gissningsvis kommer största delen av all post vi mottar ske
digitalt om 5 år. Så vi ska se till att vara med på tåget redan nu.
2. Lätt att halka efter.

E-arkivering – Johan Berglund
Region Gotland saknar för närvarande möjlighet till E-arkiv.
Aktiviteten E-arkivering ska förbereda den data de andra
aktiviteterna tar fram för ett framtida E-arkiv så att SBF:s process
är digital hela vägen.

BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 243.
Inledning

1 § För Byggnadsnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Ansvarsområde

2 § Byggnadsnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen (PBL).
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland enligt annan lagstiftning vilket framgår av 3 §.
Verksamhetens mål och innehåll

3 § Målet för byggnadsnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning av mark
och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga insatser skall
nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser och
därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
Byggnadsnämnden ska
1. genomföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked/uppdrag som ges av ansvarig
nämnd enligt tabeller nedan,
2. handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
3. övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter om funktionskontroll av
ventilationssystem,
4. ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
5. ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader,
6. handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering,
7. handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
8. besluta om Region Gotlands besked i vindkraftärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken,
9. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region Gotland i
den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
10. svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
11. besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden av
strandskyddet,
12. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
4 § Byggnadsnämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta om
antagande av detaljplaner enligt tabellerna 1 och 2.
Tabell l och 2. Ansvarsfördelningen avseende Beslut om antagande mellan nämnder och
styrelser i planfrågor skall vara följande för de ärendetyper som regleras i PBL. I övriga delar
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utgör tabellerna en huvudinriktning i ärendehanteringen (färgade kolumner). För ärendehanteringen behöver en praxis utarbetas. (för program se tabell 3).
Tabell 1, Ärenden påbörjade före den 2 maj 2011(PBL 1987:10) och mellan den 2 maj
2011 och 31 december 2014 (PBL 2010:900)
Delmoment/Ärendetyp

Beslut om
planbesked/
uppdrag

Beslut om
samråd,
granskning
(utställning) och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

Detaljplan/områdesbestämmelser

RS/BN

BN

RF*/BN

BN

BN

BN

- normalt planförfarande
Detaljplan/områdesbestämmelser
- enkelt planförfarande
Tabell 2, Ärenden påbörjade från den l januari 2015 (PBL 2010:902)
Delmoment/Ärendetyp

Beslut om
Beslut om
planbesked/u samråd,
ppdrag
granskning och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

Detaljplan/områdesbestämmelser
- utökat förfarande

RS/BN

BN

RF*/BN

Detaljplan/områdesbestämmelser
- standardförfarande, begränsat förfarande
och samordnat planförfarande

BN

BN

BN

RF = Regionfullmäktige RS = Regionstyrelsen BN = Byggnadsnämnden
*RF beslutar om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som är av stor vikt eller
har principiell betydelse, vilket avser, detaljplaner eller områdesbestämmelser som:
1. står i strid med översiktsplanen, viket innebär att ärendet inte överensstämmer med de
intentioner som kommit till direkt uttryck i översiktsplanen i frågor om ett områdes
användning och utformning
2. strider mot länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen, vilket innebär att
länsstyrelsen har motsatt sig översiktsplanens utformning när det gäller de delar som har
betydelse i ärendet
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3. är av betydande intresse för allmänheten, vilken omfattning ärendet kan antas angå en
större krets människor som inte redan kommer att underrättas om detaljplanen eller
områdesbestämmelserna i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till ett
planområde
4. i övrigt är av stor betydelse, vilket avser ärenden som:
-

omfattar större områden,
reglerar många motstridiga intressen,
utgör särskilt känsliga miljöer,
är av principiellt intresse,
medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen.

Tabell 3, Ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser för PBL program
Delmoment-/Ärendetyp

Beslut om uppdrag

Beslut om samråd och
godkännande

Program av principiell beskaffenhet
eller av större vikt

RS

RS

Övriga program

BN

BN

Sammansättning

4 § Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

5 § Inom byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
Organisation

6 § Under byggnadsnämnden finns en samhällsbyggnadsförvaltning som leds av en
förvaltningschef som med sin personal utför de uppgifter som enligt reglemente åvilar
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Förvaltningschefen ska även leda samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att åt tekniska
nämnden och regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom
områdena samhällsbyggande.
Byggnadsnämnden är anställningsmyndighet för övrig personal inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden får endast ske i samråd
med miljö- och hälsoskyddsnämnden vilket innebär att delegering endast får ske om
nämnderna är överens om beslutets innehåll.
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1 kap. Övergripande bestämmelser
Reglementets omfattning

1 § Region Gotland är en kommun (Gotlands kommun) med ansvar för landstingsuppgifter
och för regional utveckling. Regionfullmäktige i Region Gotland (fullmäktige) är beslutande
församling. Regionstyrelsen och övriga nämnder är kommunala förvaltningsmyndigheter. I
detta reglemente används den övergripande beteckningen nämnd även för styrelsen, om inte
annat anges eller framgår av sammanhanget.
2 § Utöver vad som är föreskrivet i för varje nämnd fastställt reglemente gäller i detta
reglemente meddelade allmänna bestämmelser. Om ett nämndreglemente eller ett särskilt
beslut i regionfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker från vad som föreskrivs i detta
reglemente, gäller den bestämmelsen.
3 § Inom sitt verksamhetsområde beslutar respektive nämnd i frågor som rör förvaltningen, i
frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand om och i frågor som fullmäktige
har delegerat till den samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges
beslut verkställs.
Uppdrag och verksamhet

4 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Nämnden ska verka för god kvalitet och arbetsmiljö i verksamheten.
Organisation inom verksamhetsområdet

5 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
Utöver detta reglemente och regionfullmäktiges beslut utfärdar nämnden de närmare
instruktioner som behövs för arbetet inom förvaltningen.
Nämnden ska löpande pröva om den kan effektivisera verksamheten genom att delegera
beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd.
Mandattider för nämnder samt ordförande och vice ordförande (presidium)

6 § Regionfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i andra nämnder än regionstyrelsen
väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har
hållits i hela landet.
För samma tid väljs ordförande, förste vice ordförande och i förekommande fall andra vice
ordförande i nämnden.
Presidium

7 § Nämnden presidium består av ordförande och förste vice ordförande samt i de fall sådan
valts även av andre vice ordförande.
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Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden

8 § Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det regionstyrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över regionens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för regionens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, regionens övriga nämnder och fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

9 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del
av ett sammanträde, får nämnden inom sig välja en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av
den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller annans i presidiets uppgifter.
Information och samråd

10 § Nämnderna och regionråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och
det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Personalansvar

11 § Nämnden är, om inte annat anges i dessa bestämmelser, anställningsmyndighet för
personal vid sina förvaltningar utom för förvaltningschefen som anställs av regionstyrelsen.
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Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag för de personalpolitiska frågor som regionstyrelsen enligt
dess reglemente har att svara för.
Nämnden ska verka för att den anställda personalen genom fortbildning och andra åtgärder
ges tillfälle till personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen
Arkiv

12 § Varje nämnd ska svara för vården av sitt arkiv, om inte arkivmyndigheten
(regionstyrelsen) har övertagit detta ansvar.
Personuppgifter

13 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

14 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till den
 i reglemente, och
 genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Regionstyrelsen samordnar de olika nämndernas redovisningar.
En nämnd ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Självförvaltningsorgan

15 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en
viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag

16 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år
från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att
ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut
fattas.
Avtal

17 § En nämnd får utan bemyndigande träffa avtal om anställning av personal, hyra av
utrustning, leverans av tjänster och förbrukningsmateriel och liknande som medför utgifter
under längre tid än tilldelat anslag avser, om detta är nödvändigt för att nämndens löpande
verksamhet ska fungera tillfredsställande.
Upphandling, koncessioner och valfrihetssystem

18 § Varje nämnd är upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden är i
förekommande fall inköpscentral visavi regionens övriga myndigheter. Regionstyrelsen svarar
för regionens gemensamma ramavtal.
Nämnden får efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i
inköpscentralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar.
Privata utförare

19 § För skötseln av en angelägenhet inom nämndens verksamhetsområde får nämnden
upphandla privata utförare. När skötseln genom avtal har lämnats över till en privat utförare,
ska nämnden kontrollera och följa upp verksamheten.
Om nämnden sluter avtal med en privat utförare, ska nämnden genom avtalet tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

20 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta regionstyrelsen så snart en uppdatering av regionens
författningssamling bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare

21 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd
som nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar

22 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden. Handlingen ska kontrasigneras av högsta tjänstgörande
tjänsteman när nämnden beslutade handlingens innehåll, som huvudregel regiondirektören i
regionstyrelsen och förvaltningschefen i annan nämnd.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot
som nämnden utser. Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Processbehörighet

23 § I alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde utför nämnden, själv eller
genom ombud, regionens talan, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av regionfullmäktige. Nämnden får därvid med bindande verkan för
regionen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal.
I mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, ska regionstyrelsen föra
regionens talan, om inte fullmäktige beslutar annat.
Information

24 § Nämnden ska informera om sin verksamhet.
När enskilda kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster ska nämnden lämna
information om samtliga utförare, om inte annat framgår av lag eller annan författning. Sådan
information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Jämkning av taxor

25 § I det enstaka fall en strikt tillämpning av en regionens taxebestämmelse leder till ett
uppenbart orättvist eller oskäligt resultat, är nämnden bemyndigad att tolka bestämmelsen i
ljuset av grundläggande kommunalrättsliga principer och de principer som i övrigt gäller för
taxan och tillämpa bestämmelsen i enlighet med denna tolkning. Nämnden ska i omedelbar
anslutning till ett sådant fall även föreslå fullmäktige att ändra taxan i enlighet med den
tolkning nämnden gjort i det enstaka fallet.

2 kap. Allmänna bestämmelser om nämndernas arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden

1 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
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Kallelse

2 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska
den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om
det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska
i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden

3 § Nämnden får med de begränsningar som följer av lag besluta om offentliga sammanträden.
Sammanträde på distans

4 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till nämndens
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Närvarorätt

5 § Regionråd har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.
Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av annan
nämnd denna rätt. Denna ledamot har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
regionen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Nämnden beslutar det, får den som
kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
Förhinder

6 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid
aktuellt kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
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Ersättares tjänstgöring

7 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra
och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får
dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad
till protokollet.
Jäv, avbruten tjänstgöring

8 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
Reservation

9 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll

10 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Elektronisk justering får ske, om omständigheterna medger ett säkerställande av justeringen.
Utskott

11 § Om inte annat bestämts, får en nämnd inrätta de utskott nämnden finner behövliga. För
utskott gäller följande.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får utskottet utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
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Reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder

Ordförandeuppgiften fullgörs av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.
Om ordföranden eller vice ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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Protokoll

Rf § 241

Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och
övriga nämnder
RS 2017/580

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 311

Regionfullmäktiges beslut


Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder
antas för att träda i kraft 2018-01-01.



Riktlinjer vid konkurrensutsättning upphävs per utgången av år 2017.

Utifrån de moderniseringsbehov en ny kommunallag (2017:725) väcker och allmänna
önskemål om att nämnderna så långt möjligt bör sträva efter enhetliga arbetsformer,
remitterades övriga nämnder möjligheten att lämna synpunkter på följande:
1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en andra
gemensam del och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande reglemente
avseende 2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer, med
anpassningar till den nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt nu gällande
reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen), med anpassningar till
den nya lagen. Idén är att i reglementet regleras mer ansvar för verksamhetsområden
(typ 1 §) än aktiviteter (typ 2 §). Nämnderna ska här bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som tillkommit eller som ska utgå.
Valnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte yttrat sig. Övriga nämnder har
tillstyrkt en strävan mot det gemensamma, även om skolnämnderna försett sina
yttranden med förbehåll.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta
gemensamt reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder. De individuella nämndreglementena kommer att behandlas i separata ärenden.
Riktlinjerna för konkurrensutsättning har i relevanta delars inarbetats i gemensamma
bestämmelser om avtal, upphandling och privata utförare. Riktlinjerna föreslås därför att
upphävas.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-12-18

Protokoll

Rf § 241 forts.
Regleringen av undertecknande av handlingar uppmärksammas också. Ordningen med
kontrasignatur av sekreteraren föreslås överges och att det istället blir en fråga för
högsta tjänstgörande tjänsteman under det ärende avtalet etc. beslutades.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget om nytt reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder.
Anförande
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-12-18

Protokoll

Rf § 243

Reglemente för byggnadsnämnden
RS 2017/949

- Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 151
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 313

Regionfullmäktiges beslut


Reglemente för byggnadsnämnden antas för att träda i kraft 2018-01-01, varvid det
ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Byggnadsnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på en
gemensam del. Nämnden har vidare förtjänstfullt analyserat nämndens uppdrag och
föreslagit vissa ändringar. Därutöver har nämnden föreslagit att utöver hänvisningen till
plan- och bygglagen (PBL) bör det även övergripande hänvisas till plan- och
byggförordningen.
Regionens skyldigheter skall regleras i lag. Regionstyrelseförvaltningen anser därför att
det räcker med en hänvisning till PBL på övergripande nivå. I övrigt moderniseras
uppgiftskatalogen enligt byggnadsnämnden analys förutom att göra skyddsområden
enligt 7 kap. MB exklusiv för byggnadsnämnden, då t.ex. vattenskyddsområdesfrågor
bereds av tekniska nämnden. Smärre redaktionella grepp har vidare tagits. Däremot har
den otympliga framställningen i tabeller fått bestå vid denna översyn.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att nytt reglemente antas med dessa ändringar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för byggnadsnämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Statistik byggnadsnämnden
Mars 2018

Ärendekö

Antal ärenden som inte fått någon handläggare

160

Antal ärenden i kö

140
120
100
80
60
40
20

Siffror saknas för jun-jul 2017

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Underhållsärenden – antal inkomna per månad
20
18
16
14

Antal inkomna underhållsärenden

12
10
8
6
4
2
Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

0

Bygglov

(ej företagsärenden)

Antal inkomna och beslutade bygglovsärenden per månad
70
60

Antal inkomna
bygglovsansökningar

50

Antal beslut bygglov

40
30
20
10
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Januari 2018

December 2017
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Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Företagsärenden

Antal inkomna och beslutade företagsärenden per månad
70
60

Antal inkomna
bygglovsansökningar
- företagsärenden

50
40

Antal beslut bygglov
- företagsärenden

30
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Februari
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December 2016

0

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli
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Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

November

Oktober

September

Förhandsbesked

Antal inkomna och beslutade förhandsbesked per månad
70

60
Antal inkomna
förhandsbesked

50

40
Antal beslut
förhandsbesked

30

20

10

0

Anmälningsärenden

Antal inkomna och beslutade anmälningsärenden per månad (Alla anmälningsärenden utom Attefallshus)

60
Antal inkomna
anmälningsärenden

50
40

Antal beslut
anmälningsärenden

30
20
10

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Attefallshus

Antal inkomna och beslutade Attefallshus-ärenden per månad
50
45

Antal inkomna
attefallshus

40
35

Antal beslut
attefallshus

30
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20
15
10
5
Februari

Januari 2018

December 2017
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Oktober

September
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Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Startbesked på bygglov
Antal startbesked givna på bygglov per månad
100
90
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60
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40
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0

Antal startbesked

Antal inkompletta ärenden

Ärenden som väntar på kompletterande handlingar från sökanden

350

Antal ärenden som inväntar
komplettering

300
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100
50
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November
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Augusti

Juli
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Siffror saknas för jun-jul 2017

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Tillsynsärenden

Antal inkomna anmälningar om misstänkt olovligt byggande per månad

16
Antal inkomna
anmälningar

14
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10
8
6
4
2
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Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017
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Tillsynsärenden

Totalt antal tillsynsärenden som ej blivit beslutade
500
450

Totalt antal
tillsynsärenden

400
350
300
250
200
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100
50
Februari

Januari 2018

0

Tillsynsärenden inkomna före 2015
Antal tillsynsärenden inkomna före 2015-01-01 som inte är avslutade

200
180

Antal
tillsynsärenden
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140
120
100
80
60
40
20
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0

Kundtjänst – Mottagna samtal
Antal
1000
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947

919
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0
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4,0
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Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb
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%
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/414
20 februari 2018

Johan Åberg

Byggnadsnämnden

Delegationsbeslut i frågan om miljöpåverkan
Förslag till beslut



Regionekologen, enhet Plan, ges delegation avseende beslut om huruvida
genomförandet av en plan, ett program eller en ändring av denna/detta kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan (det beslut som beskrivs i nya 6
kap 7 § miljöbalken som trädde i kraft 2018-01-01).

Ärendebeskrivning

Regionekologen har tidigare skrivit ställningstagande om behovet av miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning. I detta dokument har platsen, planen och dess
förmodade påverkan på miljön beskrivits. Lagändringar avseende 6 kap 7§
miljöbalken som trädde i kraft 2018-01-01 ställer krav på kommuner att ta fram ett
formellt beslut om miljöpåverkan. Beslutet ska föregås av en undersökning av om
planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Regionekologen föreslås av ärendet fortsätt ha ansvar för undersökning (tidigare
kallat behovsbedömning) samt att denne ges beslutanderätt i frågan om
miljöpåverkan. Slutsatsen är att lagändringen inte innebär någon ändring av den
sakliga bedömningen. Ställningstagandet formaliseras nu till att bli ett protokollbeslut.
Bakgrund

Reglerna om miljöbedömning finns i miljöbalkens 6 kapitel. 1 januari 2018 började
ett nytt 6 kapitel att gälla, vilket innebär vissa förändringar för hanteringen av
miljöbedömningar i planer som upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL.
Den process som tidigare kallats för behovsbedömning skrivs nu in i lagtexten och
får benämningen "undersökning". Undersökningen innebär att den myndighet eller
kommun som gör eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan
författning ska undersöka om planen eller programmets genomförande kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Det finns också bestämmelser som stadgar vad
som ska undersökas och vilka myndigheten kommunen ska samråda med angående
undersökningen. Samrådet ska göras med kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av
planen eller programmet. För planer enligt PBL tydliggörs dock att när det gäller
samråd med statliga myndigheter ska kommunen enbart samråda med länsstyrelsen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen - enhet plan

Aktivitetslista 2018

AKTIVITETSLISTA PLANENHETEN
processer
Aktivitet
Processer och rutinerna för framtagande
av detaljplan.

Ansvarig
Rutingruppen

2018
En gång / år

Processkartläggning/Rutiner för framtagande av öp
Utvärdering av utbyggda detaljplaner i
samband med studiebesök

Öp-gruppen

Slutfört

Rutingrupp

1 uppföljning/år

Aktivitet
Lämna planbesked inom 4 månader (enligt
servicegaranti och krav i PBL)

Ansvarig
Planchef

Hemsidan utvecklas när det gäller språk
och innehåll

Lena Dp /Jenny
öp

2018
100% har fått
planbesked
inom 4 månader
Kontinuerlig

Se över språket i mallar för detaljplaneprocess

Rutingrupp

1 gång/år

Stärka medborgarnas möjlighet till dialog
och inflytande

Jenny /Lena

DISA medverkan

kunder
Kommentar

ekonomi
Aktivitet
Hur regleras planarbetets kostnader i
exploaterinsprocessen?

Ansvarig
Planchef

2018
Klart under
2018

Kommentar

Kommentar

medarbetare/ledare
Aktivitet
Medarbetarsamtal

Ansvarig
Enhetschef

2018
1 gång/år

Arrangera en enhets-/eller gruppresa för
inspiration/erfarenhet

Enhetschef

1 gång/år
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Aktivitetslista 2018

L – landskapsarkitekt
RE – regionekolog
S – sociotopkartering
SA- stadsarkitekt
RA – Regionantikvarie

AKTIVITETSLISTA PLANENHETEN
Plan-/samhällsbyggnadsärenden
resursprioriterad
Ändamål

2018

Kommentar

L/RE/S/SA/RA

Aktivitet

Planbesked inkl behovsbedömning MKB
Dp Visby Björnen

Dp Visby Dovhjorten 6
Dp Visby Gråbo 1:3
Dp Visby Järnvägen 2, 3

Dp Visby kv Ljuset och Lyktan
Dp Visby Ordboken 5 och 11
Dp Visby Pilhagen 1:2
Dp Visby Pipdånen 5 och 6
Dp Visby Sotaren 1:3
Dp Visby Telefonen 4
Dp Visby Tärnan 24

Dp Visby Visborg 1:16

Dp Visby Visborg 1:9 LEVA
Dp Visby Yttre Furulund 1:1
Dp Ardre Kaupungs 1:55
Dp Ardre Kaupungs 6:1
Dp Fide Anderse 1:10
Dp Fårö Butleks 1:3
Dp Fårö Lauter 1:10
Dp Fårö Lauter 1:139
Dp Fårö Nors 1:12
Dp Fårö Nystugu 1:3
Dp Fårö Svens 1:1
Dp Gammelgarn Gartarve 4:1
Dp Näs Drakarve 1:129
Dp Othem Strandridaregården
Dp Tofta Sallmunds 4:1
Dp Vamlingbo Austre 1:9
Dp Väskinde Butter 6:22
Dp Västerhejde Annex

Verksamheter/bostäder
Bostäder/
handel
Bostäder
Bostäder/verksamheter
Bostäder/
handel
Bostäder
Teknik
Bostäder
Industri/
gator
Livsmedel
Bostäder/verksamheter
Verksamheter/Bostäder
Handel/
turism
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Turism
Bostäder

Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Turism
Turism
Bostäder
Turism
Bostäder

15 st

RE

Samråd

RE/L/SA/RA/S

SA
Samråd
Samråd

S/E/SA/L
RE/L/SA

Granskning
2018

SA

Samråd
Antas

SA

Granskning
Granskning

L/SA
S/RE/L

Påbörjas
Samråd ?

