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Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Delårsrapport 1 2018
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport 1.

Sammanfattning

I januari 2018 startade DISA-projektet som löper under 2018-2020. Alla enheter
inom förvaltningen är delaktiga i projektet. Syftet är att göra ärenden och information
digital för att korta ner handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer
transparenta i vårt arbete.
Den byggbonus vi fick (ett stadsbidrag för att öka bostadsbyggandet) har gjort det
möjligt att göra extra insatser för utöka tillsynsarbetet samt att förkorta bygglovskön
genom bl.a. satsning på kompetensutbildning. 2017 bröt vi också trenden att ”bygga
kö” som vi gjort under flera år.
Stadsarkitekten och planchefen är engagerade i arbetet med EXISAM som har till
uppgift att förstärka Region Gotlands exploateringsorganisation.
Ett nytt verksamhetssystem VISION-miljö kommer att införas under våren 2018.
Enhet Miljö och hälsoskydd har också förstärkt sin organisation med en biträdande
enhetschef.
De flesta av samhällsbyggnadsförvaltningens aktiviteter i verksamhetsplanen som
bidrar till måluppfyllelse för Region Gotland är under första kvartalet påbörjade och
en del är också redan utförda. Man når inte målet när det gäller ekonomin sett till
första kvartalet, det är något som förvaltningen har en handlingsplan för.
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Delårsrapporten utgår ifrån de övergripande mål som fullmäktige beslutat om.
I nämndernas/förvaltningarnas verksamhetsplaner har målen konkretiserats
och prioriterade utvecklingsområden identifierats. I delårsrapporten ska
verksamhetsplanen följas upp.
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1 Sammanfattning
I januari 2018 startade DISA-projektet som löper under 2018-2020. Alla enheter inom
förvaltningen är delaktiga i projektet. Syftet är att göra ärenden och information digital för att
korta ner handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer transparenta i vårt arbete.
Den byggbonus vi fick (ett stadsbidrag för att öka bostadsbyggandet) har gjort det möjligt att
göra extra insatser för utöka tillsynsarbetet samt att förkorta bygglovskön genom bl.a. satsning på
kompetensutbildning. 2017 bröt vi också trenden att ”bygga kö” som vi gjort under flera år.
Stadsarkitekten och planchefen är engagerade i arbetet med EXISAM som har till uppgift att
förstärka Region Gotlands exploateringsorganisation.
Ett nytt verksamhetssystem VISION-miljö kommer att införas under våren 2018. Enhet Miljö
och hälsoskydd har också förstärkt sin organisation med en biträdande enhetschef.
Samhällsbyggnadsförvaltningens aktiviteter i verksamhetsplanen som bidrar till måluppfyllelse för
Region Gotland är under första kvartalet påbörjade och en del är också redan utförda. Man når
inte målet när det gäller ekonomin sett till första kvartalet, det är något som förvaltningen har en
handlingsplan för.

2 Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Enhet Geografisk information
En ny ordinarie mätningsingenjör har under perioden anställts efter höstens rekrytering.
Under perioden har stort fokus lagts på DISA-projektet där flera av enhetens medarbetare är
involverade på olika vis, antingen som delprojektledare eller som deltagare i projektet på annat
vis. Totalt kommer enheten att utökas med fem nya tjänster för att hantera utmaningarna i DISA,
två av dessa är tillsatta, resterande rekryteringar pågår men har visat sig vara svåra att få till.
Under denna uppstartsfas av DISA har fokus varit att organisera arbetet så att ordinarie
verksamhet kan löpa på utan störningar samtidigt som kompetens och erfarenhet från
medarbetarna kan tas tillvara i projektet.

2.2 Enhet Bygg
Organisation

Arbetet med att arbeta in organisationsmodellen pågår kontinuerligt. Då enheten under 2017
genomfört rekrytering p.g.a. utökning samt personal som slutat sin anställning har
organisationsmodellen ännu inte stabiliserats och därmed inte kunnat utvärderas full ut.
I nuläget möjliggör dock ändå organisationen ett arbetssätt där sortering av ärendetyper och
fördelning ärenden och resurser hanteras något effektivare än tidigare. Detta är nödvändigt då
enheten ännu har en relativt lång väg kvar till balans i ärendeköerna.
Gjorda förändringar under perioden
Tillsyn; Sedan 180101 har organisationen utökats med ett team för tillsynsarbete. Teamet består

av 4,5 personer som arbetar enbart med tillsynsärenden.

Mottagning: Enhetens team mottagning har förändrats något, fr.o.m. 180301. Här finns numera

en handläggare som handlägger underhållsärenden och som även har ett nära samarbete med en
inspektör/handläggare av anmälningsärenden för att arbeta riktat med att stödja kundtjänst med
att besvara större kundfrågor samt arbeta kontinuerligt med enhetens kundmottagning.
Medarbetare

En bygglovsarkitekt avslutar sin anställning på enheten 180430. Övergår sedan till enhet plan.
I december-17 rekryterades tre handläggare, varav 2 st. arkitekter. Detta innebär att enheten i
nuläget inte kommer att rekrytera fler personer förrän någon avslutar sin tjänst eller går på
föräldraledighet.
Enhetens personalomsättning under 2017 ligger på ca 15%, jämfört med 30 % tidigare år. En
positiv siffra och vi är något stabilare men det är fortsatt en orutinerad personalgrupp.
•

80 % av handläggarna har arbetat kortare tid än 1,5 år

•

Inom enhetens personalgrupp som helhet har ca 60 % arbetat kortare tid än 2 år, i
nuvarande roller.