Samråd

L/SA/RE/S

Granskning
2018

L/SA/RE/S

Samråd

S/E/SA/L
RE/L
RE/L

Samråd
Samråd
Samråd
Granskning
Avskrivs
Antas
Samråd
Klar
Samråd
Granskning
Antas
Antas
Samråd
Antas
Granskning
Antas

RE/L
L/RE

RE/SA/L

L/E
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Dp Västerhejde Vibble 1:312
Dp Västerhejde Vibble 1:6 m fl
Dp Östergarn Falhammars 1:22
ÄDP Visby Innerstaden
Opl Öja
Program Klintehamn
Statlig havsplan
Revidering ÖP
DISA

Aktivitetslista 2018

Antas

Bostäder
Turism
Ändring

Samråd
Godkännande

Remiss samråd

Påbörjas
Antas
Samråd
Besvaras innan
maj

1,5 tjänst

Påbörjas
Klart 2020

S/L/SA/E

RUT-arbete
Bostadsförsörjningsplan
Statliga remisser
VA-plan
UBC-konferens
Tänkbara planuppdrag som kan komma att påverka aktivitetslistan;
• Detaljplaneuppdrag med anledning av den framtagna grönyteinventeringen
• Delar av Visborgsområdet
• Hamnområdet (utveckling Holmen, Kallbadhus etc)
• Trasten och Coop (utvecklingen Östercentrum)
• Visby Fänriken 1 (vårdboende)
• Visby Asken och Aspen (ändring av detaljplan för Scandic Hotell)
• Lummelunda Kinner 1:70 (20 tomter för bostadsbebyggelse)
• Rute Furillen (Kohagen)
• Rute Furillen (Herrvik)

______________________________________________________________________

Utvärdering verksamhetsplan 2017
Drygt 50 % av 2017års aktivitetslista följde verksamhetsplanens intentioner. Orsaken till den femtioprocentiga träffbilden är ändrade politiska beslut, exploatörer som ville avvakta processen, några ärenden återkallades, ärenden fördröjdes av överklagandeprocessen samt i en del fall krävdes ytterligare utredningar innan
arbetet med detaljplanen kunde fortsätta.

Redovisning av aktivitetsplan
Redovisning kommer att ske i byggnadsnämnden kv 1 2018 för information och sanktionering.
Uppföljning sker också i förvaltningens ekonomiska delårsrapporteringar och årsbokslut
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2016/1446
1 februari 2018

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:294, VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:2
Avbryter detaljplanearbetet för- Västerhejde Vibble 1:2 och
Nygårds 1:294
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden avbryter detaljplanearbetet för berörd fastighet
Sammanfattning
Den 7/9 2016 ger byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för att möjliggöra en bostadstomt inom detaljplanens naturområde (gällande detaljplan antagen 2000-12-31). Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av naturmarken i gällande detaljplan till en bostadstomt på drygt 2000
kvadratmeter. Plankostnadsavtal är utväxlat och underskrivet av byggnadsnämndens
ordförande och Munthes väg-och samfällighetsförening.
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att den föreslagna nya tomtplatsen inte kommer att försämra kvalitén i området utan snarare tvärtom med tanke
på att de gamla fruktträden ger ett ”risigt” intryck. Ett mindre, gemensamt grönområde har större förutsättningar att kunna skötas och vårdas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjade planprocessen med begränsat standardförfarande då den anses förenlig med Region Gotlands översiktsplan och att den saknar
betydande intresse för allmänheten. För att detaljplanen ska kunna antas måste berörda fastighetsägare ge sitt godkännande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför
skickat ut ett formulär till fastighetsägarna inom detaljplaneområdet för att få ett
skriftligt godkännande för att fortsätta planarbetet.
Tre fastighetsägare (två skriftligt och en muntligt) har meddelat att de är emot föreslagen detaljplaneändring och härmed har det uppstått en oväntad situation. Rent generellt ska till starka skäl att ändra en gällande detaljplan. I detta fall saknas allmännyttigt intresse utan frågan om vinning för berörda fastighetsägare inom planområdet
då de skulle få en ekonomisk vinning och mindre skötselansvar. Visserligen är en majoritet av delägarna i Munthes väg- och samfällighetsförening positiva till en detaljplaneändring men tre delägare är emot förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser
därmed att det inte finns förutsättningar att fortsätta detaljplanearbetet. Även om
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samhällsbyggnadsförvaltningen tidigare gjorde bedömningen att en ny tomtplats inte
kommer att försämra kvalitén inom området så föreligger det inte något samhällsintresse att fortsätta planarbetet. Detaljplaneändringen är en ren angelägenhet för berörda fastighetsägare inom planområdet och skulle någon fastighetsägare överklaga
antagandet av denna detaljplaneändring så finns det inget samhällsintresse som skulle
göra att Region Gotland troligtvis inte kan vinna ett eventuellt överklagande av detaljplanen.
Rent formellt kan byggnadsnämnden driva planprocessen vidare om planförfarandet
övergår till PBL:s standardförfarande. Med detta känns inte tillfredställande dels för
att tre inom samfälligheten inte önskar föreslagen ändring och dels att planen med
största säkerhet inte kommer att bli lagakraftvunnen vid ett eventuellt överklagande.
Bedömning

Inför byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked fick samhällsbyggnadsförvaltningen informationen att alla inom samfälligheten var positiva till denna ändring och att det även skulle vara ett positivt tillskott till samfällighetens kassa samtidigt som ingen ville sköta om denna del av naturmarken. Att alla medlemmar i samfällighetsföreningen(inte bara majoritetsbeslut) var ense om föreliggande detaljplaneändring var själva grunden för att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle förorda att
byggnadsnämnden skulle besluta om en detaljplaneändring, men så är nu inte fallet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att byggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2018-02-01

Anders Rahnberg
Enhetschef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Munthes väg- och samfällighetsförening, Mats-Ola Rödén, Lars Munthes väg 19, 62216 VISBY
Sökande
Munthes väg- och samfällighetsförening, Mats-Ola Rödén, Lars Munthes väg 19, 62216 VISBY
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
PLAN.2009.92042
28 februari 2018

Stina Wester

Byggnadsnämnden

ÖSTERGARN FALHAMMARS 1:22
Antagande av detaljplan för turiständamål - Östergarn
Falhammars 1:22
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900)

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att utveckla pågående verksamhet
för turiständamål på fastigheten Östergarn Falhammars 1:22. Detaljplanen har stöd i
Översiktsplanen Bygg Gotland 2025 och i Fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025.
Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2011-06-22, med beslut om planuppdrag
för Östergarn Falhammars 1:22. Syftet med planläggningen är att utöka bebyggelsen
inom fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 med bl a servicebyggnader och
uthyrningsstugor. Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2013-03-13, med
beslut om samråd. Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2013-02-20 och
en samrådsredogörelse har gjorts.
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-06-25 § 168, med beslut om
granskning. Planförslaget, daterat 2014-06-10, har varit utsänt för granskning under
tiden fr o m 28 juli 2014 t o m 26 augusti 2014. Inkomna synpunkter och därav
föranledda åtgärder har redovisats i ett granskningsutlåtande. Med anledning av
inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:


Planhandlingen har förtydligats avseende vatten- och avloppsförsörjning.
Planförslaget förordar att fastigheten ska anslutas till den utbyggda
infrastrukturen för vatten och avlopp i Herrviksområdet. En godkänd
försörjning av vatten och avlopp ska vara utbyggd och fastigheten ska vara
ansluten till den innan bygglov ges.



Plankarta och illustrationskarta har reviderats så att en större buffert/skyddszon uppnås mot fastigheten Falhammars 1:23. Parkeringsplatser har
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justerats i antal (2 st har utgått) och läge (4 parkeringsplatser har flyttats
längre österut i område). Föreslagen förrådsbyggnad placeras 7,5 meter längre
österut och buffertzonen planteras, vilket framgår av illustrationskartan.
Ärendebeskrivning

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att utveckla pågående
verksamhet för turiständamål på fastigheten Östergarn Falhammars 1:22.
Befintlig verksamhet pågår i äldre barackliknande byggnader, där rum uthyrs
sommartid. Till dessa hör även en äldre träbyggnad med café, reception och
uthyrningsrum. I den tilltänkta bebyggelsen ska 32 nya uthyrningsstugor ersätta de
äldre barackerna. I framtiden kan även den befintliga huvudbyggnaden ersättas med
en ny byggnad med möjlighet till bland annat uthyrningsrum och caféverksamhet.
Fastigheten består av tallskog och ansluter till Natura 2000-område, naturreservatet
Sandviken med dynlandskap. Att bygga nytt i detta, för det rörliga friluftslivet, öppna
landskap ställer krav på byggnaders utformning. För att tydliggöra hur ny bebyggelse
kan utvecklas i planområdet har en gestaltningsskiss tagits fram, vilken redovisar
stugornas volym och lämplig utformning. Ny bebyggelses utformning ska utgå från
denna.
Planförhållanden

I den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet (antagen av KF 199502-13) ingår Falhammars 1:22 i ett område för fritidshusbebyggelse som i den
fördjupade översiktsplanen anges vara tämligen fullbyggt.
Efter det att planförslaget varit på granskning har en ny fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 antagits av regionfullmäktige (2017-0619 § 96). Den vann laga kraft 2017-07-21. Den fördjupade översiktsplanen anger för
området turiständamål och upplyser om pågående planläggning. Regionen föreslår att
turismverksamhet bör ha företräde framför privata boenden och annan
markanvändning inom det utpekade området.
I översiktsplan, ByggGotland 2010-2025 (antagen av KF 2010-06-14), är den
aktuella anläggningen utpekad som en turismanläggning vars
utvecklingsmöjligheter bör undersökas. Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § MB. Åtgärder får inte medföra
att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Östergarn
omfattas också av 4 kap 4 § MB, vilket innebär att fritidshus endast får uppföras om
det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet
enligt 3 kap 6 § MB. Vidare omfattas planområdet även av riksintresse för
naturvård (snabben-Ljugarn) och riksintresse för kulturmiljövården båda enligt
3 kap 6§ MB. I området finns inga fornlämningar registrerade. I söder gränsar
Östergarn Falhammars 1:22 till naturreservatet Sandviken som också är Natura
2000-område och därmed riksintresse enligt 4 kap 8 § MB.
Delar av Östergarn Falhammars 1:22 bedöms ligga under +2 m över havsnivån
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer enligt 6 § förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar för den aktuella planansökan, att planen kräver
en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen delar den
bedömningen.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Ett ställningstagande till behovet av miljöbedömning har gjorts av
stadsarkitektkontoret 2009-05-12. I denna framgår att kända förhållandena om
området och planansökan, enligt kommunens bedömning, innebär risk för
betydande påverkan på miljö, hälsa med flera faktorer av sådan omfattning att
en miljöbedömning ska krävas. Planområdet berör känslig natur- och
kulturmiljö. Det föreligger utredningskrav på huruvida ett genomförande av
detaljplanen kan påverka det Natura 2000-område, som gränsar till
planområdet. Effekter på riksintressen ska även belysas och VA-förhållandena
ska utredas. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.
Länsstyrelsen instämmer, i samrådsyttrande 2010-02-04, i den bedömning
kommunen gjort att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivningar
krävs och delar uppfattningen att VA-situationen särskilt ska beaktas.
En miljökonsekvensbeskrivning har tagit fram och tillhör planförslaget.
En vattenutredning har tagits fram.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2011-06-22, med beslut om planuppdrag
för Östergarn Falhammars 1:22. Syftet med planläggningen är att utöka bebyggelsen
inom fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 med bl a servicebyggnader och
uthyrningsstugor.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2013-03-13, med beslut om
samråd. Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2013-02-20. De
yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-06-25 § 168, med beslut om
granskning. Planförslaget, daterat 2014-06-10 , har varit utsänt för granskning under
tiden fr o m 28 juli 2014 t o m 26 augusti 2014. De yttranden som inkommit finns
på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
granskningsutlåtande. Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har
följande revideringar gjorts:


Planhandlingen har förtydligats avseende vatten- och avloppsförsörjning.
Planförslaget förordar att fastigheten ska anslutas till den utbyggda
infrastrukturen för vatten och avlopp i Herrviksområdet. En godkänd
försörjning av vatten och avlopp ska vara utbyggd och fastigheten ska vara
ansluten till den innan bygglov ges.



Plankarta och illustrationskarta har reviderats så att en större buffert/skyddszon uppnås mot fastigheten Falhammars 1:23. Parkeringsplatser har
justerats i antal (2 st har utgått) och läge (4 parkeringsplatser har flyttats
längre österut i område). Föreslagen förrådsbyggnad placeras 7,5 meter längre
österut och buffertzonen planteras, vilket framgår av illustrationskartan.
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Bedömning

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att utveckla pågående verksamhet
för turiständamål på fastigheten Östergarn Falhammars 1:22.
I översiktsplan, ByggGotland, är den aktuella anläggningen utpekad som en
turismanläggning vars utvecklingsmöjligheter bör undersökas. Fördjupad
översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 anger för området
turiständamål och upplyser om pågående planläggning. Regionen föreslår att
turismverksamhet bör ha företräde framför privata boenden och annan
markanvändning inom det utpekade området.
Planens genomförande har bedömts inte innebära betydande negativ miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplaneförslaget kan antas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att
möjligheten att delegera beslut om antagande till byggnadsnämnden är möjlig enligt
reglemente för byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-02-28
Planbeskrivning, 2014-06-10, rev 2018-02-28
Plankarta med illustration, 2014-06-10, rev 2018-02-28
Granskningsutlåtande, 2018-02-15
Miljökonsekvensbeskrivning 2014-06-10
Vattenutredning, 2014-04-04

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Östergarn Strand AB, Torsten Bäckstrand, Östergarn Skolhuset 104, 62368 Katthammarsvik

Sökande
Östergarn Strand AB, Torsten Bäckstrand, Östergarn Skolhuset 104, 62368 Katthammarsvik
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Handlingstyp Utlåtande
Datum 2018-02-19

Detaljplan för Östergarn Falhammars 1:22, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

•

Planhandlingen har förtydligats avseende vatten- och avloppsförsörjning. Planförslaget förordar att fastigheten ska anslutas till den utbyggda infrastrukturen för vatten och avlopp i Herrviksområdet. En godkänd försörjning av vatten och avlopp
ska vara utbyggd och fastigheten ska vara ansluten till det innan bygglov får ges.

•

Plankarta och illustrationskarta har reviderats så att en större buffert-/skyddszon
uppnås mot fastigheten Falhammars 1:23. Parkeringsplatser har justerats i antal (2 st
har utgått) och läge (4 parkeringsplatser har flyttats längre österut i område). Föreslagen förrådsbyggnad placeras 7,5 meter längre österut och buffertzonen planteras,
vilket framgår av såväl planbeskrivning som illustrationskarta.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat granskningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2014-06-10, har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m 2014-07-28 t o m 2014-08-26. 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 och
därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region Gotlands anslagstavla. Brev har
översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen (ärendepärmen U1 – U5). Utlåtandet omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet.
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Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Länsstyrelsen,
Länsstyrelsen anger att tillstånd för grundvattenuttag enligt 11 kap miljö2014-08-26 (U1) balken måste sökas och erhållas eftersom fastigheten ligger inom ett område med dokumenterade vattenförsörjningsproblem.

Det upprättade planförslaget är något otydligt avseende krav som ställs på
att avloppsfrågan ska vara löst innan byggstart. Planen bör tydliggöras hur
föreslagen avloppslösning ska säkerställas.
Rimlig hänsyn får anses ha tagits till den översvämningsrisk som föreligger, även om Länsstyrelsens bedömning kvarstår att vattenförsörjning, avlopp och tillgänglighet kan komma att påverkas av förhöjda havsnivåer.
SamhällsbyggUnder planprocessen har vatten- och avloppsfrågan i Herrviksområdet utnadsförvaltningen vecklats. Planförslaget förordar att vatten- och avloppsförsörjningen kommer att anslutas till vattenverket i Herrvik med tillhörande ledningar och
till det utbyggda avloppsreningsverket i Herrviksområdet. En godkänd
försörjning av vatten och avlopp ska vara utbyggd och fastigheten ska vara
ansluten till det innan bygglov får ges.

Regionstyrelsen Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget.
2014-09-09 (U2)
Tekniska nämn- Tekniska nämnden ställer sig positiv till planförslaget som ger hyresgäsden,
ten möjligheter att utveckla verksamheten.
2014-10-08 (U3)
Genomförandebeskrivningen bör kompletteras med en ekonomisk kalkyl.
För att säkerställa allmänhetens rätt att fortsättningsvis begagna gångvägar genom området är det önskvärt att ett servitut upprättas.
SamhällsbyggFrågan om att bilda ett servitut för gångstråk genom området har belysts
nadsförvaltningen under planprocessen. I närområdet finns ett antal vägar för allmänheten
att ta sig till stranden. Då det aktuella området planläggs för stugby/camping, vars ändamål i sig ska vara tillgängligt för allmänheten, är anledningen till att inte skapa något servitut genom området. Allmänheten har
inom ramen för befintlig och framtida verksamhet tillfälle att passera genom området.

Miljö-och hälsoskyddsnämnden
2014-08-19 (U4)

Miljö-och hälsoskyddsnämndens yttrande berör vattenkapaciteten vid
vattenuttag på den egna fastigheten. Innan planen fastställs ska uttaget
av vatten godkännas i vattendom av länsstyrelsen på Gotland.

SamhällsbyggUnder planprocessen har vatten- och avloppsfrågan i Herrviksområdet
nadsförvaltningen utvecklats. Vattenförsörjningen avses ske via vattenverket i Herrvik med
tillhörande ledningar.
En godkänd försörjning av vatten ska vara utbyggd och fastigheten ska
vara ansluten till det innan bygglov får ges.
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Fastighetsägarna
till Falhammars
1:23
2014-08-22 (U5)

Fastighetsägarna anser fortfarande att omfattningen av de planerade stugorna, 32 st, är för stor och anser att högst 20 nya stugor ska etableras.
Till dessa kommer servicebyggnad och parkeringsplatser i den känsliga
kultur- och naturmiljön.
Vatten- och avloppsförsörjningen på den egna fastigheten ifrågasätts,
liksom att provpumpningen av vatten skett på hösten. Anslutning till reningsverket i Herrviksområdet borde vara ett villkor för projektets genomförande.
Placeringen av en parkeringsplats för 18 bilar i anslutning till fastigheten
Falhammars 1:23 ifrågasätts. Antalet parkeringsplatser ska reduceras och
eventuellt förläggas längre in i området. Vidare anses att den föreslagna
förrådsbyggnaden ska flyttas en bra bit in på tomten, så att ett längre avstånd till Falhammars 1:23 uppnås. Föreslagen växtlighet som redovisas i
skyddszonen omnämns inte i detaljplanen.

SamhällsbyggSamrådsförslaget till denna detaljplan omfattade totalt 40 stugor, i utnadsförvaltningen ställningsförslaget har dessa reducerats till 32 st. Exploateringsgraden
har anpassats till områdets kultur- och naturvärden; Stugornas placering
utgår från att befintliga träd så långt möjligt ska bevaras och inrama de
nya stugorna. Befintliga baracker, även den barack som i dag ligger
närmast fastigheten Falhammars 1:23, ska rivas. Den totala exploateringsgraden är, i relation till områdets totala storlek, låg i relation till
motsvarande anläggningar längs Gotlands kust.