Både bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är framtagna som bristyrken vilket märks
klart och tydligt i rekryteringsprocesserna.
För att långsiktigt stärka enhetens personalgrupp än mer behöver vi fortsätta att arbeta med;
•

att fortsatt ha medarbetarna i fokus och ge stöd för att få de att våga mer

•

kontinuerlig kompetensutveckling av personal

•

utreda olika möjligheter till framtida kompetensförsörjning

•

att nuvarande personal skall stanna kvar och att fler vill söka sig till oss

•

att utbilda spetskompetens inom flera olika områden, t.ex. tillgänglighet,
energiberäkningar och naturvärden

Med detta som bakgrund så framgår det tydligt att enheten fortsatt behöver tid samt lugn och
stabilitet över tid för att på sikt höja effektiviteten än mer.
Tidigare övertidssatsningar har givit korta toppar men de har tyvärr inte hållit över tid.
Målet är att skapa en stabil och effektiv personalgrupp och organisation som är funktionsbunden
och inte personbunden.
Ärendehanteringen och enhetens mål och aktiviteter

Enheten påbörjade arbetet med kategorisering av ärendetyper under juni 2017 i följande
kategorier; A - Avancerade, E - enklare och U - Underhållsärenden. För att lyckas med detta
krävdes en förändring i ärendehanteringssystemet w3d3, en definition av ärendetyperna, att
inkommande ärenden kategoriseras direkt vid förgranskning samt att alla pågående ärenden
kategoriserades efterhand. Kategoriseringen och förändringen i w3d3 blev helt genomförd till
september-17 men har sedan krävt en inarbetningsperiod och nya rutiner. Under jan-mars 2018
börjar vi nu se effekter av arbetet. Vi kan på ett bättre sätt följa upp varje handläggares arbete,
arbetsbelastning och fördelning av ärendetyper. Vi får fram tydligare ärendelistor och får
efterhand ännu bättre ordning i köerna vilket skall leda till kortare handläggningstider.

I verksamhetsplan 2018 är följande övergripande mål uppsatta för enhet bygg:
”Nämndmål tillsyn: Senast 181231 ska samtliga ärenden inkomna till 2015 ha granskats av
tillsynsgruppen.
”Nämndmål Bygglov: Förbehållet att antalet inkomna ärenden inte markant ökar eller minskar så är
målet för 2018 att antalet ärenden i bygglovskön skall minska med 20 %.”
Nuläge tillsyn

Arbetet pågår inom team tillsyn sedan 180101.Granskning och kartläggning av ärenden
genomförs samtidigt som rutiner och mallar skapas då det inte funnits inom enheten tidigare. Det
totala antalet ärendet har ökat, bl.a. p.g.a. nya anmälningar men även av den anledningen att äldre
felregistrerade ärenden upptäcks vid genomgång av w3d3.Teamet har kommit igång bra och det
finns en positiv inställning till det framtida arbetet.
Nuläge bygglov och anmälningsärenden
Antalet inkommande bygglovsärenden
Antal beslut bygglovsärenden

jan-mars 2017
298
264

jan-mars 2018
270
281

I statistiken ser vi följande när det gäller ansökningar och beslut under perioden jan-mars;
•
•

Företag och verksamheter; antalet ansökningar minskar med 45 %
Privatsidan; antalet ansökningar ökar med 14 %

•

Beslutsnivån ökar med 6,5 % under perioden. Personalgruppen är dock ännu något ojämn

•

om vi jämför månad per månad.
Anmälningsärenden: Handläggs och beslutas inom lagstadgad tid

Enhetens personal har ett stort engagemang och känner motivation för att arbeta för att nå
uppsatta nämndmål. De är dock medvetna om att det är en rejäl utmaning för en relativt
orutinerad personalgrupp med en kontinuerligt hög arbetsbelastning.
Remissinstanser

Flera remissinstanser har för lång handläggningstid vilket påverkar enhet byggs möjligheter till att
komma till snabbare beslut och att göra det inom lagstadgad handläggningstid. Enheten är i stort
behov av ett fungerande samverkan och samarbete med ett flertal instanser när det gäller
remisser, både internt och externt. De externa fungerar i dag relativt väl men vi har för
närvarande alltför långa väntetider när det gäller följande områden;
•
•
•
•

VA-granskning via Miljö och hälsa
Naturvärden, via Miljö och Hälsa
Trafik, via TKF
Avfall, via TKF

Handläggare och granskare inom dessa områden klarar i nuläget inte av en remisstid på två-fyra
veckor. Dialog förs med dessa instanser sedan ett antal månader tillbaka men någon fullgod
lösning är ännu inte uppnådd.

Inom naturvärden förändrades förutsättningarna när regionekologen lämnade sin tjänst under
2017. Då denne inte ersattes med samma funktion så har dessa frågor hänvisats till Miljö och
hälsa som har stora svårigheter att klara handläggningen i nuläget.
Enhet bygg blir efterhand mer intrimmad i sin organisation och därmed effektivare än tidigare.
Viss ökning av effektiviteten ser vi redan men vi är också mycket beroende av att
remissinstanserna klarar sin del för att kunderna skall märka av effektivitetsökningen.
Detta måste tas på stort allvar och instanserna måste få utökade resurser och anpassas utifrån
nuläget.
Tillgänglighet
I nuläget behöver vi fortsatt lägga så mycket arbetstid som möjligt på handläggning, inspektion,

tillsyn, viss rekrytering, utveckling av webbinformation samt de administrativa uppgifter som
följer med myndighetsutövningen. Vår ambition är att förbättra arbetet långsiktigt och hållbart.
Att arbeta rättssäkert och likvärdigt med en god kvalité är också centralt för oss.
Vi kommer efter hand att öka och förbättra tillgängligheten för våra kunder. Men att redan nu
öka detta och arbeta än mer utåtriktat och förebyggande ser vi som svårt.
I nuläget väljer vi därför följande nivå;
Kundtjänst privat och företag; Mån-fre 09.00-11.00 samt kundtjänstmail för både privat och
företag
Kundmottagning Visby, Måndag och torsdag, kl. 09.00
Kundmottagning Hemse, Onsdag och fredag, kl. 10.00
Förmöten i ärenden genomförs. Ofta sker detta i samarbete med stadsarkitektenheten och i
företagsteamet. Men görs även i andra former när vi anser att det är möjligt och av stor vikt.
Planlagd mark
Att Gotland har relativt liten del planlagd mark är för enhet bygg en försvårande del. Mer
planlagd mark ger en enklare bygglovshandläggning.
I dag blir det tyvärr så att alla delar skall prövas i väldigt många enskilda ärenden. Detta skapar
alltför långa processer inom flera områden som hade kunnat förhindras om marken varit planlagd
eftersom frågorna då utreds i samband med planläggningen.
e-tjänst

Under januari och februari 2018 har ca 40 % av bygglovsansökningarna inkommit via e-tjänsten.
Mycket glädjande och vi ser att det går framåt i arbetet med digitalisering.
e-tjänsten ses över och förbättras kontinuerligt då kunder och även personal lämnar synpunkter
och förbättringsförslag som samlas in och gås igenom efterhand.
Arbetet behöver vara fortsatt prioriterat för att kontinuerligt utvecklas.

IT
Enheten har under slutet av 2017 och början av 2018 införskaffat licenser för programmet
Bluebeam. Ett program för att mäta, markera och redigera i pdf-filer. Sparar tid och underlättar
mycket i kommunicering med kunder. Personalen har under jan-mars utbildats i att använda
programmet. W3D3: Ambitionen bör vara att enheten arbetar i ett system som kan hantera alla
typer av ärenden inom lov, inspektion och tillsyn alternativt att systemen kan kommunicera och
inhämta information mellan varandra på ett enkelt sätt. Nuvarande system behöver uppdateras
och kontinuerligt förbättras men parallellt med detta behöver SBF utreda möjligheten, för enhet
bygg, att byta ut w3d3 mot ett mer verksamhetsanpassat ärendehanteringssystem.

2.3 Enhet stadsarkitekt
Under perioden har enheten utöver kontinuerligt stöd och intern och extern rådgivning deltagit i
det fortsatta arbetet i Region Gotlands exploateringsorganisation EXISAM. Enheten har
genomfört ett internt kunskapsseminarium för förvaltningen kring bebyggelsebedömningar på
landsbygd. Seminarier är ett återkommande inslag i enhetens interna kunskapsstöd. Förberedelser
har också gjorts inför nominering och juryarbete för byggnadsnämndens nyinstiftade
arkitekturpris.
Enheten har lett planeringen inför seminarium och workshop inom nätverket Union of the Baltic
Cities som äger rum i Visby under oktober 2018.

2.4 Enhet plan
Disa Projektet har från och med 1/1 2018 kommit igång och sammantaget är det en
heltidstidstjänst som resursmässigt överförts från översiktplane- och detaljplanearbetet.
Planeringsmässigt så är det fortfarande högt tryck på detaljplanesidan och vi ser inga tecken på
"avmattning". Detaljplanearbetet pågår över hela ön men en koncentration på Visbyområdet för
att b.la planmässigt kunna tillgodose Gotlandshems ägardirektiv när det gäller
hyreshusproduktionen.
På översiktsplanesidan ligger fokus på ett planprogramsarbete för Klintehamnsområdet.

2.5 Enhet förvaltningsstöd
Enheten bidrar med två medarbetare till rollerna projektledare och biträdande projektledare i
DISA. Ytterligare en medarbetare har ett delprojekt i DISA. Rekrytering av en
verksamhetsutvecklare som ersättare är i princip slutförd och ny medarbetare tillträder
förhoppningsvis precis innan sommaren.
Enheten ansvarar för att införa Vision Miljö som ersättningssystem för Miljöreda och miljö- och
hälsoskyddsnämnden har givit ett uppdrag att se över livsmedelskontrollen vilket också ligger på
förvaltningsstöd.
Utifrån DISA och övriga större uppdrag så har enhetens möjligheter att lämna stöd till enheterna
försämrats något i väntan på genomförd rekrytering. Ännu ett fokusområde är förvaltningens
arbete kring GDPR och utmaningarna som detta medför.