Under planprocessen har vatten- och avloppsfrågan i Herrviksområdet
utvecklats. Planförslaget förordar att vatten- och avloppsförsörjningen
sker via vattenverket i Herrvik med tillhörande ledningar och till det utbyggda avloppsreningsverket i Herrviksområdet. En godkänd försörjning av vatten och avlopp ska vara utbyggd och fastigheten ska vara ansluten till det innan bygglov får ges.
För att uppnå en bredare skyddszon mot fastigheten Falhammars 1:23
justeras den föreslagna parkeringsplatsen så att fyra platser placeras
längre in i området. Två parkeringsplatser utgår. Förrådsbyggnadens
läge justeras så att den placeras ytterligare 7, 5 meter längre österut.
Skyddszonen planteras, vilket även ska framgå av såväl planbeskrivning
som illustrationskarta.
Kvarstående erinringar
Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats och bemötts i samrådsredogörelsen:
- Fastighetsägaren till Östergarn Falhammars 1:40
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Särskild sammanställning enligt Miljöbalken kap 6 § 16

Den särskilda sammanställningen ska redovisa hur miljöaspekter har beaktats i planen samt uppföljning av eventuell betydande miljöpåverkan som planen medför.
Integrering av miljöaspekter i detaljplanen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av förslaget kan medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har 2010-02-04 instämt i Regionens bedömning.
Ett avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har skett med Länsstyrelsen 201211-12.
En miljökonsekvensbeskrivning daterad 2012-12-16 finns med i underlaget till planhandlingarna som
varit föremål för samråd 10 april 2013 – 2 maj 2013.
En miljökonsekvensbeskrivning daterad 2014-06-10 finns med i underlaget till planhandlingarna som
varit föremål för granskning 28 juli 2014-26 augusti 2014.
Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samrådstid och granskning har beaktats
Efter samrådet gjordes justeringar i miljökonsekvensbeskrivningen inför granskning av planförslaget.
Förändringar som har haft betydelse för bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen har handlat
om VA-lösningar, justering i antalet stugor och dess placering. De bedömningar om miljöpåverkan
som gjorts i samrådsversionen av miljökonsekvensbeskrivningen har inte funnits anledning att ändra
efter samrådet och dessa kvarstår således i granskningsversionen av miljökonsekvensbeskrivningen.
Efter samråd och granskning har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort följande förändringar:
En Vattenutredning har tagits fram efter samrådet som redovisar kvalitets- och kapacitetsundersökningar beträffande vatten för konsumtion för anläggningen.
Byggrättens utbredning har detaljstuderats och plankartan justerats så att ett längre avstånd mellan
planerad bebyggelse och grannfastigheterna i väster uppnåtts och att färre stugor kan uppföras. Länsstyrelsen har gjort bedömningen i samrådet att Natura 2000-området inte kommer att skadas negativt
och att det behövs därför ingen prövning enligt § 7:28a miljöbalken.
Efter granskning av planförslaget har planhandlingen förtydligats avseende vatten- och avloppsförsörjning. Planförslaget förordar att fastigheten ska anslutas till den utbyggda infrastrukturen för vatten
och avlopp i Herrviksområdet. En godkänd försörjning av vatten och avlopp ska vara utbyggd och
fastigheten ska vara ansluten till det innan bygglov får ges.

Plankarta och illustrationskarta har reviderats så att en större buffert-/skyddszon uppnås mot fastigheten Falhammars 1:23. Parkeringsplatser har justerats i antal (2 st har utgått) och läge (4 parkeringsplatser har flyttats längre österut i område). Föreslagen förrådsbyggnad placeras 7,5 meter
längre österut och buffertzonen planteras, vilket framgår av såväl planbeskrivning som illustrationskarta.
Skälen till att planen bör antas i sin nuvarande form istället för de alternativa lokaliseringar
och utformning som prövats
Utgångspunkten för nollalternativet är nuvarande markanvändning och att Regionens ställningstagande i översiktsplan för Gotland 2010-2025 (Bygg Gotland )är att området är turistzon. Detta har
givit att nollalternativet i detta fall blir att området rustas upp genom ett ”bygglovsförfarande”. Detta
trots att översiktsplanen anger att utvecklingen av turistzoner bör föregås av detaljplaneläggning.
I miljökonsekvensbeskrivning ska rimliga andra alternativ med hänsyn till planen syfte och geografiska räckvidd redovisas. Med rimliga alternativ menas i detta sammanhang ”olika alternativa sätt att
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uppnå målet med planen eller programmet” (prop 2003/04:116, sidan 64). Alternativ som innebär att
syftet med planen inte kan nås kan inte anses rimliga. Eftersom planens syfte är att utveckla just detta
aktuella område och dess sedan länge etablerade verksamhet är det inte rimligt att ingående utreda alternativa lokaliseringar.
Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som planen medför
Planens genomförande har bedömts inte innebära betydande negativ miljöpåverkan. Planen har anpassats så att negativ påverkan undviks. Inga ytterligare särskilda åtgärder planeras därför för att förbygga, hindra eller motverka sådan påverkan. Någon särskild uppföljning eller övervakning på grund
av att detaljplanen genomförs är inte motiverad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 februari 2018

Anders Rahnberg
planchef

Stina Wester
fysisk planerare

Förslag till detaljplan för

Östergarn Falhammars 1:22
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling – denna beskrivning
 Plankarta med illustrationskarta och illustrationer
 Miljökonsekvensbeskrivning
 Vattenutredning, PentaCon 2014-04-04
Till detaljplanen hör även:
 Grundkarta och fastighetsförteckning

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland den 22 juni 2011 (BN § 127). ”Planarbete bör fullföljas för att säkerställa den tänkta markanvändningen och för
att fastställa den aktuella fastighetens möjligheter”.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att utveckla pågående verksamhet för turiständamål på fastigheten Östergarn Falhammars 1:22. Befintlig verksamhet pågår i äldre barackliknande byggnader, där rum uthyrs
sommartid. Till dessa hör även en äldre träbyggnad med café, reception
och uthyrningsrum.
I den tilltänkta bebyggelsen ska 32 nya uthyrningsstugor ersätta de äldre
barackerna. I framtiden kan även den befintliga huvudbyggnaden ersättas
med en ny byggnad med möjlighet till bland annat uthyrningsrum och caféverksamhet.
Fastigheten består av tallskog och ansluter till Natura 2000-område, naturreservatet Sandviken med dynlandskap. Att bygga nytt i detta, för det rörliga
friluftslivet, öppna landskap ställer krav på byggnaders utformning. För att
tydliggöra hur ny bebyggelse kan utvecklas i planområdet har en gestaltningsskiss tagits fram, vilken redovisar stugornas volym och lämplig utformning. Ny bebyggelses utformning ska utgå från denna.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska därför
göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning
ska göras med hjälp av kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bland annat om riskerna
för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på
grund av till exempel överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller
påverkan på skyddad natur.
Ett ställningstagande till behovet av miljöbedömning har gjorts av stadsarkitektkontoret 2009-05-12. I denna framgår att kända förhållandena om området och planansökan, enligt kommunens bedömning, innebär risk för betydande påverkan på miljö, hälsa med flera faktorer av sådan omfattning att
en miljöbedömning ska krävas.
Planområdet berör känslig natur- och kulturmiljö. Det föreligger utredningskrav på huruvida ett genomförande av detaljplanen kan påverka det Natura
2000-område, som gränsar till planområdet. Effekter på riksintressen ska
även belysas och VA-förhållandena ska utredas.
Länsstyrelsen instämmer, i samrådsyttrande 2010-02-04, i den bedömning
kommunen gjort att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivningar
krävs och delar uppfattningen att VA-situationen särskilt ska beaktas.
En miljökonsekvensbeskrivning ska tillhöra planförslaget.
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PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Sandviken. Området gränsar till strandparti och
hav i söder. Norr om planområdet ansluter ett skogsområde, vilket utnyttjas
för campingändamål. I väster och öster ansluter befintlig fritidshusbebyggelse och skogsmark.

Översiktskarta

Areal

Fastigheten, liksom planområdet, omfattar 30 070 m2.

Markägoförhållanden

Fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 ägs av Gotlands kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland – antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (laga kraftvunnen 2010-07-15) är Sandviken utpekad
som turistzon/utredningsområde för turism och den aktuella anläggningen
som turismanläggning, vars utvecklingsmöjligheter bör undersökas.
I den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, § 170, ingår fastigheten i ett område för fritidshusbebyggelse.
Efter det att planförslaget varit på granskning har en ny fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 antagits av regionfull-
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mäktige (2017-06-19 § 96). Den vann laga kraft 2017-07-21. Den fördjupade översiktsplanen anger för området turiständamål. Regionen föreslår
att turismverksamhet bör ha företräde framför privata boenden och annan
markanvändning inom det utpekade området.

Detaljplaner,
förordnanden m m

Området är tidigare inte detaljplanelagt.
Väster om området ansluter detaljplan för bostadsändamål, Östergarn Falhammars 1:1. LM aktnr 09-ÖST-244. Planen antogs 1968-04-03. I övrigt är
närområdet inte planlagt.
Området gränsar till Natura 2000-område, tillika naturreservat Sandviken.
Strandskyddet är 100 meter. Det aktuella planområdet ligger utanför detta.

Program för planområdet

Föreslagen detaljplan har stöd i översiktsplanen för Gotland och utgör även
bebyggelseområde i den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet.
Något planprogram bedöms därför inte behövas.

Planförfarande

Planprocessen genomförs med normalt planförfarande (PBL 2010).

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet ligger inom ett flackt sandområde som sträcker sig norrut från
havet. Inom området och dess omgivningar är sandlagret djupt, åtskilliga
meter.
Den aktuella fastigheten består av gles tallskog. Jordmånen är i regel näringsfattig. Undervegetation saknas. I övergången till strandområdet söder
om planområdet utbreder sig trädklädda kustnära sanddyner.

Gångväg från Östergarn Falhammars 1:22 till stranden.
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Den södra delen av planområdet ligger under + 2,0 meter över havet. Inga
marknivåer över + 1,8 meter får, enligt särskild planbestämmelse, ändras i
höjd. Föreslagna stugor ska grundläggas på plintar, vilket innebär att färdig
golvnivå ska vara minst + 2,4 meter. Stugorna ska formeras kring en tillgänglig angöringsspång, vilket innebär att endast små markingrepp erfordras.
Planerad bebyggelse ska underordna sig befintlig växtlighet. Befintliga träd
har tolkats in på kartunderlaget och redovisas på illustrationskartan. Ny bebyggelse föreslås, så långt möjligt, placeras mellan träden. En planbestämmelse anger att marklov krävs för fällning av träd med diameter större än
200 mm. Parkeringsytor ska anläggas som grusyta. Området får omgärdas
med staket, lika befintligt. Mur eller plank får dock inte uppföras i tomtgräns.
Denna anpassning till mark och vegetation innebär ingen betydande påverkan på landskapsbilden.

Omgivande
bebyggelse

Omgivande bebyggelse utgörs av fritidshus av olika karaktär och ålder.
Dessa ligger inbäddade i tallskogen. En äldre gård nordost om fastigheten
nyttjas för permanentboende.

Omgivande bebyggelse
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Geotekniska förhållan- Marken är redan bebyggd. Någon geoteknisk utredning har därför inte genomförts. Föreslagna stugor ska grundläggas på plintar. Huvudbyggnad
den
och servicebyggnad föreslås grundläggas med platta på mark.
Radon

Radonundersökning har inte genomförts, eftersom planområdet utgör lågriskområde för radon. Det är dessutom frågan om tillfälligt boende.

Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns i området.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Skulle fornlämningar trots allt påträffas i samband med markarbeten skall
arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2
kapitlet 10 § lagen om kulturminnen med mera.

Bebyggelseområdet
Befintlig bebyggelse

Detta förslag till detaljplan syftar till att rusta upp och utveckla pågående
verksamhet för turism med fler möjliga gästnätter på Östergarnslandet. Befintlig bebyggelse omfattar drygt 1000 m2 byggnadsyta och har uppförts
successivt sedan 1930-talet. Den utgörs av ett antal barackbyggnader och
en huvudbyggnad, klädda i rödfärgad träpanel. Barackbyggnaderna är
enkla volymer för sommarviste, medan huvudbyggnaden har mer påkostade byggnadsdetaljer.

Byggnaderna har använts flitigt för övernattning framförallt under de år som
anläggningen nyttjades för sommarkoloni till Gotlands kommun. Denna
verksamhet lades ner 2009. I dag är uthyrningsrummen av så låg standard
att de inte längre anses attraktiva för uthyrning. Huvudbyggnaden är utformad så att de olika lokalerna inte kan utnyttjas funktionellt.
Bebyggelsen är inte unik och anses inte utgöra kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen ska på sikt ersättas.
Planerad bebyggelse

Den föreslagna bebyggelsen utgörs av 32 uthyrningsstugor grupperade i
två enheter och en huvudbyggnad däremellan. Husen kan placeras så att
befintlig vegetation sparas och har därför bestämts till områden, som har
mindre vegetation och där befintlig bebyggelse ska ersättas. Föreslagen
byggnadsyta omfattar cirka 2 500 m2.
Den nya bebyggelsens karaktärsdrag ska associera till ”hus i skog” och
ska uppföras med sadeltak med svart slät plåt. Fasader ska utgöras av träpanel. Husen och dess byggnadsdetaljer ska vara omsorgfullt utformade i
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en enhetlig arkitektur. Områdets övergripande gestaltning ska vara estetiskt tilltalande och utgå från den redovisade gestaltningskissen för stuga,
som redovisas nedan.
Huvudbyggnad

Byggrätten för huvudbyggnaden innebär att en ny huvudbyggnad kan uppföras alternativt att befintlig byggnad rustas upp och byggs till. Huvudbyggnaden kan användas för reception, café, övernattningsrum och servicefunktioner. Vid nybyggnad kan företrädesvis byggnadsvolymen delas i två
byggnadskroppar med ett mellanliggande skärmtak, alternativt en
uppglasad veranda, så att utblickar mot havet tillvaratas. Genomsikten är
viktig för upplevelsen av natur och hav.
För att byggnadsvolymen ska underordnas vegetationen regleras byggnadens totalhöjd till 8,0 meter och byggnads bredd till maximalt 8,0 meter.
Huvudvolymen ska uppföras med sadeltak mellan 30o och 45 o. Vind kan
därmed inredas.

Stugor

Uthyrningsstugorna ska grundläggas på plintar och grupperas kring tillgängliga angöringsbryggor ”spångar”, varifrån respektive stuga nås. Stugornas entrésida vetter mot denna, så att spontana mötesplatser och sociala kontakter kan uppstå. Uteplats placeras på stugans motstående sida.

Stugornas utformning styrs av ovanstående illustrationsskiss. Byggnaderna
ska uppföras unikt för platsen och ska upplevas som en naturlig del av
strand- och skogsmiljön. Byggnadsdetaljer ska vara omsorgsfullt
utformade. Med föreslagen utformning lämpar sig stugorna för uthyrning.
Den föreslagna stugidén är småskaligt utformad, samtidigt ger möjligheten
till sammankoppling, enligt planritningen nedan, att de kan nyttjas mer
flexibelt.
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Varje stuga föreslås ha en maximal yta av 60 m2. Stugans totalhöjd (inklusive grundläggning på plintar) till 6,5 meter och byggnads bredd till maximalt 5,2 meter. Stugorna ska utföras med sadeltak mellan 30o och 45 o.
Sovloft kan därmed inredas.
Övriga byggnader

Övriga byggnader kan vara teknikhus, återvinningsbod, förråd eller servicehus.
Placering framgår av detaljplane- respektive illustrationskarta. Maximal
storlek på dessa byggnader regleras.
Även dessa byggnader ska utformas i enlighet med den övergripande gestaltningsidén för området.
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Område för rörlig cam- I söder regleras marken för tillfällig uppställning av tält och husvagnar i likhet med dagens utnyttjande. I väster tillåts endast tältcamping. Området i
ping
öster är framförallt avsett för korttidsuppställning av husvagn, även husbilsoch tältuppställning tillåts. Korttidsuppställning innebär att husvagn/husbil
eller tält får stå uppställd på samma plats under en sommarperiod, max 4
månader. Övriga delar av året ska området vara avstädat.

Offentlig och kommersiell service

Offentlig och kommersiell service finns närmast i Katthammarsvik. Utbudet
består bland annat av livsmedelsaffär, tandläkare, damfrisering, restauranger och bibliotek.

Tillgänglighet

Hela området ska vara tillgängligt för funktionshindrade. Stugor ska nås via
gemensam tillgänglig angöringsspång.

Friytor
Lek och rekreation

Stora delar av fastigheten reserveras för friytor för lek och rekreation.

Naturmiljö

Naturmiljön ska bevaras och utvecklas. Bebyggelsen ska underordnas den
befintliga vegetationen, så att karaktären av strandnära skogsmark
bibehålls och utvecklas.

Gator och trafik
Gatunät

Området omsluts av vägar i norr, väster och öster. Angöring sker, liksom i
dag, från den kommunalt underhållna vägen mot Sysne i norr. Vägar i väster och öster utgör angöringar till allmänna parkeringsplatser för badande.
Parallellt med stranden finns en gångväg för det rörliga friluftslivet.

Gång- och cykeltrafik

Gångtrafik lokaliseras till befintlig stig genom området. Läget bestäms av
befintlig staketöppning – en fortsättning på befintligt gångstråk från havet.
Denna är även tillgänglig för funktionshindrade. Cyklande till och från stranden kan nyttja befintliga vägar i öster och väster.
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Kollektivtrafik

Busslinje 41 mellan Visby och Sandviken har sin ändstation norr om
fastigheten.

Angöring och utfart

In- och utfarter regleras i två punkter till verksamhetens respektive
parkeringsplatser från Sysnevägen. I övrigt råder utfartsförbud mot denna
väg. Sekundär angöring föreslås, till parkeringsplats i öster och till
camping, sker detta via angöringsväg i öster till badplatsparkering.

Parkering

Antalet parkeringsplatser har planerats för en bil per stuga, d v s 32
bilplatser. Till huvudbyggnadens verksamhet har ytterligare 23 parkeringsplatser reserverats. Parkeringsytor ska anläggas som grusad yta.

Störningar
Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av planen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids. Den planerade verksamhetens påverkan på Östersjön
minskar genom bättre avloppsrening. Biltrafikens utsläpp ger ingen mätbar
påverkan på luftkvaliteten. Även målsättningar för grundvatten klaras.

Trafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från den planerade bebyggelsen bedöms inte vara av sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Teknisk försörjning
Vatten

Enligt kommunens vattenplan ligger planområdet inom ett så kallat A1-område, vilket innebär ett område med kända problem och/eller konfliktrisker
för vatten och avlopp. Inom sådana områden gäller särskilda krav för avloppsanläggning.
En sammanställning av brunnsprotokoll från brunnar inom 200 meter från
planområdet visar att stora vattenmängder finns i området. Det är troligt att
områdets mäktiga sandlager utgör ett uthålligt vattenmagasin. Omgivande
markområden norr om planområdet avvattnas i riktning mot havet.
Schablonberäkningar har använts för att bedöma vattenuttaget från den
befintliga vattentäkten (borrad brunn) på fastigheten vid en maximal belastning om planen genomförs. Denna visar på cirka 3 gånger högre förbrukning än vad dagens verksamhet använder. Detta även om i princip samma
verksamhet bedrivs. Se även redovisning i planförslagets MKB.
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En vattenutredning med provpumpning har genomförts under hösten 2013
– ”Östergarn Falhammars 1:22, Uttag av vatten för konsumtion vid planerat
rekreationsområde”, utförd av Pentacon AB genom Stig Gustavsson, daterad 2014-04-04. Vattenutredningen bekräftar att vatten finns i den mängd
och kvalitet som planerad utveckling av fastigheten bedöms vara i behov
av enligt Region Gotlands regelverk. Utförd provpumpning, genomförd under en längre tidsrymd, med relativt konstant flöde och med ett vattenuttag
(mängd) enligt planerad verksamhets behov, visar inga tecken på förhöjda
nivåer av klorid eller natrium som kan kopplas till saltvatteninträngning. Utförd provpumpning hade ytterst ringa påverkan på omgivande vattentäkter.
Se vidare bifogad vattenutredning.
Sammanfattningsvis visar utförda nivåmätningar och provtagningar att ett
vattenuttag av cirka 1,4 m3/tim kan ske inom Östergarn Falhammars 1:22
under en längre tidsrymd. Innan aktuellt vattenuttag kan genomföras krävs
enligt Miljöbalken, kap 11, tillstånd för detta (så kallad vattendom). Vattendom kommer att sökas under 2014. Dom ska föreligga innan bygglov ges.
Alternativt kan vattenförsörjningen ske via det planerade vattenverket i
Herrvik med tillhörande ledningar, som är under utveckling. Vattenverket
kommer att förse Katthammarsvik /Herrvik/Sandviken inklusive omgivningar med dricksvatten.
Avlopp

Det är inte aktuellt att inom fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 utföra
någon form av reningsanläggning för avlopp. Spillvatten från fastigheten
avses i stället att via gemensamhetsanläggning ledas till det planerade reningsverket inom fastigheten Östergarn Sande 1:62, där Herrviksområdets
Reningsanläggningar ekonomisk förening avser att driva avloppsanläggning i enlighet med beslut av Region Gotlands miljö-och hälsoskyddsnämnds beslut, 2011-06-21 § 105. Denna är i dag under utveckling. Dispens/tillstånd för anläggning av reningsanläggning m m inom strandskyddat område på fastigheten Östergarn Sande 1:62 har givits av länsstyrelsen 2011-07-22.
Om anläggningen av någon anledning inte kommer att betjäna Herrviksområdet avser Östergarn Strand AB att själva utföra ett reningsverk på den
godkända platsen.
För ledningsdragning och reningsverk krävs att servitut och gemensamhetsanläggning bildas.

Dagvatten

Den naturliga jorden inom hela fastigheten Falhammars 1:22 och i dess
närområde består av relativt mäktiga sandlager, upp till 10-12 meter.
Normalt kommer i stort sett allt dagvatten att infiltreras direkt i jorden och
det eventuellt överskott som uppstår kanaliseras dels till vägdiken dels till
ett större dike/kanal som rinner genom fastighetens östra del mot Sandviken och Östersjön i söder.
Den naturliga jorden genomsläppligheten uppskattas till 10-4-10-5. Vattnets
transporthastighet i vattenmättad sand uppskattas till 0,1 mm/tim-1 m/tim.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Här ges t ex goda förutsättningar för solpaneler för varmvatten under sommarhalvåret. Särskild omsorg ska läggas
på energieffektivitet och uthållig energiförsörjning.
Fastigheten är ansluten till elnätet.
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El
Tele

Fastigheten kommer att anslutas till fibernät i samband med pågående utbyggnaden. Detta innebär att befintlig stoplinje för tele utgår. Om stolplinje
ersätts av jordkabel ska ändringsarbetena bekostas av exploatören.