Enheten har rekryterat en kommunikatör och dessutom rekryterat en HR-chef på heltid istället
för att köpa in tid från RSF för den sistnämnda tjänsten.

3 Förväntad utveckling
3.1 Enhet Geografisk information
DISA-projektet kommer till stor del att påverka vardagen för enhetens medarbetare framöver
med en utökning av personalstyrkan och omfördelning av arbetsuppgifter till följd. Under
projekttiden fram till och med december 2020 kommer stort fokus vara på DISA, men självklart
även efter projektets slut kommer resultatet och erfarenheterna leva kvar och gagna den ordinarie
verksamheten mycket. Flera medarbetare kommer direkt att sysselsättas i projektet för att deras
erfarenhet skall tas tillvara men också för att det är ett viktigt tillfälle för kompetensutveckling.
DISA-projektet kommer hantera flera av de utmaningar som enheten arbetar med dagligen.
Bland annat kommer användandet av geodata inom Region Gotlands verksamheter att utvecklas
och spridas så att nyttan kommer fler till del. Ett ständigt återkommande problemområde med
bristande kvalitet på fastighetsgränser kommer att åtgärdas inom detaljplanelagda områden samt
att detaljplaner i sig kommer att digitaliseras kommer underlätta vardagen mycket. Arbetet med
3D-visualisering kommer ta stora kliv framåt tack vare det arbete som läggs ner inom DISA.

3.2 Enhet Bygg
Lagrådsremiss om förändring av PBL fr.o.m. 190101

I lagrådsremissen föreslås att det genom ändringar i plan- och bygglagen införs ett system med
avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov och förhandsbesked samt startbesked
efter anmälan överskrids. Om detta förslag genomförs får det konsekvenser för enhet byggs
administrativa arbeten samt för ekonomin. Detta eftersom enheten i dag inte klarar lagstadgad
handläggningstid på mer än ca 60 % av ärendena. Exakt hur stora konsekvenserna blir och hur
mycket ekonomin kan komma att påverkas behövs en fördjupad diskussion och analys kring
under 2018, i god tid innan 190101.
Lokaler
Enhet bygg har stor platsbrist vilket innebär att enhetens personal i dag inte ges samma
förutsättningar som andra enheter när det gäller kontorsarbetsplatser och arbetsro.
Enheten har för avsikt att flytta till andra lokaler under hösten-18, dvs HUS124 inom
Visborgsområdet. För närvarande pågår dock förhandlingar med fastighetsägaren om kostnaden
för ombyggnation och anpassning till enhetens behov och verksamhet. Något beslut om när eller
hur en flytt skall genomföras är ännu inte taget.

3.3 Enhet Förvaltningsstöd
Som tidigare nämnts så är enheten för tillfället inbegripna i flera större processer vilket medför en
belastning för enheten och gör att det vardagliga stödet till viss del blir lidande. Enhetschefens
dubbla roller (förvaltningsstöd och alkohol/livsmedel) är från 180101 permanentat. I perioder
kommer det att säkert att märkas att man dragit ned på chefsnivån men det syns redan en
ekonomisk vinning för enheterna.

3.4 Enhet stadsarkitekt
Under första kvartalet har enheten färdigställt en förstudie för kommunal arkitekturstrategi. Efter
eventuellt kommande beslut i regionstyrelsen kommer ett framtagande av strategi för enheten
innebära ett stort engagemang och projektledaransvar med start kvartal 3, 2018.

4 Måluppfyllelse
4.1 Sammanfattande analys av måluppfyllelsen
Byggnadsnämnden har påbörjat en hel del av de prioriterade aktiviteter man beslutat om och
även slutfört en del av aktiviteterna. Detta gör att byggnadsnämnden delvis uppnår måluppfyllelse
inom de prioriterade utvecklingsområden man beslutat om.

4.2 Samhälle
Tillämpliga mål i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan är:
• Gotlänningar känner sig delaktiga
• En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
• Ingen bostadsbrist
• Ett gott näringslivsklimat
• Utveckla Gotland som ekokommun
• Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
• Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

4.3 Verksamhet
Tillämpliga mål i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan är:
•
•
•
•
•
•

God tillgänglighet till Region Gotland
Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag

4.4 Prioriterade utvecklingsområden
Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden inom perspektiven samhälle och
verksamhet är effektivisera förvaltningens interna processer, medarbetare/sjuktal och digitaliserad
samhällsbyggnad ( DISA) och siktar mot de ovan tillämpliga målen.

4.4.1 Prioriterade aktiviteter
Utifrån de bestämda målen har byggnadsnämnden tagit fram prioriterade aktiviteter för att nå
måluppfyllelse. Nedan redovisas status kring dessa beslutade aktiviteter efter första kvartalet.

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Interna processer
Ny rutin för delgivning tas fram och verkställs

☐

☒

☐

Kartläggning av interna remisser och deras flöden genomförs

☐

☒

☐

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

☐

☒

☐

Adm. Arbetsuppgifter och Adm. Stöd ses över utifrån ett
förvaltningsövergripande perspektiv

☐

☒

☐

Kundtjänstfunktioner utreds ur ett förvaltningsövergripande perspektiv

☒

☐

☐

☐

☐

☒

Tillsynsgruppen är på plats i sina lokaler och fullt bemannad senast 180131

☐

☐

☒

Upprätta administrativa rutiner och mallar för tillsynsarbetet

☐

☐

☒

Med målsättning att fatta beslut, granskas äldre ärenden enligt upprättad
rutin

☐

☒

☐

Berörda fast. Ägare får informationsbrev och ärenden gällande OVK, hissar
och andra motordrivna anordningar läggs in i register.