Avfall

Platser för återvinningsstationer för avfall har reserverats i planen.

Brand

Gällande brandskyddsföreskrifter ska följas vid områdets utbyggnad.
Räddningstjänstens krav på tillgänglighet och brandskydd mellan byggnader ska uppfyllas.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Planen förväntas
kunna antas av kommunfullmäktige under 2014. Genomförandet planeras
därefter att genomföras successivt.

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning Hu- Denna detaljplan utarbetas av Östergarn Strand AB anlitad konsult i samråd
med planenheten, Samhällbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till
vudmannaskap
regionen har särskilt plankostnadsavtal upprättats och godkänts.
Berörd mark ägs av Gotlands kommun. Då detaljplanen vunnit laga kraft avses fastigheten försäljas. Kommande fastighetsägare till fastigheten
Östergarn Falhammars 1:22 ansvarar för planens genomförande.
Avtal

Avtal som reglerar kostnader för upprättande av grundkarta och fastighetsägarförteckning har upprättats och godkänts.
Avtal, som reglerar köp och genomförande av exploatering och utbyggnad
av VA-anläggningar, ska tecknas mellan exploatör och Region Gotland.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, ge- Detaljplanen omfattar fastigheten Östergarn Falhammars 1:22.
mensamhetsanläggServitut och gemensamhetsanläggningar ska bildas för ledningsdragningar
ning m m
och reningsverk på fastigheten Östergarn Sande 1:62.
Minsta tomtstorlek är enligt planbestämmelserna fastighetens nuvarande
areal, vilket innebär att fastigheten inte ska kunna delas.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom kostnader, för planens genomförande åvilar kommande
fastighetsägare. Dessa omfattar även lantmäterikostnader för servitut, gemensamhetsanläggningar m m.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Vatten till fastigheten ska i första hand utgöras av egen anläggning. Alternativt kan vattenförsörjningen ske via det planerade vattenverket i Herrvik med
tillhörande ledningar.
Spillvatten från fastigheten avses via gemensamhetsanläggning ledas till
det planerade reningsverket inom fastigheten Östergarn Sande 1:62.

Angöring sker från enskild väg.
Vägar
_________________________________________________________________________________
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas. Östergarn omfattas också av 4 kap 4 § MB, vilket innebär att fritidshus endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Planområdet ingår även i ett område med riksintressen för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB. Vidare omfattas området även av riksintresse
för naturvård (Snabben-Ljugarn) och riksintresse för kulturmiljövården,
båda enligt 3 kap 6 § MB.

Naturmiljö

I söder gränsar Östergarn Falhammars 1:22 till naturreservatet Sandviken,
som också är Natura 2000-område och därmed riksintresse enligt 4 kap 8
§ MB.
Bedömningen är att bestämmelserna i MB 4:4 inte åsidosätts då det inte är
frågan om fritidshus utan en utveckling av pågående verksamhet – en anläggning med uthyrning och camping som gynnar det lokala näringslivet
och rekreation i området.
Upprustningen bedöms inte medföra någon skada på områdets samlade
natur- och kulturvärden, eftersom plangenomförandet endast medför en
småskalig förändring utan någon större inverkan på landskapets helhetsbild.
Om planen genomförs bedöms detta inte medföra väsentliga förändringar i
markslitage inom Natura 2000-området och inte påverka dess naturtyper
och växt- och djurliv, varken positivt eller negativt. Inte heller på annat sätt
påverkas Natura 2000-området på ett sätt som innebär att en tillståndsprövning enligt Natura 2000-bestämmelserna i 7 kapitlet 28a § i Miljöbalken ska krävas.
Den planerade utvecklingen av planområdet sker inom redan ianspråktagen mark. Genom planområdets läge intill en uppskattad badstrand kan
antas att en upprustad anläggning kan ge viss ökning i gångtrafik mellan
anläggningen (främst café) och badstrand. Gångtrafiken lokaliseras till befintlig stig och en ökning bedöms inte påverka värdefulla naturtyper, t ex de
tallklädda sanddyner, som finns mellan planområdet och Natura 2000-området, negativt.

Kulturmiljö

Vid detaljplanens utformning har föreslagen ny bebyggelse och dess utformning balanserats mot befintliga kulturvärden. Antalet nytillkomna stugor har avvägts i relation till dagens uthyrningsenheter. Gestaltningsskissen till bebyggelsens utformning värnar, tillsammans med angivna planbestämmelser, den förslagna bebyggelsens inordning i naturen, liksom till
områdets kulturvärden.

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

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 39, att en barnchecklista ska
användas som underlag vid beslut i nämnder då ärende berör barn under
18 år.

_________________________________________________________________________________
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Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och
barnens bästa är ständigt närvarande under planeringsarbetet, då de är en
förutsättning för god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs också genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och utformning, i anslutning till bad och strand, ger goda förutsättningar för ett
upplevelserikt boende och vistelse.
Jämställdhetsperspektivet
(KS § 257/2009)

Kommunstyrelsen, beslutade, § 257 2009 att en jämställdhetschecklista
ska användas som underlag vid beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett jämställt boende och vistelse.
Området ingår i ett attraktivt strandområde med goda kollektivförbindelser.
Tillgängligheten till planområdets serviceutbud och aktiviteter är en tillgång
för alla besökare. Här erbjuds säkra gångvägar och fri passage för det rörliga friluftslivet. Närheten till hav och strand ger förutsättningar för områdets
utveckling till en positiv mötesplats.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

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

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till den tilltänkta verksamheten bedöms,
i relation till pågående verksamhet, inte vara av sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

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

_________________________________________________________________________________
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år efter det datum detaljplanen vunnit laga kraft.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser regionen att planen ger goda förutsättningar för
en långsiktigt hållbar bebyggelsemiljö. Detaljplanens genomförande kan
inte anses ha någon negativ omgivningspåverkan. De miljöeffekter som
förslaget skulle kunna medföra bedöms inte vara av sådan omfattning att
de kan utgöra hinder för planens genomförande.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med planchef Anders Rahnberg, fysisk planerare Stina Wester och
planingenjör Lena Beckman, Region Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samarbete med lantmätare Susanna Collin och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vatten- och avloppsfrågorna har utvecklats i samråd med Torun Stening,
Magnus Pettersson och Mattias Gerdin, enheten för Miljö och Hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stig Gustavsson, Pentacon AB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014-06-10, rev 2018-02-28

Anders Rahnberg
planchef

Stina Wester
fysisk planerare
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

1:32

FALHAMMARS

Planområdet ansluter till naturreservat Sandviken, tillika Natura 2000-område och är av stor
vikt för det rörliga friluftslivet. För att tydliggöra hur ny bebyggelse ska utvecklas i
planområdet redovisas gestaltningsillustrationer på planartan. Dessa ska vara vägledande
vid all bygglovgivning i området.
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Sammanfattning
Miljöbedömning
Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska planen
miljöbedömas och i en sådan miljöbedömning ingår att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Syftet med miljöbedömningen är att miljöaspekterna bättre ska integreras i planen. Genom MKB ska
beslutsfattare, myndigheter och andra intressenter få ett underlag för en samlad bedömning av de
konsekvenser planförslaget och alternativ till detta, får på miljö, hälsa och hushållningen med mark, vatten
och andra resurser inför beslut om antagande av detaljplanen.
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning.
Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har skett med länsstyrelsen 2012-11-12. En
samrådsversion av miljökonsekvensbeskrivningen, daterad 2012-12-16, har medföljt i samrådet för
detaljplanen. Denna MKB, justerad i text efter samråd, ska medfölja handlingarna i detaljplanens utställning.

Planen
Detaljplanen syftar att utveckla pågående verksamhet för turiständamål på fastigheten Östergarn Falhammars
1:22. Befintlig verksamhet pågår i äldre barackliknande byggnader, där rum uthyrs sommartid. Till dessa hör
även en äldre träbyggnad med café, reception och uthyrningsrum. I den tilltänkta bebyggelsen ska 32 nya
uthyrningsstugor ersätta de äldre barackerna. I framtiden kan även den befintliga huvudbyggnaden ersättas
med ny byggnad med möjlighet till bland annat uthyrningsrum och caféverksamhet. Stugorna samlas ganska
kompakt, dock något glesare än i samrådet, i två grupper och utförs på plintar.
Planområdet är 30070 m² stort. Den föreslagna sammanlagda byggnadsytan är ca 2500 m² mot nuvarande ca
1000 m². I förslaget är huvudbyggnadens högsta totalhöjd 8 meter och stugorna får en högsta totalhöjd på
6,5 meter, vilken även inkluderar höjden på plintarna stugorna byggs på. Den planerade bebyggelsen ska
underordna sig befintlig växtlighet.
Förändringar, som har betydelse för bedömningen i MKB, har skett efter samrådet. Avloppet från
anläggningen ska anslutas till det kommande samfällda avloppsreningsverket för Herrviksområdet inom
fastigheten Östergarn Sande 1:62, istället för en lokal lösning med reningsverk, infiltration och slutna tankar.
Även viss justering av antalet stugor och dess placering sker. Med anledning av detta har MKB:s text
justerats. De bedömningar om miljöpåverkan som gjorts i MKB-samråd har inte funnits anledning att ändra
och dessa kvarstår således i denna MKB för utställning.

Alternativ
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av den sannolika utvecklingen i planområdet
om detaljplanen inte genomförs. Ett sådant s k nollalternativ ska ge en referens till den utveckling som nu
planeras. Utgångspunkt för nollalternativet är nuvarande markanvändning och att Regionens ställningstagande i översiktsplanen för Gotland från 2010 (ByggGotland) att området är en turistzon. Detta har givit
att nollalternativet i detta fall blir att området rustas upp genom ett ”bygglovsförfarande”. Detta trots att
översiktsplanen anger att utvecklingen av turistzoner bör föregås av detaljplaneläggning.
I MKB ska rimliga andra alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd redovisas. Med
rimliga alternativ menas i detta sammanhang ”olika alternativa sätt att uppnå målet med planen eller
programmet” (prop 2003/04:116, sidan 64). Alternativ som innebär att syftet med planen inte kan nås kan
inte anses rimliga.
Eftersom planens syfte är att utveckla just detta aktuella område och dess sedan länge etablerade verksamhet
är det inte rimligt att ingående utreda alternativa lokaliseringar.
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Miljöaspekter som ska beaktas
De miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen är eventuell påverkan på Natura 2000området Sandviken, riksintressen, förutom Natura 2000-området, vilka är riksintresseområdet för friluftsliv
(Östergarnslandet), riksintresseområdet för kulturmiljövården (Östergarn) och riksintresseområde för
naturvård (Snabben-Ljugarna) dessa enligt kapitel 3 § 6 miljöbalken och riksintresse bestämmelserna enligt
miljöbalkens kapitel 4 samt dessutom påverkan av vatten- och avloppsanvändning.

Planens förhållande till miljömålen
Genom att ansluta anläggningens avlopp till den nya samfällda avloppsanläggningen för Herrviksområdet
motverkas inte miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. Den nya bebyggelsen når även upp till mål om
hållbar vattenförsörjning, vilket undersökningar visar.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms riskera överskridas genom planens genomförande.

Miljökonsekvenser
Naturmiljö
Om planen genomförs bedöms detta inte att medföra väsentliga förändringar i markslitage inom Natura
2000-området och inte påverka dess naturtyper och växt- och djurliv, varken positivt eller negativt. Inte
heller på annat sätt påverkas Natura 2000-området på sätt som innebär att det ska krävas en tillståndsprövning enligt Natura 2000-bestämmelserna i 7 kapitlet 28a § i miljöbalken.
Den planerade utvecklingen av planområdet sker helt inom redan ianspråktagen mark. Genom planområdets
läge intill en uppskattad badstrand kan antas att en upprustad anläggning kan ge viss ökning i gångtrafik
mellan anläggningen (främst kafé) och badstrand. Gångtrafiken lokaliseras till befintlig stig och en ökning
bedöms inte negativt påverka värdefulla naturtyper, t ex de tallklädda sanddyner som finns mellan
planområdet och den öppna stranden.
Om planen inte genomförs (nollalternativet) kommer inte heller detta att ha märkbar påverkan på Natura
2000-områdets miljö.

Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap 1 § MB. Det innebär att det
finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och
kulturvärden påtagligt skadas. Östergarn omfattas också av 4 kap kap, 4 § MB, fritidshus får endast uppföras
om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Bedömningen är att bestämmelserna i MB 4:4
inte åsidosätts då det inte är frågan om fritidshus utan en anläggning med uthyrning och camping som gynnar
det lokala näringslivet och rekreation.
Inte heller bedöms planförslaget medföra någon skada på områdets samlade natur- och kulturvärden eftersom
plangenomförandet endast medför en småskalig förändring utan någon större inverkan på landskapets
helhetsbild. Trots att den totala byggnadsytan blir ca 2,5 gånger så stor som nuvarande byggnadsyta.
Nollalternativet bedöms vara likvärdigt planförslaget i detta avseende.

Vatten och avlopp
Schablonberäkningar har använts för att bedöma vattenuttaget från den befintliga vattentäkten på fastigheten
vid en maximal belastning om planen genomförs. Denna visar på en 2-3 gånger högre förbrukning än vad
dagens verksamhet använder. Detta även om i princip samma verksamhet bedrivs. Vattenkvaliten är nu inte
tjänlig utan behandling med UV-filter. En utredning av vattenförhållandena vid fastigheten (Pentacon AB
2014-03-14) visar att ett uttag för planerad verksamhet kommer att vara uthålligt och inte påverka
omgivande fastigheter.
Avloppet kommer att anslutas till det kommande samfällda avloppsreningsverket för Herrviksområdet.
Någon betydande negativ påverkan uppkommer inte, utan den belastning av renat avloppsvatten som idag
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påverkar grundvattnet upphör liksom den miljöbelastning som tömning av slutna tankar medför.
Om planen inte genomförs, d v s nollalternativet, blir vattenförbrukningen förmodligen något lägre.
Avloppsbehandlingen medför en större belastning på grundvattnet.

Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ
miljöpåverkan
Planens genomförande har bedömts inte innebära betydande negativ miljöpåverkan. Planen har anpassats så
att negativ påverkan undviks. Inga ytterligare särskilda åtgärder planeras därför för att förebygga, hindra
eller motverka sådan påverkan.

Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan
Som framgår av MKB är det osannolikt att planområdet ger några som helst negativa effekter i Sandvikens
Natura 2000-område i form av förändrade habitat eller andra störningar. Någon särskild uppföljning eller
övervakning på grund av att planen genomförs är inte motiverad.
Uppföljning planeras inte heller för andra aspekter då ingen betydande miljöpåverkan uppstår. Ingen
betydande miljöpåverkan bedöms uppkomma genom att ansluta den planerade verksamhetens avlopp
till kommande avloppsreningsverk för Herrviksområdet.
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1 Inledning
1.1 Syfte
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del i miljöbedömningsprocessen som ska genomföras i
arbetet med detaljplanen för Östergarn Falhammars 1:22. Planläggningen genomförs för att möjliggöra en
utveckling av befintlig anläggning med uthyrning, kafé och camping.
Syftet med miljöbedömningar är att bättre integrera miljöhänsyn i planeringen och miljöbedömningar ska
göras – och MKB upprättas – om planen kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. I detta fall
ligger planområdet intill ett Natura 2000-område och detta innebär krav på att utreda om naturtyper eller
arter som avses skyddas i detta område, kommer att påverkas på ett betydande sätt. Om så riskerar att bli
fallet krävs tillstånd och tillstånd kan endast lämnas under vissa omständigheter. Lagtexten om detta finns i
bilaga 1.

1.2 Tidigare ställningstaganden
Planområdet är inte tidigare planlagt. Väster om området ansluter detaljplan för bostadsändamål på Östergarn
Falhammars 1:1. Den planen antogs 1968. I övrigt är närområdet inte planlagt.
Området är i översiktsplanen för Gotland (antagen 2010) angiven som turistzon. Enligt översiktsplanen ska
utvecklingen av en turistzon föregås av detaljplaneläggning. Enligt den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet (fortfarande aktuell enligt öp Gotland) är området angivet som område för fritidsbebyggelse.
En ny fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet håller på att tas fram, men är ännu i ett tidigt skede i
planprocessen.

2 Hur miljömål och miljökvalitetsnormer beaktas
Bedömningen är att inga miljökvalitetsnormer (MKN) kommer att överskridas genom att den föreslagna
planläggningen genomförs.
Miljökvalitetsnormer anger den lägsta acceptabla miljökvaliteten hos mark, vatten eller luft. För närvarande
finns MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527), olika kemiska föreningar i fisk- och
musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675). Vattenmyndigheterna har under
december 2009 fastställt MKN i form av kvalitetskrav för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och
skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen.
Särskilt viktigt i detta fall är att utsläpp av förorenat avloppsvatten minskar.
Genom att anläggningens avlopp leds till det kommande avloppsreningsverket för Herrviksområdet verkar
planen för att MKN inte överskrids och att miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet” inte motverkas.

3 Avgränsningar
Behovsbedömning
En behovsbedömning upprättades av Region Gotland 2010-01-13. Samråd om bedömningen har gjorts med
länsstyrelsen som delar regionens bedömning att en miljöbedömning ska göras för planen (2010-02-04).
Denna miljökonsekvensbeskrivning upprättas i miljöbedömningen.

Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen tar fasta på den konkreta miljöpåverkan som planen kan ge upphov till. Mer
övergripande frågor, som turismens utveckling på Östergarnslandet m m, behandlas inom översiktsplane-
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arbetet för Region Gotland.
De miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen är eventuell påverkan på Natura 2000området Sandviken, förenligheten med de riksintressen som planområdet omfattas av, inklusive påverkan på
landskapsbild, samt påverkan av vatten- och avloppsanläggningar.
Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har skett med länsstyrelsen 2012-11-12.

Natura 2000 lagstiftning och bedömningsgrunder
Denna MKB ska bland annat ge underlag för ställningstagande om genomförandet av en detaljplan för
Östergarn Falhammars 1:22 kan skada de livsmiljöer och de arter som ska skyddas enligt miljöbalkens
bestämmelser. Arter som ska skyddas får inte heller utsättas för sådan störning att detta medför att det blir
svårt att bevara arterna i området.
Region Gotland ska göra en bedömning om en tillståndsprövning enligt miljöbalkens 7 kapitlet 28 a § kan
vara aktuell för detaljplanen. Om tillstånd inte bedöms kunna medges så tillgodoses inte riksintresset genom
detaljplanen. Planarbetet bör i sådant fall avbrytas.
Region Gotland anser, utifrån redovisning i denna MKB, att en tillståndsprövning enligt miljöbalken 7
kapitlet 28 a § inte ska krävas för planen.

4 Alternativ
Syftet med planläggningen av Östergarn Falhammars 1:22 är att göra det möjligt att rusta upp och
modernisera anläggningen. Det bedöms inte vara möjligt att nå detta syfte utan detaljplan. Att detta bör ske
genom detaljplaneläggning anges även i översiktsplanen för Gotland.
I en MKB ska rimliga alternativ, med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd, identifieras,
beskrivas och bedömas. I en MKB ska också finnas s.k. nollalternativ. Med rimliga alternativ menas ”olika
alternativa sätt att uppnå målen med planen” (Miljöbedömning av planer och program. prop 2003/04:116
s.64). Alternativ som tas med i MKB ska vara genomförbara.

4.1 Alternativ lokalisering
Syftet med detaljplanen är inte att anlägga en ny turistanläggning på Östergarnslandet. I sådant fall är det
rimligt att alternativa lokaliseringar beskrivs och bedöms. Syftet med en plan bör inte vara så snävt
formulerat att det försvårar att ställa upp alternativ i MKB.
I miljöbalken anges, i kapitlet om miljökonsekvensbeskrivningar, att rimliga alternativ med hänsyn till
planens syfte och geografiska räckvidd ska identifieras, beskrivas och bedömas. Innehållet i en MKB för en
plan ska också vara rimligt med hänsyn till bland annat aktuell kunskap. Nedan redovisas analys och
bedömningar om alternativa platser.
Planens syfte är att möjliggöra utveckling av just denna befintliga anläggning. Planens syfte ger således
anledning att ifrågasätta rimligheten att söka andra alternativa platser. Är området för detaljplanen tillräckligt
lämpligt utifrån allmänna och enskilda intressen avser Region Gotland att utveckla turistzonen genom att
detaljplanelägga Östergarn Falhammars 1:22.
Syftet med denna plan kan inte göras så vidsträckt att det också inkluderar att planarbetet förläggs till annan
plats.
Planområdet är enligt översiktsplanen för Gotland en turistzon vars utveckling bör utredas. Utvecklingen av
en turistzon ska, enligt översiktsplanen, föregås av detaljplaneläggning.
Bortser man från att planens syfte således utesluter alternativa platser bör man beakta att en MKB ska
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innehålla uppgifter som är rimliga med hänsyn till bland annat bedömningsmetoder och aktuell kunskap samt
planens innehåll och detaljeringsnivå.
I planprocessen, från översiktsplan till bygglov, är det översiktsplanen som är lokaliseringssökande och i
nivån därefter, detaljplanen, prövas lokaliseringen i utförande och detaljer. Denna MKB ingår som underlag i
detaljplanens process och bör i första hand vara ett underlag för beslut på denna nivå och inte hantera sådant
som hör till översiktsplanens arbete.
I översiktsplanen för Gotland (Bygg Gotland) finns ytterligare en turistzon på Östergarnslandet angiven i
översiktsplanen och det är Katthammarsvik. Detta är dock en turistzon med annan (befintlig) inriktning utan
planförslagets närhet till stor sandstrand.
Några alternativa lokaliseringar till planområdet, i mening att samma verksamhet kan etableras på annan
plats, har således inte varit aktuellt att vidare utreda på denna planeringsnivå. Det som ska utredas i
miljöbedömningen blir då konsekvenserna av att detaljplanen ska möjliggöra en utveckling av befintlig
turistverksamhet i just detta område. Frågan om alternativa lokaliseringar är inte rimligt att utreda.
Om, hypotetiskt, ett annat område skulle finnas där en liknande anläggning skulle kunna etableras, faller
händelseförloppet för Östergarn Falhammars 1:22 tillbaka till ruta ett, d v s denna anläggning, som
etablerades på 1930-talet, behöver rustas upp och en ny planläggningsprocedur startar.

4.2 Alternativ utformning
Alternativ utformning av planförslaget kan vara förändringar av planbestämmelser, annan lösning av VA eller
andra förändringar som kan ha positiv inverkan på miljöförhållanden.
En avloppslösning med minireningsverk med efterpolering genom infiltration och sluten tank för Wc-avlopp
var aktuell i samrådsskedet, men den avloppslösning som nu i utställningen av planen förs fram är en
anslutning till den kommande avloppsanläggningen för Herrviksområdet. Anledningen till att en lokal
avloppslösning framfördes som huvudalternativ var den osäkerhet som fanns om den nya anläggningen för
Herrviksområdet.

4.3 Alternativ markanvändning
Planområdet har ett strandnära läge som sannolikt är attraktivt för fritidshusbebyggelse. Region Gotland har
dock tagit ställning i sin översiktsplan (Bygg Gotland) från 2010 till att området är en turistzon vars
utveckling ska utredas. Frågan om markanvändning har således redan hanterats politiskt.

4.4 Nollalternativ
Nollalternativet ska beskriva en sannolik utveckling av planområdet och denna utvecklings påverkan på
relevanta miljöförhållanden, i det fall planen inte genomförs. För nollalternativet bör man utgå från den
pågående markanvändningen, d v s i detta fall turistverksamhet med uthyrning, camping m m.
Region Gotland äger fastigheten och området är utpekat som område för turism (turistzon) i översiktplan för
Gotland, vilket innebär att någon annan markanvändning än nuvarande inte är sannolik. Det är heller inte
troligt att området tillåts förfalla. Någon möjlighet att få någon mer genomgripande modernisering av
anläggningen utan planläggning (d v s med enbart bygglov) är inte sannolikt.
Nollalternativ 1 är således även det en utveckling i huvudsak i enlighet med översiktsplanen, men utan
detaljplan. Befintliga byggander rustas då upp efter hand eller eventuellt rivs och ersätts med ny byggnad
enbart genom bygglov för varje projekt. I detta alternativ kommer bebyggelsen att ligga kvar i dagens lägen.
Det benämns ”Bygglovsförfarandet”. Det kan innebära liknande krav på miljöförbättringar och redovisningar
som i planförslaget.
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Planområdet är enligt översiktsplanen för Gotland en turistzon vars utveckling bör utredas. Utvecklingen av
en turistzon ska, enligt översiktsplanen, föregås av detaljplaneläggning. Det är således inte enligt
översiktsplanens intentioner att utveckla planområdet utan detaljplan.
Nollalternativ 2 är egentligen endast på kort sikt ett eget alternativ. Det innebär att anläggningen inte rustas
upp, varken genom en planläggning eller genom ett bygglovsförfarande utan förfaller. Regionens avsikt med
området, klargjort i översiktsplanen Bygg Gotland, är dock att markanvändningen ska vara för turism.
Alternativet är inte önskvärt av Region Gotland och därför inte sannolikt.
Som nollalternativ används ”bygglovsförfarandet” även om det inte helt står i samklang med översiktsplanen.

5 Planförslag
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att utveckla pågående verksamhet för turiständamål på
fastigheten Östergarn Falhammars 1:22. Befintlig verksamhet pågår i äldre barackliknande byggnader, där
rum uthyres sommartid. Till dessa hör även en äldre träbyggnad med café, reception och uthyrningsrum. I
den tilltänkta bebyggelsen ska 32 nya uthyrningsstugor ersätta de äldre barackerna. Stugorna samlas i två
grupper. Stugorna utförs på plintar. I framtiden kan även den befintliga huvudbyggnaden ersättas med ny
byggnad med möjlighet till bland annat uthyrningsrum och caféverksamhet. Planerad bebyggelse ska
underordna sig befintlig växtlighet.
Planområdet är 30070 m² stort. Den föreslagna byggnadsytan är ca 2 500 m² mot nuvarande ca 1000 m².
Huvudbyggnadens högsta totalhöjd är 8,0 meter och stugorna får en högsta totalhöjd på 6,5 meter, vilken
även inkluderar plintarnas höjd.

6 Beskrivning av planområdets miljöförhållanden
Planområdet är beläget i Sandviken. Området gränsar till strandparti och hav i söder, men ligger utanför
strandskydd. Norr om planområdet ansluter ett område med gles skog. Detta område utnyttjas för camping
tillsammans med planområdet, ett förhållande genom avtal, som avslutas 2015. I väster och öster ansluter
befintlig fritidshusbebyggelse och skogsmark. Det helt dominerande trädslaget är tall.
Planområdet ligger inom ett flackt sandområde som sträcker sig norrut från havet väster om Grynge. Inom
området och dess omgivningar är sandlagret djupt, åtskilliga meter.
Hela planområdet är påverkat av den verksamhet som pågår och bedöms inte ha höga naturvärden. Vissa
delar har nyligen röjts från buskar och mindre träd. Stormen Gudrun 2005 (Per 2007) fällde ett större antal
tallar i planområdet.
På området finns förutom byggnader även dricksvattenbrunn och strax intill denna en luftningsbrunn,
eftersom problem finns med svavelväte i grundvattnet.
Det finns avloppsanläggning som består av två slambrunnar, en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn,
samt en upphöjd markbädd på 120 m². Markbädden fungerar dock som infiltration. Dessutom finns två
slutna tankar om vardera 3 m³. Dessa anläggningar ska tas ur drift.

7 Bedömning av miljökonsekvenser
7.1 Område av särskild betydelse – Natura 2000-området Sandviken
Ett Natura 2000-område är också ett riksintresseområde. Beskrivning och bedömning av påverkan på detta
område skulle därför kunna läggas under kapitel 7.2 som behandlar riksintressena. Beskrivning och
bedömning av eventuell påverkan på Natura 2000-området har dock särskild betydelse då den visar grunden
för Region Gotlands ställningstagande till eventuell tillståndsprövning enligt miljöbalken kap 7 § 28a.
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Förutsättningar
Sandviken har varit naturreservat sedan 1969 och Natura 2000-område sedan 2005. Området är en ca 600
meter lång och ca 150 meter bred sandstrand och består av sandmiljöer (låga dyner, sandgräshed och tallskog)
och området är en mycket uppskattad badstrand. Markslitaget som badgästerna gör är en viktig del i att hålla
tillbaka igenväxning.
Badgäster som kommer till stranden med bil kan parkera vid en parkering i västra gränsen, vid två
parkeringar på varje sida av planområdet och även i östra delen finns möjligheter att parkera. Fina soliga
dagar räcker inte dessa parkeringar till utan bilar parkerar utmed vägen i väster. En grov uppskattning av
maximalt antal besökare under en dag är cirka tusen stycken. Flertalet badgäster håller sig i dynområdet
närmast strandlinjen. Enstaka besökare lägger sig längre upp, men inom det öppna dynområdet.
Mellan planområdet och Natura 2000-området finns ett enkelt staket och endast ett genomsläpp i detta vid en
stig, som leder ner till stranden. Människor som kommer från parkeringarna på båda sidor om detta, tar stigar
ner till badstranden. Vid nedre dynen finns en träramp.

Utgångspunkter för bedömning av skada och störning
Bedömningen ska inte bara göras för vad genomförandet av detaljplanen kan ge för skador eller störningar.
Bedömningen ska även omfatta kumulativa effekter, d v s hur den totala påverkan av planens kommande
verksamhet tillsammans med andra verksamheter kan komma att påverka syftet med skyddet. (Det främsta
syftet är att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå för de naturtyper –
enligt art- och habitatdirektivet - som ingår i Natura 2000-området).
Detta innebär att både direkta och indirekta miljöeffekter ska beaktas. Dessutom ska, utöver den aktuella
planerade verksamheten också tidigare, pågående och verksamheter inom en överskådlig framtid inkluderas.
Verksamheten vid anläggningen påbörjades på 1930-talet och har till 2007 använts bl a som skollovskoloni
(kollo).
I den nuvarande anläggningen ingår förutom Östergarn Falhammars 1:22 (i regionens ägo) även camping på
Falhammars 1:45. Avtalet för denna del upphör 2015 och det är osäkert vilken verksamhet som kommer
framöver på denna del. Eftersom även detta område är ett område för turism, är en liknande anläggning som
nu planeras för Falhammars 1:22, tänkbar. Ägarna har inte velat vara med i den nu aktuella planläggningen
och deras avsikter med området är inte kända.
För en bedömning av en möjlig ytterligare belastning av slitagepåverkan och avloppsutsläpp på miljön i
Natura 2000-området antas därför en dubblering av tillfälligt boende/camping vara möjlig.
Antalet besökande till badstranden och som inte har ett boende på anläggningarna bedöms inte förändras.
Besöken är här, liksom vid de flesta andra badstränder, starkt kopplat till sommarvädret.
Natura 2000-områdets naturtyper
I bevarandeplanen för Sandviken är det preciserat vilka naturtyper (habitat) som är skyddsvärda enligt
Natura 2000.
Naturtyp enligt Natura 2000-terminologi

Habitatkod

Areal, ha

Sublittorala sandbankar

1110

13

Embryonala vandrande sanddyner

2110

0,8

Vandrande sanddyner med sandrör

2120

1,3

Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå dyner)

2130

6

Trädklädda sanddyner

2180

13
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Påverkan och konsekvenser
Vilka kriterier som bör användas för att bedöma skada eller störning är inte helt klart formulerade i lagtexten.
Verksamheter som påverkar Natura 2000-området Sandviken blir en subjektiv värdering av påverkan från
markslitage orsakad av upprustningen av anläggningen samt en möjlig fortsatt verksamhet på andra
sidan vägen på Falhammars 1:45. Någon påverkan bedöms inte komma att ske från avloppsvatten.
Ett viktigt dokument för bedömningen av eventuell påverkan är Bevarandeplanen för Natura 2000-området
Sandviken. I Bevarandeplanen anges vilka naturtyper enligt habitatdirektivet som ingår i området. Här finns
också angivet vilka fynd av rödlistade arter, som gjorts inom området. Här finns även mål för bevarande och
beskrivning av ingående naturtyper.
Av stort intresse är även beskrivningarna av vad som hotar områdets naturvärden. Det mest påtagliga hotet
mot de biologiska värden, som är kopplat till öppna sandmiljöer är igenväxning.
Igenväxning är en del i den naturliga processen i sandmarker. Igenväxningen fördröjs genom sanderosion,
som bland annat nu sker genom markslitaget av besökande människor. Naturtyper på sandunderlag är
måttligt till mycket känsliga för slitage. Skötseln av Natura 2000-området ska enligt åtgärdsplanen ske bl a
genom röjning, vilken i huvudsak koncentreras till de öppna delarna och ska ske senast 2012 och därefter
med ett intervall om ca 20 år.
Vid bedömningen om skada kan uppstå används begreppet gynnsam bevarandestatus. Skada bör relateras till
möjligheterna att upprätthålla områdets ekologiska kvalitet. Som skada bedöms all påverkan som försämrar
naturtypen (habitatet). Bevarandestatusen är gynnsam för ingående naturtyper frånsett naturtypen trädklädda
sanddyner.

Planförslaget
Kommer planen att påverka förutsättningarna att bevara syftet med Natura 2000-området? Inget intrång görs
eller något som bedöms negativt förändra naturtypers status. Riskerna för påverkan ligger i ett skadligt
markslitage inom Natura 2000-området.
I dag påverkas området i första hand av badgäster under sommarmånaderna och det sker på ett sätt som är
positivt för ingående naturtyper. Den naturtyp som, enligt bevarandeplanen, inte har gynnsam
bevarandestatus är trädklädda sanddyner. Denna naturtyp återfinns i norra delen, utanför den del av stranden,
som huvudsakligen utnyttjas av badgäster. Inget finns som talar för att planen eller annan verksamhet ska
innebära att denna naturtyp får ett ökat negativt markslitage. Skötseln av denna naturtyp ska enligt
bevarandeplanen ske genom röjning senast 2012 och därefter med ett intervall om ca 20 år. Utvecklingen av
turistanläggningen eller annan verksamhet kommer inte att påverka detta.
Antalet personer som vistas på planområdet bedöms bli i stort sett oförändrat. En upprustad, moderniserad
anläggning kan troligen bli attraktivare och få en något högre beläggning under längre säsong. En beräkning
av ett maximalt antal boende på anläggningen blir ca 250 personer.
Genom planområdets läge intill en uppskattad badstrand kan antas att en upprustad anläggning kan ge viss
ökning i gångtrafik mellan anläggningen, främst kaféet och badstranden. Gångtrafiken lokaliseras till
befintlig stig och en ökning bedöms inte negativt påverka värdefulla naturtyper. I den södra delen av
planområdet, mot Natura 2000-området, finns områdena för tältcamping och husvagnsuppställning. Ett
staket finns mellan planområdet och Natura 2000-området.
Inget avloppsvatten omhändertas lokalt vid anläggningen och det finns inga hårdgjorda ytor, utom vägen, så
dagvatten som eventuellt uppstår infiltreras i sanden och kommer inte att påverka vattenmiljön.
Om även en utveckling sker av verksamheten på Östergarn Falhammars 1:45 bedöms att krav då ställs som
innebär att vattenmiljön inte påverkas. Sammantaget bedöms påverkan på vattenmiljön i Natura 2000området bli obetydlig.
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Nollalternativ
Nollalternativet kommer inte heller att negativt påverka naturmiljön inom Natura 2000-området.
Förmodligen kommer det att finnas färre gäster på anläggningen vid Falhammars 1:22 i alternativet. Även
när en eventuell fortsättning med turistverksamhet på Falhammars 1:45 inkluderas bedöms slitage på Natura
2000-området vara utan negativa effekter.
För nollalternativet bedöms befintlig anläggning kunna godtas om inga nya installationer görs. Utsläpp av
avloppsvatten som skulle kunna påverka Natura 2000-områdets vattenmiljö bedöms därför vara sämre för
vattenmiljön i nollalternativet än planförslaget.

7.2 Riksintressen
Förutsättningar
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap 1 § MB. Det innebär att det
finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och
kulturvärden påtagligt skadas. Östergarn omfattas också av 4 kap, 4 § MB, som innebär att fritidshus
endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Området ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Östergarnslandet). Det omfattas också
av riksintresse för naturvård (Snabben-Ljugarn), liksom av riksintresse för kulturmiljövården (Östergarn)
alla områden av riksintresse enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Landskapet i närområdet är flackt och den befintliga bebyggelsen är ganska gles och smälter in i en gles
tallskogsmiljö. Kulturmiljöerna som motiverar riksintresset i Östergarn hänförs till det kustnära
odlingslandskapet och industrimiljöer. Av industrimiljöer finns kalkindustri- och kvarnmiljöer. Inga uttryck
för riksintresset berör planområdet eller påverkbar närhet.
Nämnas bör även att landskapet vid planområdet inte är så säreget att det har omnämnts i Länsstyrelsens
landskapsstrategi från 2012, vilken behandlar Östergarnslandet.

Påverkan och konsekvenser
Planförslaget
Planförslaget avser en utveckling av en befintlig turistanläggning med en ganska begränsad förändring vad
gäller kapacitet och bebyggelsens totala volym, före och efter plangenomförande. De nya byggnader som
planen kommer att tillåta kommer att vara 32 stugor grupperade i två områden och en huvudbyggnad mellan
dessa.
Inget tyder på att plangenomförandet skulle påtagligt skada områdets samlade natur- eller kulturvärden.
Bedömningen är också att bestämmelserna i miljöbalkens kapitel 4 § 4 inte åsidosätts då det inte är frågan
om fritidshus utan en anläggning med uthyrning och camping, som gynnar det lokala näringslivet.
Anläggningen är till stor del ett stöd till det rörliga friluftslivet. En upprustad anläggning har förutsättningar
att vara attraktiv under en något längre säsong och även ha högre beläggning. Planförslaget är positivt för
riksintresset friluftslivet Östergarnslandet.
Av samma skäl som redovisas ovan bedöms riksintresseområdet för kulturmiljövård (Östergarn) inte
påtagligt skadas av ett plangenomförande.
De förhållanden som motiverar att området är ett riksintresseområdet för naturvård (området Snabben –
Ljugarn) kan, i området, helt hänföras till naturmiljöerna som finns i naturreservatet/Natura 2000-området.
Som framgår av 7.1 bedöms ingen påtaglig skada uppkomma av ett plangenomförande.
Tillgång till stranden är säkerställd genom gångstråk genom området och utpekade vägar och parkerings-

11

platser. Därmed kan det rörliga friluftslivet fortsatt nyttja området för passage.

Nollalternativ
Den befintliga anläggningen började etableras redan på 1930-talet och är således en del av den byggda
miljön sedan länge. Alternativet innebär inga sådana förändringar att det påverkar landskapsbilden eller
riksintressen.

7.3 Vatten- och avloppsförhållanden
Förutsättningar
Dricksvatten
Planområdet ligger inom ett sandområde som, med uttunnande jordlager åt sidorna och norrut, sträcker sig
norrut i en sänka med detta svallsediment. Området vid Sandviken har ett djupt sandlager, vilket innebär att
det fungerar som vattenmagasin till underliggande berggrund. I Brunnsarkivet på SGU finns inom ett
närområde till planområdet ett mindre antal brunnar registrerade, med uppgifter om den vattenkapacitet som
uppmättes vid brunnsborrningen. Den angivna kapaciteten anger tillrinningen till brunnen under en kort tid,
någon timme eller så, och är ingen garanti för en mer uthållig tillrinning. Tillrinningen under den kritiska
torrperioden, som normalt inträffar på sensommaren, är avhängigt storleken på det vattenmagasin brunnen
får vatten från. Grundvattenströmningen är med största sannolikhet sydlig, ut mot stranden.
Området betecknas som ett s k ljusgult område, vilket innebär att det som regel räcker med en enklare
vattenredovisning inför detaljplaner om dessa inte är omfattande.
I dag förser en brunn de pågående verksamheterna på fastigheterna Falhammars 1:45 och 1:22. Dessa
inbegriper vandrarhemsverksamheten på Falhammars 1:22, men också uppställning av husvagnar och tält
inom Falhammars 1:45 och 1:22. Falhammars 1:45, som ligger norr om vägen, ingår inte i planförslaget.
Under våren 2004 installerades en vattenmätare på fastigheten och som då avlästes regelbundet. Syftet var att
kunna följa hur anläggningen belastades under högsäsong (avloppet). Förbrukningen var det året störst i juli
med 203 m³. Det ger ett dygnsgenomsnitt på 6,5 m³. För efterföljande år finns endast totalförbrukning för
året.
Den årliga vattenförbrukningen har 2009 varit 912 m³, under 2008 var den 843 m³, under 2010 mättes den
till 744 m3 och under 2012 har den sjunkit till 610 m3. Olika åtgärder för att minska vattenförbrukningen,
nerlagd skollovskoloni och minskad efterfrågan på boende gör att vattenförbrukningen successivt minskat.
Förbrukningen finns inte mätt annat än som totalförbrukning under säsongen från 1 maj till 30 september.
För att bedöma förbrukningen är det av intresse att veta lite om beläggningen.
Aktivitet

Beläggning

40 bäddar i kollobyggnaden

De senaste åren beläggning 2 veckor i juni + 2
veckor i augusti

6 bäddar i kollobyggnaden (familjerummet)

10 dygn i juli

38 bäddar i Marsgaisten, stugan och sovhytterna och
rummet i huvudbyggnaden

Juni, juli och augusti god beläggning. Maj och
september låg beläggning.

100 husvagnsplatser

Helger under maj till början av juni och under
semesterperioden från midsommar till och med
första veckan i augusti. Under juli ibland fullbelagt
enstaka dygn. I snitt 3 personer/vagn (?).

Tältcamping

Juli till första veckan i augusti. I snitt 6-7 tält med 3
personer/tält

Kafé
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Det har bedömts att ungefär hälften av årsförbrukningen ligger på juli månad, vilket innebär 300 – 450 m³
eller som dygnsmedelförbrukning 10 – 15 m³.

Ytvatten
Inget ytvatten finns inom området, men strax öster om rinner en mindre bäck ut i viken. Östersjön kan
påverkas indirekt via utsläppen till grundvatten.