☐

☒

☐

Utreda ansvarsförhållanden gällande enkelt avhjälpta hinder samt upprätta
arbetsrutiner

☐

☒

☐

I samarbete med kommunikatör sker informationsinsatser till allmänheten för
att höja medvetenheten kring tillsynsfrågor. ” det skall vara lätt att göra rätt”

☐

☒

☐

Kategorisering av ärenden sker vid förgranskningen för en mer effektiv
handläggning

☐

☐

☒

Samarbete med kompetenscentrum och Uppsala Universitet Campus Gotland
för att starta en handläggarutbildning på yrkeshögskolenivå

☐

☒

☐

Att kompetensutvecklingsplanerna för medarbetarna vid enhet bygg
genomförs

☐

☒

☐

Framtagande och översyn av checklistor, beslutsmallar, rutiner osv.

☐

☒

☐

I samarbete med kommunikatör ses informationen på webben över

☐

☒

☐

Granskning av bygglovsritningar sker digitalt i Bluebeam

☐

☐

☒

De digitala tjänsterna förbättras kontinuerligt i enlighet med egna och
inkomna synpunkter

☐

☐

☒

Utbildningsinsatser sker riktat för att kunna få spetskompetenser inom
enheten

☐

☒

☐

Kontinuerlig förbättring av ärendedokumentation

☐

☒

☐

Plan

☐

☒

☐

Aktivitetsplan för enheten tas fram för beslut och prioritering samt ev.
målsättning på byggnadsnämnden

☐

☐

☒

☐

☒

☐

DISA
Projektet startar och genomförs enligt projektplan
Tillsyn

Bygglov

Lokalfrågan
Tre grupper har bildats och påbörjat arbetet med flytt av delar av
förvaltningen till hus 124. Grupperna arbetar vidare ed sina områden,
placering hus 124, placering Graip samt information.
Samverkan nämnd och förvaltning

Förvaltningen tar fram en plan för hur nya ledamöter introduceras

☐

☒

☐

Datum tas fram när ledamöter kan följa med på tillsyn och kontroller

☐

☒

☐

Kommentar

De flesta aktiviteter är påbörjade under det första kvartalet och skall enligt förvaltningens
verksamhetsplan följas upp / redovisas under året.

5

Ekonomi

I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser regionen som
helhet och följs upp centralt. Utöver de gemensamma målen har byggnadsnämnden nämndmål
som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån nämndens uppdrag att
styra verksamheten. Byggnadsnämndens har i verksamhetsplanen ett prioriterat uppdrag/aktivitet
som är att ta fram produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska mål. Dessa ska hanteras i
respektive enhets aktivitets/kontrollplan, som redovisas löpande för nämnd under året.

5.1 Prioriterade utvecklingsområden
Byggnadsnämnden har inte definierat något prioriterat utvecklingsområde inom målområdet
ekonomi, däremot har byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen
indirekt effekt på ekonomin.

5.2 Ekonomisk uppföljning och prognos
Utfallet efter första kvartalet visar ett underskott på 1 529 tkr. Justering har gjorts för upplupna
och förutbetalda intäkter och kostnader.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget
Utfall
Avvikelse Utfall
jan - mars, jan-mars jan jan-mars
tkr
2018, tkr mars, tkr 2017,tkr
10 109
7 082
-3 027
6 635
- 13 990
-12 492
1 498
-11 709
- 3 881
- 5 410
-1 529
-5 074

Budget
helår
2018

Prognos
helår
2018

40 440
55 965
- 15 525

36 170
52 777
- 16 607

Kommentar

Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 1 082 tkr, detta till följd av framför allt att det
ackumulerade intäktstappet under perioden förmodligen inte kommer hämtas igen.
Sänkta kostnader för tillsynsgruppen under perioden med 575 tkr, då tillsynsgruppens kostnader
är täckta med hjälp av eget kapital ( byggbonus ). Detta kommer under helåret att minska
kostnader emot budget med 2 300 tkr totalt, vilket påverkar årsprognosen.
Ordinarie personal i DISA innan all ersättningsrekrytering är genomförd ger minskade
personalkostnader med 374 tkr första kvartalet.
Beslut om uttag av eget kapital 3,9 miljoner (BN §42) togs i mars för att ge verksamheterna
möjlighet att använda det riktade bidraget på det sätt det är tänkt, att utföra aktiviteter som på sikt
skapar samhällsutveckling och som kommer Gotlands medborgare till gagn. Då byggbonus

avseende 2017 inkom i december 2017 och att det i samband med årsbokslut görs överföring av
årets resultat, hamnade byggbonusen i nämndens egna kapital.
Det enda som är med i utfall och prognos är den del utav detta som man avsatt till
tillsynsgruppen, se ovan. De andra beslutade aktiviteterna kring byggbonusen skall resultera i ett
nollsummespel förutsatt att kostnaderna för de beslutade aktiviteterna följer den budget man satt.