Avlopp
Planområdet ligger i ett A1-område enligt Vattenplan för Gotland. A1-område är områden med kända
problem och/eller konfliktrisker.
Fastighetens slamavskiljare består idag av en 1-kammarsbrunn och en 2-kammarsbrunn om totalt 10 m3,
pumpbrunn och markbädd om 120 m2. Denna anlades 1985 och har senare kompletterats med sluten tank.
Anläggningen tas ur drift och avlopp ansluts till kommande avloppsreningsanläggning för Herrviksområdet.

Påverkan och konsekvenser
Planförslaget
Dricksvatten
En utveckling av anläggningen kan innebära ett ökat uttag av dricksvatten. Schablonberäkningar har använts
för att bedöma vattenuttaget, från den befintliga vattentäkten på fastigheten, vid en maximal belastning om
planen genomförs, se tabellen nedan. Den maximala belastningen utgår således från en 100 % beläggning
i stugor (fyra personer per stuga) och fyra personer per husbil/husvagn eller tält. Detta ger en 2-3 gånger
högre förbrukning än vad dagens verksamhet använder, som i princip är en lika stor verksamhet.
Provtagning och analys av dricksvattnet har gjorts under oktober 2012. Mikrobiologisk analys av
dricksvattnet, dels av vatten i pumpbrunn före UV-filter dels av vatten efter UV-filter. Analyserna visar att
antalet koliforma bakterier vid 350 är så högt att vattnet utan UV-filtret är otjänligt som dricksvatten. Även
antalet mikroorganismer odlade vid 220 är högt och kan visa på att vattenomsättningen i brunnen är låg eller
att ytvatten läcker in. Efter filtret är bakterieantalet mycket lågt och tjänligt som dricksvatten enligt
Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2005:20.
Den kemiska analysen visar tjänligt med anmärkning för nitrit (h), fosfat (t) och färgtal (e). Även halten av
organiskt material i vattnet (COD-mn) var högt i provet (tjänligt med anmärkning), vilket kan tyda på
påverkan av ytvatten.
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten gäller om vattnet används som en del av en kommersiell eller
offentlig verksamhet, LIV FS 2011:3 (SLV FS 2001:30) och bedömningar om tjänlighet ska utgå från dem,
inte från socialstyrelsens föreskrifter som gäller enskilda brunnar. Livsmedelsverkets föreskrifter avser
analyser av vatten vid tappstället. Nya analyser kommer att tas i samband med provpumpningar i augusti –
september 2013.
För fys/kem-analyserna, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter, visar tjänligt med anmärkning för nitrit, färg
och COD.
De schabloner för förbrukning av vatten som används är (liter per person och dygn):
Övernattningsgäster 130 liter, kafégäster 10 liter, campinggäster 75 liter, anställda 100 liter. Vattenmängderna
baseras på att vakuumtoaletter ska användas.
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Maximalt boende i stugor: 40 x 4 bäddar x 130

20,8 m³

Maximalt boende i husvagn/husbil 20 x 4 bäddar x 130

10,4 m³

Maximalt boende i tältcamping 10 x 4 bäddar x 75

3 m³

Kafégäster 50 st som snitt på maxbelastningen 50 x 10

0,5 m³

Anställda 2 x 100

0,2 m³

Totalt ca

35 m³ /dygn

Beräkningen av ett möjligt maximalt uttag visar att det är befogat att göra en undersökning av brunnens
kapacitet genom en längre provpumpning. Innan provpumpning ska befintliga brunnar rengöras och tätas.
Eftersom ett maximalt vattenuttag blir ganska stort är det inte möjligt att utan en redovisning av provpumpningar, med eller utan vattendom, att någorlunda säkert bedöma om den befintliga vattentäkten och
det tillgängliga vattenmagasinet, är tillräckligt för anläggningen.
Det har utförts en utredning om uttag av vatten på fastigheten, inkluderande en 27 dagar lång provpumpning
under oktober 2013 (Pentacon AB 2014-03-14). Utredningen visar att ett uttag om 1,4 m3/timme är möjlig
och inte påverkar omgivande brunnar. Vattenuttaget kräver vattendom.

Avlopp
Planområdet ligger inom ett så kallat A1-område, vilket bland annat innebär att avlopp från WC inte får
avledas till mark.
Turistanläggningens avlopp ska därför anslutas till det nya kommande avloppsreningsverket för
Herrviksområdet inom fastigheten Östergarn Sande 1:62.
De analyser som har gjorts under hösten 2012 visar att råvattnet (grundvattnet) är bakteriologiskt påverkat.
Att så långt möjligt förbättra grundvattnets kvalitet är angeläget. Den avloppshantering som föreslås bedöms
vara positiv för arbetet att förbättra grundvattenkvalitén.

Nollalternativ
Även vid nollalternativet krävs ett godtagbart dricksvatten och att tillräckliga mängder finns. Krav
kanske inte ställs på redovisning av vattenmängd. Befintlig anläggning för avloppet används troligen
i detta alternativ. Eventuella nya installationer och anslutningar till befintlig anläggning miljöprövas.
Alternativet bedöms inte vara lika bra för förbättring av grundvattnets kvalitet.

8 Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka
betydande negativ miljöpåverkan
Någon betydande negativ miljöpåverkan av ett genomförande av detaljplanen har inte framkommit i MKB.
Några särskilda åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka sådan påverkan planeras därför inte.
Planerad avloppsanvändning motverkar negativ påverkan av grundvattnet.

9 Osäkerhet och brister i underlag
Osäkerhet råder vilken utveckling som Falhammars 1:45 får och dess bidrag till eventuell påverkan på
Natura 2000-området. Bedömningen är dock att utvecklingen inte innebär någon betydande påverkan även
vid en likartad utveckling på Falhammars 1:45, som på det aktuella planområdet.
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10 Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan
I bevarandeplanen för Natura 2000-området Sandviken anges den skötsel som olika naturtyper ska ha för att
nå eller bevara gynnsam bevarandestatus.
Som framgår av MKB är det osannolikt att planområdet ger negativa effekter i Sandviken i form av
förändrade habitat eller andra störningar. Någon särskild uppföljning eller övervakning på grund av att
planen genomförs är inte motiverad.
Ingen sådan betydande miljöpåverkan kommer att uppstå på grund av planen att uppföljning av densamma
ska ske.
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BILAGOR
Bilaga 1. Natura 2000 och verksamheter som kan påverka – Lagtext
28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2. Tillstånd enligt första stycket
krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln
och
förvaltningen av det berörda området. Lag (2001:437).
28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med
andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte
1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan
försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Lag (2001:437).
29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om
1. det saknas alternativa lösningar,
2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse
och
3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så att syftet med att skydda
det
berörda området ändå kan tillgodoses. Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast
efter
regeringens tillåtelse. Lag (2001:437).
29 a § Om ett tillstånd lämnas efter regeringens tillåtelse enligt 29 §, är den som ansökt om tillståndet
skyldig
att bekosta de kompensationsåtgärder som anges i beslutet om tillstånd.
Första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att kräva att sökanden skall stå för
kostnaderna. Vid avvägningen skall särskilt beaktas det allmänintresse som avses i 29 § första stycket 2. Lag
(2001:437).
29 b § Frågor om tillstånd enligt 28 a § prövas av länsstyrelsen i det län där det berörda området finns.
För en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt eller dispensprövning till följd av
bestämmelserna i 9 kap. eller 11-15 kap. skall dock frågan om tillstånd enligt 28 a § prövas av den
myndighet
som prövar den andra tillståndsfrågan eller dispensen. Innan myndigheten meddelar sitt beslut, skall den
länsstyrelse som avses i första stycket beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2001:437).
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1

3

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan/ samrådshandling för Östergarn Falhammars 1:22 (2013-01-23)
har upprätats. Planen syftar till att pröva lämpligheten av att utveckla verksamheten för
turiständamål.
För att kunna utveckla och även förbättra verksamheten krävs b.la. undersökningar av
kvalitets- och kapacitetsundersökningar beträffande vatten för konsumtion.
AB PentaCon har fått i uppdrag av Östergarn Strand AB att vara behjälplig med valda
delar i denna undersökning.

2

Förutsättningar

2.1

Allmänt

Nedanstående omfattar enbart undersökning av, om det finns kvalitets och
kapacitetmässig tillgång till vatten för att kunna utveckla det föreslagna planområdet för
turiständamål.
I förslaget till detaljplan anges också att avloppsfrågan skall belysas på ett detaljerat sätt
om denna skulle löses inom området. Det är för närvarande inte aktuellt att inom
fastigheten utföra någon form av reningsanläggning för avlopp. Spillvattnet från
Östergarn Falhammars 1:22 avses att via gemensamhetsanläggning ledas till planerat
reningsverk inom fastigheten Östergarn Sande 1:62 där Herrviksområdets
Reningsanläggningar ekonomisk förening avser att driva avloppsanläggning i enlighet
med beslut av Region Gotlands miljö- och hälsoskyddsnämnds sammanträde 2011-06-21.
2.2

Förutsättningar, Gotland

Region Gotland har utformat riktlinjer och mål avseende tillvägagångssätt beträffande
möjligheten och vattenuttag. Fastigheten är belägen inom ett s.k. A1 område där
problem/konflikter kan uppstå samt att vattenkapaciteten beräknas uppgå till cirka fyra
hushåll/hektar1.
Vidare anges att grundvattnets nivåer och kvalitet skall på sikt inte förändras genom
ingrepp så att skador uppstår som orsakar men för såväl växt- och djurliv som för
vattenförsörjningen. Verksamheter, som sten- och grustäkt eller vattenuttag skall inte
påverka grundvattnet så att det långsiktigt sjunker och påverkar vattenförsörjningen
negativt, inte heller kvalitetsmässigt.
Enligt Region Gotlands Vattenplan skall allt grundvatten kunna drickas utan föregående
rening med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet.
God vattenkvalitet definieras utifrån dricksvattendirektivet/dricksvattenkungörelsen.
2.3

Tidigare och nuvarande vattenförbrukning

Under 2004 uppmättes inom Östergarn Falhammars1:22 en vattenförbrukning per dygn
under juli månad till 203 m3 innebärande en förbrukning på cirka 6,5 m3/dygn. Under
senare år har enbart årsförbrukningen mätts och den uppgår genomsnittligt, under tre års
tid till 833 m3 varav den övervägande delen har förbrukats under sommartid, juni-augusti
månad.

1

Vattenplan Gotland, bilaga 9 och 2.
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3

Områdesbeskrivning

3.1

Allmänt

4

Aktuell fastighet är belägen direkt norr om Sandvikens naturreservat/badplats inom
Östergarns socken.
Fastigheten/planområdet har en areal om cirka tre hektar och gränsar i norr mot en mindre
lokalväg och norr därom en mindre campingplats. Mot öster och väster gränsar
fastigheten mot enskilda permanent- och/eller fritidsbostäder. I söder ansluter fastigheten
till Sandvikens naturreservat och efter cirka 300 m, Östersjön.
Marken inom hela fastigheten är relativt horisontell med en mycket svag lutning mot
söder och Östersjön. Fastigheten har inga belagda ytor (ex. asfalt mm) utan består
huvudsakligen av gräsytor med gles skog samt i viss mån mindre vägar och
uppställningsytor av grus. Inom fastigheten finns förnärvarande ett antal träbyggnader av
enklare slag.

4

Översiktliga geologiska förhållanden

Den allra största delen av Östergarnslandet mellan Katthamra/Östergarns kyrka och
Grogarnsberget/Rodarve/Sysne består av mäktiga sandlager delvis med inslag av grus2.
Detta kan också visuellt iakttas pga. den lägre liggande och horisontella terrängen i
förhållande till omgivande mark i öster och väster. Ett genomsnittligt djup till berg uppgår
till 9-12 m enligt en översiktlig kontroll i SGU:s brunnsdatabas.
4.1

Hydrogeologi

Grundvattnets (jordgrundvatten) strömningsriktning är mot söder och mot
Sandviken/Östersjön och med en relativt flack gradient.
Enligt vattenkartan3 finns ett delavrinningsområde som storleksmässigt omfattar cirka 67
km2 och aktuell fastighet ligger i utströmningsdelen av detta område. Beräkningsmässigt
ligger cirka 4-5 km2 av dessa uppströms (norr om) aktuell fastighet och påverkar därmed
vattentillgången. Delavrinningsområdet omfattar också två vattenskyddsområden, ett
betecknat som Östergarn, Katthammarsvik och ett mindre betecknat som Gammelgarn,
Grynge.
Transporthastigheten av vatten i sand kan uppgå till ungefärligen 1 m/tim. vilket visar på
relativt god genomsläpplighet. Detta medför också att mycket stora delar av det lokala
avrinningsområdet mot Östergarn Falhammars också är känslig vad beträffar spridning av
eventuella föroreningar, sårbarhetsklass 24.
4.2

Nederbörd och temperatur

SMHI:s väderstation vid Visby flygplats är belägen cirka 50 km väster om Östergarn
Falhammars 1:22. Väderdata för Visby flygplats bedöms ge en relativt bra bild av
klimatförhållanden även på östra Gotland.
Den normala årsmedelnederbörden och årsmedeltemperaturen för Visby flygplats för
perioden 1961-90 anges till 513 mm respektive 6,6 ºC (SMHI, 2008).

2

SGU kartbild Katthammarsvik Ser. Aa nr 170.
http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx .
4
Vattenplan Gotland, bilaga 4.
3
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Månadsnederbörd 2000-2008, Visby flygplats
160

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Normal 1961-1990

140

Nederbörd (mm)

120

100

80

60

40

20

0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Figur 1. Normal månadsnederbörd för perioden 1961-1990 samt för åren 2000-2008 som jämförelse
(SMHI, 1999-2008).

Månadsnederbörden varierar normalt mellan 28 mm i februari och 59 mm i september.
Vid bedömning av vattentillgångar skall hänsyn tas till torrperioder, d v s längre perioder
utan regn. På Gotland bedöms att det vart fjärde år återkommer en torrperiod på 150 dygn
(Gotlands kommun, 2007).
4.3

Avrinning och grundvattenbildning

Medelvärdet av årsavrinningen på Gotland för perioden 1961-1990 är ca 200 mm/år
(SNA, 1995). Årsavrinningen motsvarar summan av ytvattenavrinning och
grundvattenavrinning. Avrinningen är således ca 40 % av nederbörden för ett normalår,
övrigt vatten avgår genom avdunstning.
Vattenkapaciteten uppskattas till 60 m3/ha, dvs. den mängd lagrat vatten som finns ner till
cirka 20 meters djup inom en hektar.

Bild 1. Blå linje betecknar delavrinningsområde och blå rasterat område betecknar vattenskyddsområde.
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4.4

6

Befintliga brunnar/vattentäkter

Vid kontroll i SGU:s kartvisare brunnar erhålls nedanstående 11 vattentäkter i en omkrets
på cirka 300 m från Östergarn Falhammars 1:22
Borrade vattentäkter i närområdet
Fastighet

SGU brunns ID

Djup t. berg

Rörd. djup

Totaldjup

Vattenmängd

Borrdatum

Bengts 1:27

12,5

12,5

17

>2400

2000-03-30

Falhammars 1:45

1,6

3

12

480

2004-01-30

Sysne 1:1

10,5

11,5

16

800

1980-03-07

Rodarve

10,5

10,5

17

>2400

1997-12-23

Bengts 1:29

8

8

18

420

2007-03-15

Falhammars 1:14

0

3

18

400

2005-06-11

Falhammars 1:65

iu

3

24

1500

2007-07-30

Falhammars 1:30

4

6

21

600

2012-04-19

Falhammars 1:20

9

9

14

>2400

1995-03-15

Sysne 3:1

9,5

9,5

14,5

>2400

1998-10-02

Bengts 1:26

10

iu

16

4000

1991-05-14

Tabell 1. Brunnar registrerade i SGU:s brunnsarkiv i närområdet till Östergarn Falhammars 1:22.

Som framgår av tabellen är djupet till berg omkring 8-12 m förutom för två vattentäkter
som är belägna på ett större avstånd, väster om aktuell fastighet där ytligt kalkstensberg
finns.
4.5

Övriga brunnar/brunnsinventering

Förutom ovanstående har det vid inventering inom samtliga grannfastigheter påträffats
ytterligare ett antal vattentäkter av mycket varierande slag, allt från äldre stensatta
brunnar till nyare rördrivna jordbrunnar med filterrör. Nedanstående tabell redovisar
påträffade brunnar vid utförd inventering i närområdet.
Tabell 2. Påträffade brunnar i närområdet vid utförd inventering intill Östergarn Falhammars 1:22.
Grävda/rördrivna vattentäkter
Fastighet

Totaldjup (m)

Brunnsfodring (stensatt/btg-ringar)

Anl. Datum

Falhammars 1:40

1,7

iu

iu

Falhammars 1:39

2,9

iu

iu

Falhammars 1:23

3,2

iu

iu

Falhammars 1:32

1,8

iu

iu

Falhammars 1:31

2,3

betongringar

iu

Falhammars 1:20

14

9,5 m sand/berg/stålrör

iu

Bengts 1:27

17

stålrör!

iu

Sysne 1:20

3,2

betongringar

iu

Strandridargården 1:2

2,4

betongringar

iu

Fastighetskarta med nivåmätta och provtagna brunnar redovisa i bilaga 1 och brunnar i
SGU:s databas redovisas i bilaga 2.

Anm.

Otät mot
markytan

Nat. reservat
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4.5.1

7

Uttagsbrunn Östergarn Falhammars 1:22

Inom aktuell fastighete finns en befintlig borrad (rördrivning) brunn med filterrör i
jorden, dvs. brunnen är installerad ovan kalkstensberget, alternativt har borrning skett ner
till berg och med ett s.k. formationsfilter. I båda fallen har med största säker kraftig
pumpning skett innan brunnen har tagits i anspråk, för att avlägsna finpartiklar som kan
sätta igen/skada pump mm samt visuellt utgör en negativ faktor.
Det har inom ramen för detta arbete inte kunnat få full klarhet i brunnens historik. Den
skall enligt samstämmiga muntliga uppgifter ha utförts under 1980-talet och totaldjupet
anges till 14,1 m.
Brunnen är belägen strax norr huvudbyggnaden inom 1:22 och väster om ett mindre
servicebyggnad (pumphus).

5

Vattenanläggning

5.1

Planerad anläggning

Utförda undersökningar är ett led i om befintlig brunn, installerad i jordakvifären inom
fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 skall kunna nyttjas vid ett ökat vattenuttag.
I upprättad MKB (2012-12-16) anges en kommande maximal vattenförbrukning under
högsäsong till cirka 35 m3/dygn under högsäsong.

6

Utförda undersökningar

6.1

Utförd provpumpning

Provpumpning har utförts i vattentäkten inom Östergarn Falhammars 1:22 med start
2013-10-09 och avslut 2013-11-04, dvs. under 27 dagar.
Under denna tidsrymd har tyvärr två kortare och ett längre strömavbrott orsakat stopp i
totalt 11-12 timmar.
Pumpning har skett med ett relativt konstant flöde av 1,4 m3/tim. och totalt har cirka
931 m3 vatten pumpats. Det uppumpade vattnet har via ledning släpps ut i ett dike cirka
150 m nedströms vattentäkten, mot Östersjön.
6.2

Nivåmätningar

Efter brunnsinventering valdes, förutom pumpbrunnen, ett 10-tal brunnar ut för
nivåmätning både uppströms och nedströms i förhållande till pumpbrunnen. Nivåmätning
har skett före samt under provpumpningsfasen med varierande intervaller. Nivåmätning
har också skett efter att provpumpningen avslutades för att mäta återhämtning i
brunnarna.
Innan provpumpning påbörjades låg vattenytan i pumpbrunnen 1,53 m under
referensnivån och i närliggande brunnar mellan 1,1–1,7 m under respektive referensnivå.
Efter ungefär tre dygns pumpning hade vattennivån i pumpbrunnen sjunkit knappt 60
centimeter (0,6 m) och vattennivån i övriga brunnar hade stort sett inte ändrat sig, som
mest några centimeter.

(10)

8

Den största nivåskillnaden i pumpbrunnen registrerades precis innan avslutandet av
pumpperioden, då sänkningen uppgick till 0,8 m. Redan dagen efter hade pumpbrunnens
vattennivå återhämtat sig fullt ut.
Under hela provpumpningsperioden har vattennivån i omkringliggande brunnar varit
stabil med knappt mätbara variationer. Den största registrerade sänkningen är 0,18 m i
brunnen inom fastigheten Falhammars 1:23, nordväst pumpbrunnen.
Efter avslutad pumpning återhämtade sig i stort sett samtliga brunnar mycket snabbt och
en dag efter slutförd pumpning hade enbart tre av brunnarna de 10 brunnarna en något
lägre nivå än ursprunglig.
Protokoll avseende nivåmätning är upprättade av Östergarn Strand AB och redovisas i
bilaga 3.