5.3 Investeringar
Byggnadsnämndens totala investeringsbudget är 2 000 tkr för 2018. Investeringsprognosen för
byggnadsnämnden beräknas till 2 000 tkr. Periodens utfall för investeringsutgifter är 56 tkr.

Budget Investeringsutgifter

2018, tkr

Investeringsbudget
Utfall perioden
Investeringspott
Mätinstrument
Kontorsinventarier
IT-system
Summa perioden

2 000

Prognos

2 000

Kommentar

40
0
16
0
56

Under 2018 kommer bland annat inskanning av arkivhandlingar göras, kostnad för detta beräknas
till cirka 200 tkr. Utöver detta har enhet geografisk information en planerat inköp av ny
mätutrustning till en kostnad på 1 200 tkr.

6 Medarbetare
•
•
•
•

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa

6.1 Prioriterade utvecklingsområden
•
•
•
•

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa

Förvaltningen prioriterar aktiviteter knutna till medarbetarskap, ledarskap och sjuktal.

6.1.1 Prioriterade aktiviteter
Medarbetarskap
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Alla medarbetare har en
kompetensutvecklingsplan
som utgår från förvaltningens
och den enskildes behov

☐

☒

☐

Avslutningssamtal genomförs
då medarbetare slutar

☐

☒

☐

Ledarkontrakt upprättas för
samtliga enhetschefer och
biträdande enhetschefer

☐

☒

☐

Kompetensförsörjningsplanen
följs upp och revideras vid
behov

☐

☒

☐

Diskussion i ledningsgruppen
för att fånga upp tendenser i
medarbetarsamtal samt
medarbetarenkät

☐

☒

☐

Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan – Cheferna har haft sina medarbetarsamtal
under första kvartalet 2018 där de bland annat har gått igenom och satt upp en
kompetensutvecklingsplan tillsammans med den enskilde medarbetaren. Vi kommer att följa upp
hur långt vi har kommit med detta under året.
Avslutningssamtal genomförs – Cheferna har avslutssamtal med medarbetare som slutar. Vi
kommer under året att ta fram en rutin där vi analyserar resultatet för att kunna förbättra vårt
interna arbete framöver. Vi kommer att följa upp aktiviteten i ledningsgruppen i november 2018.

Ledarkontrakt upprättas – aktiviteten har påbörjats i samband med medarbetarsamtalen som har
varit under första kvartalet 2018. Vi kommer att följa upp aktiviteten i ledningsgruppen i
november månad.
Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov– vi arbetar med planen löpande
och kommer att prioritera aktiviteter under året. Planen kommer att följas upp i berörda nämnder
i november 2018.
Diskussion i ledningsgruppen för att fånga upp tendenser i medarbetarsamtal och enkät – vi
kommer att påbörja detta under april månad och fortsätter därefter dialogen i ledningsgruppen
under året.

6.1.2 Antal anställda
Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som
arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas uppföljning av
personalstatistik för delår 1 2018. Denna statistik är manuellt framtagen och visar alla anställda
under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2017-12-31 och 2018-02-28
(Tv – tillsvidareanställd, Visst – visstidsanställd)
2017-12-31
Tv

2018-02-28
Visst

Enhet
3
Stadsarkit
ekt

Totalt

Tv

3

3

Visst

Totalt
3

34

5

39

34

Enhet
11
Geografis
k
Informati
on

1

12

12

12

10

10

10

10

Enhet
10
Livsmede
l och
Alkoholti
llstånd

10

10

10

23

23

23

Enhet
Bygg

Enhet
Plan

Enhet
Miljöoch

21

2

5

39

hälsoskyd
d
10

11

52

50

Räddning 4
stjänst
förebygga
nde

4

4

4

Förvaltni
ngschef

1

1

1

1

Total

154

164

158

Enhet
Förvaltni
ngsstöd

10

Räddning 50
stjänst
operativ
samt
dagtid

2

10

11

2

7

+1

52

165

+1

Till detta kommer cirka 120 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.

6.1.3 Väsentliga händelser
Enhet Förvaltningsstöd har utökats med en Kommunikatör sedan årsskiftet. Vi ser även en
ökning av antal tillsvidareanställda på enhet Geografisk information samt på enhet Miljö- och
hälsoskydd där vi har tillsatt tidigare vakanser.
b) Årsarbetare per förvaltning
I januari och februari hade vi 159,50 antal årsarbetare (antal medarbetare omräknat till heltid)
baserat på sysselsättningsgrad för månadsavlönade för tillsvidareanställda och visstidsanställda.
Inom förvaltningen erbjuder vi heltid som grund och vi har inga oönskade deltider. Vi ser dock
positivt på att kunna ha deltid som möjlighet i dialog med den enskilde medarbetaren.
c) Faktiskt arbetad tid
Vi ser att vi ligger något under budget när vi tittar på faktiskt arbetad tid (all budgeterad tid + all
övertid och mertid – all frånvaro) för januari och februari. En del av det beror på att vi har några
vakanser som ännu ska tillsättas. I jämförelse med samma period 2017 har vi dock ökat, vilket
hänger ihop med att vi nu är fler antal anställda.
d) Personalkostnad (konto 50-56)
MHN – Vi ser att vi har något lägre personalkostnad än budgeterat under perioden januari till
mars. En del beror på att vi har haft en tjänstledighet inom enhet Livsmedel och alkoholtillstånd
som inte har ersatts med vikarie.
BN – Vi har något lägre personalkostnad än budgeterat under perioden januari till mars. Vi har
haft några vakanser som inte har ersatts ännu samt att rekrytering pågår till DISA-projektet där
tillsättningen kommer att ske senare under året. Enhet Bygg visar på en positiv prognos, mycket
på grund av att tillsynsgruppen finansieras av byggbonus.

TN – Räddningstjänsten har en högre personalkostnad än budgeterat under perioden januari till
mars, främst för deltidsstationerna. Det pågår ett arbete där vi ser över kostnaderna och med att
lägga en plan framåt.
e) Sjukfrånvaro
Sjuktalet för förvaltningen är för perioden 2018-01-01 – 2018-02-28 4,09 %. Samma period för
2017 var 5,00%.
Vi ser att sjuktalet har gått ner något under årets två första månader och vi kommer att följa
utvecklingen framöver. Vi arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som
är sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen. Vi kommer under året att
ta fram en strategi för att kartlägga korttidssjukfrånvaron.
Förändringar kopplat till förvaltningens utmaningar inom området för
kompetensförsörjning
Det pågår just nu rekrytering av några av de tjänster vi ska tillsätta i samband med DISAprojektet, vår förhoppning är att dem ska vara tillsatta innan sommaren. Vi har dock fått förlänga
ansökningstiden för några av våra tjänster inom Geografisk information då det har varit
svårrekryterat. Det pågår även rekrytering till våra tjänster som semestervikarier i enhet Livsmiljö
och Alkoholtillstånd. Semestervikariaten har varit svårrekryterade tidigare och 2017 lyckades vi
inte tillsätta utifrån det behov vi hade. Vi vet mer inom några veckor hur situationen ser ut i år
och om vi behöver vidta några ytterligare åtgärder utifrån det. Vi har även några rekryteringar på
gång på enhet Miljö- och hälsoskydd som ännu är vakanta. Vi ser en ökad svårighet där med att
vi har haft flera kandidater i år som har tackat nej till tjänster på grund av att de har upplevt lönen
för låg.
En särskild lönesatsning kommer att ske under året i samband med lönerevisionen avseende
bristyrken. Vi ser att det är nödvändigt och kan påverka möjligheten att rekrytera nya
medarbetare till mer konkurrenskraftig lön men även att det kan påverka möjligheten att behålla
befintlig personal längre. Under 2018 satsar vi extra medel på bygglovhandläggare,
byggnadsinspektörer, miljöskyddsinspektörer samt ingenjörer.

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/2117

Johan Åberg

28 mars 2018

Byggnadsnämnden

Förslag på fördelning av besparingsbeting 2019

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av
besparingsbetinget på tre miljoner kronor som åligger samhällsbyggnadsförvaltningen
inför år 2019.

Bakgrund

Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin
skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I
uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor ses över liksom möjligheterna
till effektivisering av myndighetshanteringen.
Fördelning har skett enligt nedan under 2017 och 2018, samt det belopp inför 2019
för vilket det skall beslutas om inför budgetberedning i maj 2018.
2017 –
2018 –
2019 –

1,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
0,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet

Bedömning

Förvaltningen har för 2017 och 2018 fördelat besparingsuppdraget utifrån de
förutsättningar byggnadsnämnd samt miljö- och hälsoskyddsnämnd bedömts kunna
klara av.
Inför 2019 bedömer vi att båda nämnderna har gjort de besparingar som är rimliga
inom given ram och föreslår att resterande besparing skall fördelas proportionellt
mot nämndernas storlek.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/2117

Detta ger en fördelning efter avrundning 60/40, miljö- och hälsoskyddsnämnden
ansvarar för 40 % och byggnadsnämnden för 60 % av återstående besparing.
Utifrån detta resonemang anser förvaltningen att en fördelning av de 3 miljoner
kronor skulle ske enlighet följande.
Minskning av ram för 2019:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, - 1 200 tkr
Byggnadsnämnden, - 1 800 tkr
Med det faktum att ingen av nämnderna har någon större möjligheter gentemot den
andra att klara en besparing, så anser förvaltningen att detta är en rättvis fördelning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Beslut ska delges:
Budgetberedning / Ulrika Jansson RSF

Tjänsteskrivelse
BN 2018/725
Datum

Marie Engström

Byggnadsnämnden

Ny dataskyddsförordning (GDPR)
Förslag till beslut

•
•
•
•

•
•

Byggnadsnämnden utser Johanna Mörnefält till dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för Byggnadsnämndens personuppgiftsbehandling från och med 2018-05-25.
Byggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utse en ansvarig för
personuppgiftsfrågor inom förvaltningen.
Byggnadsnämnden beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
Byggnadsnämnden beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till
förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
Byggnadsnämnden beslutar att delegera ansvaret för registerförteckningen
och tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtalen till förvaltningschefen, med
rätt att vidaredelegera ansvaret.
Förvaltningen ska regelbundet rapportera till nämnden om arbetet med
behandlingen av personuppgifter.