7

Vattenprovtagning

7.1

Provtagning i närliggande brunnar

7.1.1

Provtagning före start provpumpning

Med brunnsinventeringen som grund har vattenprovtagning utförts i sex utvalda
brunnar/vattentäkter, belägna på strategiska platser samt fastighetens egen vattentäkt, dvs.
totalt sju vattentäkter. All vattenprovtagning har skett på råvatten, före eventuell rening.
Analyser har utförts av normala bakteriologiska/kemiska parametrar, för att få
bakgrundsfakta innan provpumpning påbörjades. Samtliga analyser har utförts av Region
Gotlands vattenlab eller av deras samarbetspartners.
Analysresultaten av ovanstående provtagning visar att vattnet i fyra av brunnarna är
otjänligt och tjänligt med anmärkning i övriga tre brunnar. Orsaken till att vattnet inte kan
klassificeras som tjänlig är huvudsakligen beroende på för höga halter av koliforma
bakterier. Jämförelsen har utförts mot Socialstyrelsens gränsvärden5.
En inte oväsentlig parameter vid vattenuttag i strandnära områden är klorid, salthalt.
Enligt Socialstyrelsens riktvärde, tjänligt med anmärkning skall detta inte överstiga
100 mg/l vatten men redan halter över 50 mg/l kan indikera en påverkan. Enbart två
brunnar låg över nivån där påverkan kan förmodas.
7.1.2

Provtagning efter slutförd provpumpning

Efter att provpumpningen avslutats fortsatte nivåmätningen under cirka en vecka för att
utröna hur återhämtningen och hur snabbt denna sker. Nivåmätningarna avslutades när
minst fyra mätningar med ungefärligen samma nivå erhållits under minst två dagar.
Ytterligare minst 1-2 veckor senare har kontrollprovtagning skett i samma
brunnar/vattentäkter och med samma analysförfarande, för att utröna om och i så fall hur
dessa har påverkats av utförd provpumpning.

5

SOSFS 2003:17

(10)

7.1.3

9

Resultat vattenprovtagning

Även denna provtagningsomgång har skett på råvatten direkt ur respektive brunn.
En sammanställning av mikrobiologiska parametrar samt klorid och konduktivit visar inte
på några nämnvärda förändringar. Både klorid och konduktivitet uppvisar samma nivåer
både före och efter pumpning. Den enda säkerställda skillnaden är att i vattentäkten inom
Falhammars 1:22 där båda klorid och konduktivitet har ökat något, dock under eller långt
under respektive riktvärde.
Tabell 3. Analyserade mikrobiologiska parameterar mm före och efter provpumpning.
Ämne

koli. bakt

E.coli

Mikro 3 dygn

klorid

konduktivitet

CODMn

Fastighet

cfu/100ml

cfu/100ml

cfu/ml

mg/l

mS/m

mg/l O2

före

>2400

2

>5000

12

50

54

efter

iu

iu

iu

iu

iu

iu

före

77

4

850

15

53,6

10

efter

200

<1

55

14

54,6

28

före

>2400

<1

1800

8

46,3

38

efter

iu

iu

iu

iu

iu

iu

före

13

<1

1700

22

51,2

12

efter

<1

<1

8

29

60,5

15

före

>2400

<1

2200

17

53,1

16

efter

>2400

<1

1100

16

54

15

före

19

<1

78

138

95,3

13

efter

<1

<1

370

29

55,1

13

före

1

<1

>5000

72

72,4

13

efter

2

<1

1900

72

72,5

12

före

iu

iu

iu

iu

iu

iu

efter

100

1

1000

10

45,7

19

före

iu

iu

iu

iu

iu

Iu

>2400

<1

3400

16

46,5

29

50

Påvisade

1000

100/300

>70

8

Falhammars 1:40

Falhammars 1:23

Falhammars 1:31

Falhammars 1:22

Strandridargården. 1:2

Falhammars 1:20

Bengts 1:27

Falhammars 1:32

Sysne 1:20

Riktvärde*

efter
Tj. m.
anm.
Otjänligt

500

*SOSFS 2003:17

Socialstyrelsen allmänna råd SOSFS 2003:17 (M)6, Försiktighetsmått för dricksvatten har
upphört att gälla från 2014-01-01 och ansvaret för de frågor som författningen gällde har
från och med den 1 januari 2014 övergått till Livsmedelsverket.
Provpumpningen och analyser har utförts under 2013 och har jämfört mot riktvärdena i
Socialstyrelsen allmänna råd SOSFS 2003:17.

6

Från 2014-01-01 gäller Livsmedelsverkets föreskrifter

(10)

10

För planerade anläggningar över 10 m3och/eller mer än 50 personer som skall nyttja
vattnet är Livsmedelsverket föreskrifter gällande.
Enskild dricksvattenförsörjning omfattas alltså inte av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Den som har
en egen brunn och använder vattnet från den i följande verksamheter omfattas i de flesta fall av dricksvattenföreskrifterna:
•Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
•Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
•Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor
Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med
dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

I detta fall är det inte helt relevant att jämföra mot SLVFS 2001:30 då gränsvärdena avser
utgående vatten, efter avslutad beredning (rening) och innan det distribueras
(kvalitetskrav 8§ a).
Fullständiga provtagnings- och analysresultat erhållna från region Gotlands vattenlab
redovisas i bilaga 4.

8

Omgivningspåverkan

Nu utförd provpumpning i vattentäkten inom Östergarn Falhammars 1:22 har inte menligt
påverkat omkringliggande vattentäkter. Nivåmässigt (kapacitetsmässigt) har strängt taget,
ingen påverkan kunnat registerats och de variationer som uppmätts kan till del anses ligga
inom felmarginalen för utförd nivåmätning.
Tack vare den ytterst ringa påverkan nu utförd provpumpning har åstadkommit innebär
att ingen eller rent försumbar sänktratt har erhållits mot pumpbrunnen.
Utförda provtagningar avseende mikrobiologiska och kemiska parameter har skett på
råvatten i samtliga brunnar, dvs. vatten före eventuella filter eller annan reningsmetod.
Analysresultaten beträffande mikrobiologiska ämnen efter avslutad provpumpning visar
inte på några nämnvärda förändringar vad i förhållande till provtagningen före utförd
pumpning.
Vad gäller kemiska parameter har klorid och därmed också konduktivitet studerats mer
ingående tillsammans med CODMn, på grund av det strandnära läget samt att CODMn är
ett mått på vattnet innehåll av organiskt material, ex. från markvatten (ex. otät
brunnsfodring). Resultaten för klorid och konduktivitet visar strängt taget på lika nivåer
både före och efter utförd pumpning och är helt acceptabla för ett enskilt vatten.
Däremot uppvisar CODMn något förhöjda nivåer i förhållande till jämförvärdet som avser
estetisk anmärkning. Uppmätta nivåer kan tyda på att regnvatten från markytan
innehållande organsikt material kan infiltrera in i brunnar alternativt otäta brunnsfodring.
I något fall (1:23) har CODMn ökat efter provpumpningen men detta beror säkerligen inte
på utförd pumpning. Brunnen är enbart 3,2 m djup och påverkas med stor säkerhet av
ytvatten, på grund av jordens (sanden) relativt goda genomsläpplighet.
Sammanfattningsvis visar utförda nivåmätningar och provtagningar att ett vattenuttag av
cirka 1,4 m3/tim. kan ske inom Östergarn Falhammars 1:22 under en längre tidsrymd.
Innan aktuellt vattenuttag kan genomföras krävs enligt Miljöbalken, kap 11 tillstånd, dvs.
vattendom.

Visby 2014-04-04
AB PentaCon
Stig Gustavsson

Bilaga 1

Bilaga 2

Falhammars 1:45
Falhammars 1:14

Bengts 1:29
Falhammars 1:30
Falhammars 1:20
Bengts 1:26
Falhammars 1:65
Bengts 1:27
Sysne 1:1

Rodarve 1:16

Falhammars 1:22

Östergarn Falhammars 1:22
I närområdet registrerade vattentäkter i SGU:s brunnsarkiv, samtliga borrade ner i kalkstensberget. Inga uppgifter om klorid.

Bilaga 3

Vattennivåer pumpbrunn

Region Gotland

Östergarn Falhammars 1:22
Provpumpning brunn 2013
Mätning av vattennivåer, pumpbrunn
Start 9 oktober kl. 11.25 - mätarställning 7,4482 kbm/vattennivå 1,53 under r
Provpumpning
Avläsning
tidpunkt
vattennivå mätarställning
09-okt kl. 12,47 efter 20 min strömavbrott
2,00
8,85
17.47
15,60
10-okt
7.47
2,00
35,05
17.45
2,00
50,20
11-okt
07.00
2,00
70,15
16.47
2,05
84,58
12-okt
09.00
2,07
108,58
17.20
2,08
121,26
13-okt
09.33
2,08
145,95
16.20
2,08
156,03
14-okt
07.30
2,09
178,81
17.43
2,10
194,08
15-okt
09.25
2,10
217,61
18.30
2,13
231,00
16
10.20
2,11
255,38
17.20
2,13
266,08
17-okt
10.25
2,12
291,94
17.40
2,12
302,87
18-okt
8.20
2,12
325,04
17.00
2,13
338,16
19-okt
9.20
2,13
362,70
16.55
2,13
374,16
20-okt
8.05
2,12
392,48
16.50
2,13
410,01
21-okt
9.15
2,14
434,81
17.45
2,13
447,63
22-okt
8.30
2,14
469,94
18.20
2,15
484,75
23-okt
8.55
2,15
506,48
17.40
2,13
519,00
24-okt
8.25
2,12
540,17
17.47
2,15
553,59
25-okt
7.55
strömavbrott 1-2 tim.
2,10
569,53
17.15
2,00
580,36
26-okt
9.00
598,51
12.30
603,78
15.30
608,50
27-okt
8.45
omställt till vintertid
2,20
636,86
12.30
642,65
17.20
2,20
650,19
28-okt
8.02
2,22
672,94
16.37
2,22
686,18
29-okt
8.48
ca 9 tim. strömavbrott
2,22
697,75
16.05
2,23
709,66
30-okt
2,20
31-okt
12.55
2,23
783,00
01-nov
17.15
2,25
829,68
02-nov
15.40
2,24
865,30
03-nov
17.25
2,24
906,14
04-nov
14.48
2,33
940,08
05-nov
8.10
1,55

ideal 1,440 per tim.
pumpad volym
1,4018
6,75
1350
19,45
1389
15,15
1515
19,95
1525
14,43
1480
24
ca 1500
12,68
1520
24,69
1524
10,08
1493
22,78
1508
15,27
1498
23,53
1494

48,47

ca 1500

pumpning avslutad

Vattennivåer grannfastigheter

Region Gotland

Östergarn Falhammars 1:22
Provpumpning brunn 2013
Mätning av vattennivåer, grannfastigheter

Fastighet/nivå under ref. nivå
Falhammars1:40-Killan
Falhammars 1:39-Olsson
Falhammars 1:23 - Jeppson
Falhammars 1:32-kyrkan
Falhammars 1:30 -Mohlin, borrad
Falhammars 1:31-Engström
Falhammars 1:20
Bengts 1:27-Fürst
Sysne 1:20-Eva Norman
Strandridaregården 1:2, reservat

08-okt
1,38
1,57
1,53
1,49
1,58
1,33
1,30
1,40
1,74
1,10

Pumpstart
09-okt

1,53
1,65

1,32

1,10

10-okt

11-okt

13-okt
1,40
1,54
1,66
1,50

1,65

1,34

1,33
1,44
1,72
0,96

17-okt

1,69

1,33

19-okt

25-okt

1,44
1,56
1,69
1,51
1,60
1,35
1,34
1,44
1,71
0,94

1,45
1,55
1,71
1,52
1,60
1,4
1,32
1,45
1,69
0,92

29-okt

1,69

1,38

Pumpstopp
04-nov

05-nov
1,41
1,53
1,66
1,48
1,52
1,33
1,37
1,35
1,63
0,82

Bilaga 4

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2971
28 februari 2018

Stina Wester

Byggnadsnämnden

FRÖJEL GÖSTAVS 1:146
Begäran om planbesked - Fröjel Göstavs 1:146
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och
bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastighet Fröjel Göstavs 1:146 för att möjliggöra
sporthall/arenahall.

•

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

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

•

Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor
15 000 kronor

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

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-11-29 med
önskan om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra arenahall/sporthall i
anslutning till verksamheten Fröjel Resort.
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Angöring föreslås ske via Sandhamnsvägen i nivå med nuvarande entré till
anläggningen. Arenahallen/sporthallen föreslås att placeras i fastighetens södra del
och parkering i den norra delen. Genom schaktningsarbete skapas olika nivåer i
området mellan länsväg och befintlig anläggning för parkering.
Sandshamnvägen kommer att behöva breddas och eventuellt krävs åtgärder i
korsningen vid länsväg 140. Fastigheten omfattas av en detaljplan där
genomförandetiden går ur 2019-08-27. Översiktsplan Bygg Gotland 2025 anger:
område med detaljplaner. Turistzon.
Med anledning av att planen omfattar besöksanläggning, och att byggnaden ligger
inom 75 meter från transportleden, behöver risken för farligt godsolycka belysas och
beaktas i det fortsatta planarbetet. Väg 140 är en primär länsväg med
hastighetsbegränsningen 80 km/h. Trafikverket anger att avståndet mellan
beläggningskant och kommande byggnad ska vara 25 meter.
Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-11-29 med
önskan om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra arenahall/sporthall i
anslutning till verksamheten Fröjel Resort.
Angöring föreslås ske via Sandhamnsvägen i nivå med nuvarande entré till
anläggningen. Arenahallen/sporthallen föreslås att placeras i fastighetens söder del
och parkering i den norra delen. Genom schaktningsarbete skapas olika nivåer i
området mellan länsväg och befintlig anläggning för parkering.
Sandhamnsvägen kommer att behöva breddas och eventuellt krävs åtgärder i
korsningen vid länsväg 140.
Bakgrund

Fastigheten omfattas av en detaljplan med användningarna hotell, konferenslokal och
restaurang, men utgörs till största delen av prickad mark (mark får ej uppföras). En
liten yta i norra delen av planområdet ger möjlighet till parkering samt yta för
källsorteringskärl. Genomförandetiden har ännu inte gått ut (genomförandetiden går
ut 2019-08-27).
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: område med detaljplaner. Turistzon.
Planprogram Eksta- Fröjelkusten, 2006-08-03. Området redovisas som detaljplanelagt
område.
Detaljplan för Fröjel Göstavs 1:63 Antagen av RF 2014-06-10, (Akt nr 09-P-243). Anger
användningen Hotell, konferenslokal och restaurang, men utgörs till största delen av
prickad mark (mark får ej uppföras). Genomförandetiden går ut 2019-08-27.
Riksintressen. Fastigheten omfattas av riksintresse för:
Rörligt friluftsliv Miljöbalken 4:2, 4:1 MB
Friluftsliv Miljöbalken 3:6
Försvarsmakten stoppområde höga objekt
Försvarsmakten område med särskilt behov av hindersfrihet
Försvarsmakten, MSA, influensområde luftrum
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Fastigheten omfattas av: ”Program för bevarande av det gotländska
odlingslandskapets natur- och kulturvärden”, Länsstyrelsen Gotlands län 1993.
Välbevarad bebyggelsemiljö, Fröjel hembygdsförening
Fastigheten ligger inom buffertzon för fornminne, husgrund.
Remisser

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd: Ingen erinran
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten: Riskutredning. Det kan förutsättas att
farligt gods transporteras på väg 140. Med anledning av att planen omfattar
besöksanläggning, och att byggnaden ligger inom 75 meter från transportleden,
behöver risken för farligt godsolycka belysas och beaktas i det fortsatta planarbetet.
(Riktlinjer för planläggning av mark i anslutning till transportleder där farligt gods
transporteras finns inte framtagna för Gotland. Angivna riktlinjer är hämtade från
andra län).
Trafikverket: Ett byggnadsfritt avstånd ska säkerställas i närheten av statlig väg vid
upprättande av detaljplan. Trafikverket är väghållare både för väg 148 och för gångoch cykelvägen som går parallellt med vägen.
Väg 140 är en primär länsväg med hastighetsbegränsningen 80 km/h varför
avståndet mellan beläggningskant och kommande byggnad ska vara 25 meter. Detta
avstånd ska vara uppfyllt i kommande detaljplan.
GEAB, Gotland Energi AB: ingen erinran
Försvarsmakten: Ingen erinran
Teknikförvaltningen, VA, enhet beredning och projektering: Fastigheten ingår i
gemensamhetsanläggning som redan är ansluten till det kommunala va-nätet.
Projektet kan ansluta till det. Dagvatten från hårdgjorda ytor ska tas omhand lokalt
av markägaren eller gemensamhetsanläggningen.
Teknikförvaltningen, planerings- och utvecklingsavdelningen/ Mark- och stadsmiljö:
Ingen erinran
Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning kommer att göras under planarbetet.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett positivt planbesked ges för att
undersöka möjligheten att tillskapa byggrätt för en arenahall/sporthall samt
tillhörande parkering på fastigheten Fröjel Göstavs 1:146.
Skyddsavstånd mot länsväg 140 ska beaktas samt ska risken för farligt godsolycka
belysas och beaktas i det fortsatta planarbetet. Trafikverkets krav på byggnadsfritt
område utmed länsväg 140 ska beaktas. En ändring av detaljplan som fortfarande har
genomförande tid kvar kräver att alla berörda fastighetsägare godkänner
förändringen. Om så inte är fallet kan ett antagande av detaljplanen inte beslutas om
förrän genomförandetiden löpt ut.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan hanteras med
standardförfarande då den är förenlig med kommunens översiktsplan och saknar
betydande intresse för allmänheten. Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt
delegationsordning.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-02-28
Ansökan, 2017-11- 29

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Toscal AB , Håkan Jonsson, Fröjel Frejs väg 24, 62355 KLINTEHAMN

Sökande
Toscal AB , Håkan Jonsson, Fröjel Frejs väg 24, 62355 KLINTEHAMN
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Kartunderlag

Fröjel Göstavs 1:146

PLANOMRÅDE,
FÖRESLAGEN PLACERING AV
ARENAHALL

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2718
28 februari 2018

Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY ASKEN 2, VISBY ASPEN 4
Begäran om planbesked - Visby Asken 2 och Visby Aspen 4
(Scandic Hotel)
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked enligt 5 kap 2 § Plan- och
bygglagen (2010:900) och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastigheterna Visby Asken 2 och Visby Aspen 4 för att
möjliggöra utveckling av hotellverksamhet.

•

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

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

•

Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15 000 kronor
15 000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-11-02 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra utökning av befintlig hotell- och
restaurangverksamhet. Ansökan avser utbyggnad av hotellets restaurang Koggen där
restaurangens framtida kapacitet baserar sig på att kunna servera hotellets samtliga
gäster frukost, i en restaurang. En ny reception och restaurangbyggnad avses att
byggas som ger större receptionsytor, bar, konferenslokal samt fler sittplatser till
restaurangen. En ny hotellbyggnad med 30 rum samt tillbyggnad av ”gula villan” för
att tillskapa större utrymme för spa & bastu, behandling gym etc. Området mot
hamnen önskas att breddas. I förslaget redovisas även en glasad förbindelsegång
mellan huskropparna för att gäster ska kunna röra sig mellan byggnaderna utan att
behöva gå ut. I ansökan ingår flytt av infart inom hotellområdet.
Området är utbyggt enligt gällande detaljplan från år 2007, för hotell och kontor.
Planområdet påverkas av hamnverksamhet och vägtrafikbuller. Störningarna kan
tänkas öka då kryssningskajen börjar nyttjas. Vid utbyggnad bör detta tas hänsyn till
och bullerdämpning bör prioriteras vid utformning och även vid val av material.
På grund av områdets närhet till oljedepåerna togs en etableringsutredning fram i
samband med framtagande av gällande detaljplan. Utredningen visade på att
förebyggande åtgärder var nödvändiga utifrån samhälls- och individrisk.
Räddningstjänsten anser att en uppdaterad riskutredning behöver genomföras för
utökning av detaljplanen.
Användningen har stöd i gällande fördjupad översiktsplan för Visby.

Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggandsförvaltningen 2017-11-02 med
önskan om att ändra detaljplan för att möjliggöra utökning av befintlig hotell- och
restaurangverksamhet.
Sökanden anger att skälet till ansökan är de har växt ur befintlig detaljplan och ser
behov av att utveckla verksamheten.
I nuvarande detaljplan har hotellet, på grund av hotellets närhet till oljecisternerna,
varit begränsade i antalet besökare/frukostgäster som får vistas i hotellets restaurang
Koggen, varför två frukostresturanger har behövts byggas.
Ansökan avser utbyggnad av hotellets restaurang Koggen där restaurangens framtida
kapacitet baserar sig på att kunna servera hotellets samtliga gäster frukost, i en
restaurang. För Koggen avses förlängning av nuvarande byggnad mot hamnen med
ny inlastning, nytt kök och en takbar. Området mot hamnen önskas att breddas.
En ny reception och restaurangbyggnad avses att byggas, som inomhus ger större
receptionsytor, bar samt fler sittplatser till restaurangen. På övervåningen finns behov
av större konferenslokal. I nuvarande receptionsbyggnad föreslås våning 1 att byggas
om till konferenslokaler.
Sökanden avser utöka antalet bäddar med uppförande av en ytterligare
hotellbyggnad, lika de byggnader som byggdes år 2009 samt 2013, med c:a 30 rum.
En tillbyggnad av ”Gula Villan” föreslås, för att tillskapa större utrymme för gym,
omklädningsrum, behandlingsrum, spa & bastu. Den kan även ge möjlighet till fler
hotellrum alternativt kontor.
I förslaget redovisas även en glasad förbindelsegång mellan huskropparna för att
gäster ska kunna röra sig mellan byggnaderna utan att behöva gå ut.
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I ansökan ingår flytt av infart inom hotellområdet. Från parkeringen föreslås trafiken
att ledas öster om hotellbyggnaderna. (Befintlig angöring från Gutebacken bibehålls).
Bakgrund

Planområdet ligger i anslutning till Visby hamn, söder om hamnterminalen.
Området avgränsas av gator på tre sidor; i nordväst av Färjeleden,
mot sydväst av Gutevägen och i öster av Palissadgatan.
Norr om detaljplanegränsen finns det ett stort parkområde - Palissaderna.
Området är utbyggt enligt gällande detaljplan från år 2007, för hotell och kontor.
Planområdet påverkas av hamnverksamhet och vägtrafikbuller. Avståndet till
oljedepåer söder om området är mellan 120 och 170 meter från hotellet och ca 60
meter från restaurang Koggen. På grund av områdets närhet till oljedepåerna togs en
etableringsutredning fram i samband med framtagande av gällande detaljplan
(”Etableringsutredning avseende risker” (Branding. Per Svensson, 2006-11-14, rev.
2007-05-08). Utredningen visade på att förebyggande åtgärder var nödvändiga
utifrån samhälls- och individrisk. Den anger att risken inte är sådan att den tänkta
verksamheten hindras med föreslagna åtgärder. De åtgärder som föreslås är att inoch utfart kan ske åt flera håll (nödväg) och att central avstängning av ventilation
installeras. Den befintliga restaurangen får inte expandera över de 300 kvm
byggnadsyta som finns idag, viss ombyggnad får dock ske. Åtgärderna regleras i
planbestämmelser.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: område med detaljplaner och befintlig fördjupad
översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger
verksamheter och kontor.
Fördjupad översiktsplan Visby Hamn, antagen av KF 1995-06-12 § 203, anger handel,
turistservice samt park.
Detaljplan för Visby Asken 1 och 2, Visby Aspen 3 och 4 (Akt nr 09-P-147). Antagen 200710-15. Området är detaljplanelagt för ändamålet hotell och kontor.
(Genomförandetiden gick ut 2012-11-23).
Riksintressen. Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv, Miljöbalken 4:2.
Stoppområde höga objekt, Försvarsmakten. Influensområde luftrum,
Försvarsmakten.
Remisser

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö- och hälsoskydd: Fastigheten ligger närmast
granne med Visby hamn vilket innebär att fastigheten utsätts för störningar främst i
form av buller, störningarna kan tänkas öka då kryssningskajen börjar nyttjas. Vid
utbyggnad bör detta tas hänsyn till och bullerdämpning bör prioriteras vid
utformning och även vid val av material. Bullernivån bör inte överskrida 30 dBA
ekvivalent ljudnivå eller 45 dBA maximal ljudnivå. Fastigheten ligger också närmast
granne med en oljedepå vilket kan innebära störningar från transporter, ljus och
buller. Vid planläggning ska hänsyn tas till att befintliga tillstånd enligt miljöbalken
finns för Visby hamn och oljedepån
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Vid tidigare byggnation inom fastigheten har markföroreningar påträffats. Inom
områden där schaktning samt uppförande av byggnader planeras behöver
markundersökningar utföras för att kontrollera förekomst av eventuella
markföroreningar som kan innebära risk för människors hälsa eller miljön.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten
Visby Asken 2 där Scandic hotell är belägen gränsar mot fastighet Visby Flädern 1.
På Visby Flädern 1 ligger ST1:s oljedepå där hantering av brandfarlig vätska sker i
större mängd. Anläggningen är klassad som en miljöfarlig verksamhet, s.k. 2:4
anläggning utifrån lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).
I samband med att nu gällande detaljplan för Visby Asken 2 togs fram år 2006,
gjordes en etableringsutredning avseende risker. Utredningen visade på att
förebyggande åtgärder var nödvändiga utifrån samhälls- och individrisk.
Räddningstjänsten anser att en uppdaterad riskutredning behöver genomföras för
utökning av detaljplanen. Befintlig riskutredning kompletteras med beräkningar för
individ- och samhällsrisk samt eventuella åtgärdsförslag för byggnaderna:
- Ny central reception med restaurang/bar och vinterträdgård
- Förlängning av Koggen med inlastning, kök, konferensrum, takbar och utebar.
Trafikverket: Ingen erinran
GEAB, Gotland Energi AB: ingen erinran
Försvarsmakten: Ingen erinran
Teknikförvaltningen, VA, enhet beredning och projektering:
Fastigheterna kan anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.
Teknikförvaltningen, planerings- och utvecklingsavdelningen/ Mark- och stadsmiljö:
En ökning av hotellets verksamhet i områdets södra del närmast cisternområdet
innebär att nuvarande restriktioner behöver minskas alternativt tas bort. Det är
endast möjligt ifall de kan göras utan att verksamheten vid cisternområdet påverkas
negativt då denna är av stor betydelse för Gotlands försörjning av
petroleumprodukter. Ökat behov av parkeringsplatser ska lösas inom kvartersmark.
Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning kommer att göras under planarbetet.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att gällande detaljplan kan ses över gällande
möjlighet att hitta ytterligare byggrätter inom planområdet. En uppdaterad
riskutredning, utifrån områdets närhet till oljedepån på fastighet Visby Flädern 1,
behöver dock genomföras för att utreda om en utökning av detaljplanen är möjlig.
Befintlig riskutredning kompletteras med beräkningar för individ- och samhällsriks
samt eventuella åtgärdsförslag för byggnaderna:
- Ny central reception med restaurang/bar och vinterträdgård
- Förlängning av Koggen med inlastning, kök, konferensrum, takbar och utebar.
Bullerdämpning bör prioriteras vid utformning och även vid val av material på grund
av bullerexponering från Visby hamn. Vid planläggning ska hänsyn tas till att
befintliga tillstånd enligt miljöbalken finns för Visby hamn och oljedepån.
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Förekomst av eventuella markföroreningar ska undersökas. Ökat behov av
parkeringsplatser ska lösas inom kvartersmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan hanteras med
standardförfarande då den är förenlig med kommunens översiktsplan och saknar
betydande intresse för allmänheten. Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt
delegationsordning.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-02-28
Ansökan, 2017-11-02

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stina Wester
Fysisk planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Gotlandsresor AB, Carina Hammander, Färjeleden 3, 62158 VISBY
Sökande
Gotlandsresor AB, Carina Hammander, Färjeleden 3, 62158 VISBY
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Översiktskarta

Visby Asken 2 och Visby Aspen 4
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Datum
2017-11-02 14:42

Ärendenummer
#1837

Sida
1(2)

Inskickat av: GotlandsResor AB (Carina Elisabeth Maria Hammander)
(Signerad)

Planbesked - ansökan om
1. Fastighet
Ange vilken fastighet ditt ärende gäller
GOTLAND VISBY ASKEN 2

2. Beskriv projektet
Ansökan gäller planläggning av område för
Hotell och restaurang. Ansökan avser utökan av befintlig detaljplan för Visby Asken 2 och Visby Aspen 4
Beskriv och motivera ditt projekt
Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill göra och vilka eventuella konsekvenser projektet kan innebära för platsen och dess
nuvarande användning.
Ansökan avser ändring av befintlig detaljplan av fastigheterna Visby Asken 2 samt Visby Aspen 4.
Skälet till ansökan är vi har växt ur befintlig plan och ser behov av att utveckla verksamheten vid området där vi driver hotell, Scandic
Visby.
Härutöver, med hänsyn till de senare årens utveckling av besökare till Gotland, ser vi även ett framtida behov av att utöka hotellet med fler
hotellrum.
Remissinstanser
Inför vår ansökan har dialogen med Räddningstjänst och grannar varit viktiga. Bifogad ansökan baserar sig på att dessa instanser har tyckt
till om våra skisser.
Så här ser vi våra framtida behov inom området vid Scandic Visby
Restaurang med poolområde vid Scandic Visby
I nuvarande detaljplan har hotellet, p.g.a. hotellets närhet till oljecisternerna, varit begränsade i antalet besökare/frukostgäster som får vistas
i hotellets restaurang Koggen. Då hotellet i dagsläget har en kapacitet att ta emot upp till 509 gäster, nödgades vi i samband med vårt
hotellbygge i etapp 1, år 2009, att bygga ytterligare en restaurang, längst norrut på området, i Villa Manhem. Detta innebär att hotellet
behöver använda två restauranger för att kunna tillhandahålla frukost till samtliga gäster. Detta upplägg är varken effektivt eller ekonomiskt
försvarbart.
Ansökan avser utbyggnad av hotellets restaurang Koggen där restaurangens framtida kapacitet baserar sig på att kunna servera hotellets
samtliga gäster frukost, i en restaurang. För Koggen avser vi förlänga nuvarande byggnad mot hamnen med ny inlastning, nytt kök och en
tak bar.
Vi önskar även utöka området vid nuvarande poolområde genom att utnyttja befintlig mark genom att bredda området mot hamnen. Vi
avser även bygga ny reception och restaurangbyggnad där vi får en tydlig receptionsentré till hotelletområdet och som inomhus ger större
receptionsytor, bar samt fler sittplatser till restaurangen. På övervåningen ser vi behov av större konferenslokal.
I vår ansökan ingår flytt av befintlig infart inom hotellområdet, d.v.s. den väg som går från hotellets parkering och in i området. Dagens
placering av vägen, flyttas till att gå öster om hotellet (mitt emellan hotellet och Ravinstigen). Vi kommer här få möjlighet att begränsa
trafiken in i området, tillsammans med vägbom eller liknande.
I vår ansökan ingår nybyggnad av hotellbyggnad, lika de byggnader som byggdes år 2009 samt 2013, med c:a 30 rum.
I nuvarande hotellbyggnad som idag inrymmer reception, hotellrum och kontor, ersätter vi i ytor för reception samt hotellrum och kontor på
våning 1, med fler konferensrum (övervåningens rum har vi för avsikt att ha kvar).
För Gula Villan önskar vi göra en tillbyggnad tillsammans med en HCP-anpassning med hiss. Här ser vi ett behov av större utrymme för
gym, omklädningsrum, behandlingsrum, spa & bastu. Möjlighet till fler hotellrum alternativt kontor.
För hela området ser vi gärna en glasad förbindelsgång mellan huskropparna.
I vårt arbete med att skissa fram det nya området har vår strävan även varit att "binda ihop" området på ett naturligt sätt.

3. Kontaktuppgifter

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2017-11-02 14:42

Ärendenummer
#1837

Inskickat av
GotlandsResor AB (Carina Elisabeth
Maria Hammander) (Signerad)

Sida
2(2)

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

Kontaktuppgifter
Organisationens namn
GotlandsResor AB

Organisationsnummer
556141-1009

Adress
Färjeleden 3

Postnummer och ort
621 58 Visby

Kontaktperson
För- & Efternamn
Carina Elisabeth Maria Hammander

E-postadress
ch@gotlandsresor.se

Telefon
0705-373815
Notifieringar
E-post

Ange eventuell extra kontaktinformation
Kontaktperson (om annan än ovan)

4. Bilagor
Översiktskarta
Här skickar du med en översiktskarta samt andra eventuella bilagor - visioner, skisser, utredningar etc. som du tror kan vara av intresse för
oss.
Översiktskartan är obligatorisk och ska redovisa hela det berörda området samt planerad markanvändning.
Din ansökan med bilagor kommer att registreras i Region Gotlands diarie och blir då allmän handling.
Skiss nya Asken 2 och Aspen 4.pdf (202 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Carina Elisabeth Maria Hammander
Person ID: 196804123203
Datum: 2017-11-02 14:42
Signerad checksumma: 22D780C51A1E6B57C25A99E3DBACD669D1865B38

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2276
28 februari 2018

Christian Björkman

Byggnadsnämnden

LUMMELUNDA KINNER 1:70
Begäran om planbesked - Lummelunda Kinner 1:70
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för fastighet Lummelunda Kinner 1:70 för att möjliggöra bebyggelse i
skogsmiljö, i enlighet med 5 kap 2 § Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).

•

På grund av markförutsättningarna ska detaljplanearbetet föregås av en grundlig
dagvattenutredning som redovisar möjlig exploateringsgrad och förslag på
eventuella kompensationsåtgärder.

•

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

•

Byggnadsnämnden tar inte ställning till exploateringens omfattning.

•

Förslag till detaljplan bedöms inte få några regionalekonomiska konsekvenser.

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

15000 kronor
15000 kronor

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

Begäran om planbesked inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet Plan 201707-31. Ansökan redovisar syftet att möjliggöra för bebyggelse med cirka 20 stycken
tomter för fritidshus på fastigheten Lummelunda Kinner 1:70, cirka 1,8 mil norr om
Visby. Enligt ansökan är bebyggelseområdet tänkt att komplettera den befintliga
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bebyggelsestrukturen i det närliggande Burge fritidshusområde väster om väg 149.
Förfrågat området är lokaliserat öster om nämnda väg i ett blandskogsområde som ej
tidigare varit i anspråkstaget för bebyggelse. Fastigheten omfattar ca 10,7 ha vilket
utgör hela det tänkta planområdet. Förslaget redovisar en rundgata med ett centralt
gemensamhetsområde med bebyggelse lokaliserad utanför. Det centrala området är
tänkt att hysa plats för enskild vatten- och avloppslösning genom minireningsverk
och efterföljande infiltration samt område för gemensamhetsaktiviteter. Tomtstorlek
inom planområdet föreslås vara ca 2000 m².
Markförutsättningarna är omväxlande. Närmast väg 149 vid tänkt angöring till
planområdet är växtligheten främst av ängeskaraktär. Längre in växlande blandskog
med björk och barrträd. Därefter följer ett större område med granplantering.
Fastigheten är relativt sank och genomkorsas av ett antal diken som vid besiktning
var helt vattenfyllda. Skattläggningskartan från 1700 anger området som myrmark. I
fastighetens östra ände finns på dagens kartor ett markerat sankmarksområde vilket
föreslås undantas från bebyggelse i planansökan. I öster gränsar fastigheten till
åkermark medan den i norr och söder omgärdas av skogsfastigheter. Fastigheten
utgör del av ett sammanhängande skogsparti om ca 5,5 ha som löper längsmed väg
149. Markanvändningen utgörs av ett jordbrukslandskap med spridda skogsfickor.
Fastigheten är inte tidigare inventerad för eventuella natur- och kulturvärden.
En planansökan avseende 9 tomtplatser, vilken omfattade en mindre del av
fastigheten beviljades av Byggnadsnämnden 1991 (Bn § 494 1991-08-14). I samma
ansökan ansåg Miljö- & Hälsoskyddsnämnden i delegationsbeslut 1991-07-16 marken
som lämplig för infiltration. Befintlig brunn har provpumpats och analyserats i
samband med nuvarande planansökan med bedömningen ”tjänligt med
anmärkning”.
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Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen KF 2010- 06-14 § 79. Aktualitetsförklarad
RF 2014-06-16 § 97 anger; jordbruksmark
Området är ej tidigare planlagt.
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap 1 §
MB. Fastigheten omfattas försvarets riksintresse – stoppområde höga objekt samt
influensområde luftrum.
Inventeringar
Området är inte tidigare inventerat efter natur- och kulturvärden.
Tidigare ställningstaganden
BN § 494, 1991-08-14 – Begäran om planbesked. BEVILJAT.
Planansökan avsåg 9 tomtplatser och omfattade en mindre del av fastigheten.
Delegationsbeslut Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 1991-07-16 bedömde marken
lämplig för infiltration.
Remisser och grannar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten
Inget att tillföra i detta skede.
Trafikverket
Trafikverket konstaterar att föreslagen utfart sker till väg 149 för vilken Trafikverket
är väghållare. Trafikverket finner inget hinder mot en sådan anslutning från
trafiksäkerhetssynpunkt. Under stora delar av året finns inga hinder från
framkomlighetssynpunkt, men under sommartid finns framkomlighetsproblem på
grund av det säsongsvisa förhöjda trafikflödet. Till detta bör hänsyn tas i det fortsatta
planarbetet.
För anslutning av ny enskild väg till länsväg 149 krävs Trafikverkets tillstånd.
Förekomsten av eventuell trafikbullerstörning bör belysas i kommande
detaljplanearbete med hänsyn tagen till den säsongsvisa variationen i trafikflödet på
väg 149.
Oskyddade trafikanters situation bör även belysas med hänsyn till den säsongsvisa
variationen i trafikflödet på väg 149. Därvid är det viktigt att precisera olika
målpunkter i omgivningen.
GEAB
GEAB har inget att erinra i detta ärende.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- & hälsoskydd
Enligt jordartskartan består jordarten av grusig sand.
Enhet miljö- och hälsoskydd framför nedanstående upplysningar och synpunkter.
Följande ska beaktas:
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•

På grund av befintliga och planerade stora vattenuttag i närområdet görs
bedömningen att i första hand endast bad- disk och tvättvatten är möjligt att
släppa ut i mark. WC-spillvatten kan då samlas i tank med snålspolande toalett,
vilket är en fullgod lösning för både permanent och fritidshus. Det finns även ett
flertal bostadshus med egna vattentäkter nära intill. I närområde, nedströms den
förmodade grundvattenströmningsriktningen finns flera större vattentäkter som
försörjer delar av ett stort planområde. Där förbereds ansökan för vattenuttag
som omfattar drygt 100 hushåll , som prövas hos Mark- och miljödomstolen.
Vattenskyddsområde för Visby har nyligen fastställts, utifrån
bakgrundsutredningen gjordes bedömningen att WC-utsläpp ej ska tillåtas inom
yttre vattenskyddsområde.

•

På grund av pågående ansökan om vattenuttag på en närliggande fastighet så bör
sökanden så fort som möjligt ha samråd med länsstyrelsen ang. förutsättningar
för vattenförsörjning och behov av tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken.

Enhet Miljö och hälsa ser för närvarande inga uppenbara hinder för planläggning.
Teknikförvaltningen, Mark & Stadsmiljö


Region Gotland ska inte vara huvudman för allmän platsmark.



Exploatören ansvarar för utbyggnad av gata liksom för bildande av
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för gata och övrig allmän
platsmark.



I det fall anslutning till regionalt VA inte är möjligt ansvarar exploatören för
att enskild VA-lösning kommer till stånd och byggs ut, antingen som
gemensamhetsanläggning eller genom anslutning till befintlig
gemensamhetsanläggning om sådan finns eller är under bildande i närheten.



För att reglera exploatörens skyldigheter gentemot fastighetsköpare, dvs
utbyggnad av lokalgata, VA mm ska innan antagande av detaljplanen
exploateringsavtal ha tecknats mellan exploatören och regionen. Enligt
nuvarande riktlinjer rörande exploatering ska exploatören ställa säkerhet till
ett värde ungefärligen motsvarande kostnaderna för anläggande av
infrastruktur, fastighetsbildning mm. Säkerheten ska överlämnas till regionen
före beslut tas i regionstyrelsen om godkännande av exploateringsavtal.

Miljökonsekvensbeskrivning

Behovet av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att beaktas under
planarbetet.
Bedömning

Det förfrågade planområdet är delvis sankt och på fastigheten sker en omfattande
avvattning. Fastigheten är i historiskt kartmaterial märkt som myrmark. Behovet av
klimatanpassningsåtgärder är med förändrade klimatförutsättningar en viktig
parameter vid fysisk planering. Länsstyrelsens lågpunktskartering indikerar att i stort
sett hela fastigheten riskerar stående vatten lägre än 0,2 m vid ett kraftigt skyfall.
Ansvaret för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är kommunalt och beviljad
exploatering utan fullt utredda förutsättningar kan i framtiden komma att utlösa
ersättningskrav.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en planläggning av fastigheten Lummelunda
Kinner 1:70 i syfte att tillskapa möjligheter för fritidshusbebyggelse trots allt kan vara
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möjlig. Förvaltningen ställer dock kravet att det tidigt i planarbetet utreds och
säkerställs hur ökande krav på klimatanpassningsåtgärder, främst ur
dagvattensynpunkt, avses lösas. Planområdet är idag avvattnat och helt bevuxet. En
exploatering innebär minskad växtlighet och en avsevärt ökad andel hårdgjord yta
varför det innan planarbetet kan inledas krävs en fackmannamässig
dagvattenutredning. Utredningen ska även redogöra för eventuella
kompensationsåtgärder för att inte minska den samlade möjligheten till
grundvatteninfiltration. Dagvattenutredningen får tillsammans med övriga
erforderliga utredningar utvisa den lämpliga exploateringsgraden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att närliggande större vattenuttag
utgör grund för sökanden att tidigt samråda med länsstyrelsen angående
förutsättningar och behov av tillstånd till vattenverksamhet, enligt 11 kap
miljöbalken.
Om en exploatering är möjlig ser förvaltningen ett behov av att i planarbetet beakta
framtida påkopplingar av eventuella närliggande exploateringar. Likaså att fastigheter
och bebyggelsestruktur ges den öppenhet som närliggande, i ansökan refererade,
bebyggelseområden innehar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan hanteras med
standardförfarande då den är förenlig med kommunens översiktsplan och saknar
betydande intresse för allmänheten. Byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt
delegationsordning.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2017-12-06
Ansökan, 2017-07-31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Att: Harun Akboga, Coreio Consulting AB, Kapellvägen 14, 17837 EKERÖ

Sökande
Att: Harun Akboga, Coreio Consulting AB, Kapellvägen 14, 17837 EKERÖ
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Kartunderlag

Lummelunda Kinner 1:70
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