Sammanfattning

Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av engelskans General
Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018. Förordningen ersätter
personuppgiftslagen (PuL).
Dataskyddsförordningen är en uppdatering av personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen innebär också en skärpning av kraven på att skydda personuppgifter i
det nya digitala samhället. Bland annat införs möjligheten att utdöma ekonomiska
sanktioner mot personuppgiftsansvariga som bryter mot dataskyddsförordningens
regler.
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Region Gotland
Ärendebeskrivning

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler
för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018
och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla
direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel
personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i nuvarande personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man till exempel behandla personuppgifter
med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en
intresseavvägning. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få
information om den personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar
personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på
rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.
Viktigare nyheter:
−

Den registrerade ska kunna få personuppgifter som man själv lämnat
överförda till en annan tjänst - dataportabilitet.

−

Konsekvensbedömning ska göras vid ny personuppgiftbehandling.

−

Säkerhetsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar.

−

Dataskyddsombud ska tillsättas av myndigheter och andra dataskyddsansvariga som behandlar känsliga personuppgifter.

−

Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som
bryter mot förordningens regler.

−

Regeln i PuL om förenklad behandling av personuppgifter i löpande text och
enkla listor, den så kallade missbruksregeln, försvinner.

−

Myndigheten och andra dataskyddsansvariga har ansvar för att se till att
förordningens regler följs (ansvarsskyldighet).

Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer
som behandlar personuppgifter. Den gäller när den personuppgiftsansvarige själv
bestämmer över behandlingen. Men även när ett personuppgiftsbiträde utför
behandlingen på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Inom Region Gotland
är nämnder och styrelser personuppgiftsansvariga inom sina områden. Exempel på
personuppgiftsbiträden är leverantörer av datasystem.
Liksom idag har den registrerade rätt att en gång om året begära ut registerutdrag där
det framgår vilka uppgifter som är registrerade hos den personuppgiftsansvariga
nämnden/förvaltningen.
Mer uppgifter om den nya dataskyddsförordningen finns på Datainspektionens
hemsida https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
Dataskyddsförordningen inom Region Gotland

Inom Region Gotland pågår ett projekt som ska säkerställa att regionen uppfyller de
krav som den nya dataskyddsförordningen ställer. Projektet leds av personal från
regionstyrelseförvaltningen, men alla nämnder och styrelser är involverade eftersom
den nya dataskyddsförordningen berör alla regionens verksamheter.
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Nämnden är personuppgiftsansvarig för sitt område och måste enligt den nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (förkortat DPO efter engelskans Data
Protection Officer).
Även om Region Gotland efter införandet av dataskyddsförordningen kommer att
ha ett centralt placerad dataskyddsombud, kommer regionens förvaltningar att ha
kvar arbetsuppgifter som gäller personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet
kommer också att behöva ha en kontaktperson på varje förvaltning, till exempel om
det inträffar dataincidenter som måste rapporteras.
Exempel på arbetsuppgifter som kommer att ligga kvar på förvaltningen är handläggning av begäran om registerutdrag, det vill säga när en enskild begär att få ut
alla personuppgifter som finns registrerade om honom eller henne. En begäran om
registerutdrag innebär att alla datasystem och register måste gås igenom och att en
kopia ska skrivas ut på alla dokument som personen förekommer i. Regionen har ett
centralt register över alla datasystem, men sökning i varje system och utskrift på
papper måste än så länge göras manuellt.
Innan utlämnandet måste också en genomgång göras av om det finns uppgifter som
inte kan lämnas ut av sekretesskäl eller av annan anledning. Dataskyddsförordningen
ger den registrerade bara rätt att få ut registrerade uppgifter om sig själv och mindre
barn som han eller hon är vårdnadshavare för. Uppgifter om andra personer i
dokumenten kan därför behöva strykas innan utlämnandet. Hänsyn måste också tas
till regler om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kan vara tilllämpliga.
Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade i vissa fall rätt att få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade och få skadestånd om personuppgifter har
behandlats i strid med dataskyddsförordningen. Vid enklare rättningar, som att fel
namn har används, behöver förvaltningen enkelt kunna göra rättningen. Möjligheten
att få personuppgifter rättade är en del av den registrerades rättigheter, men det
förekommer att personer vill ha uppgifter ändrade som de inte har rätt att få rättade.
I de fallen har den registrerade rätt att få ett överklagningsbart beslut.
Enligt dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige (i det här fallet
nämnden) föra en förteckning över de personuppgiftsbehandlingar som den ansvarar
för, så kallad registerförteckning. Förteckningen kommer att behöva uppdateras
regelbundet.
Nämnden ska som personuppgiftsansvarig teckna avtal med sina personuppgiftsbiträden, det vill säga de som förvaltningen anlitar för att behandla personuppgifter
för nämndens räkning, till exempel leverantörer av datasystem. När det gäller
enskilda utförare som använder regionens datasystem, är förhållandet det omvända.
Utförarna är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter och
regionen är personuppgiftsbiträde. Även i dessa fall ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Personuppgiftsbiträdesavtalen kan komma att uppdateras löpande.
Även nya avtal kan tillkomma.
Bedömning

I och med införandet av den nya dataskyddsförordningen måste Byggnadsnämnden
fatta några formella beslut.
•

Johanna Mörnefält har anställts som dataskyddsombud för alla nämnder och
styrelser inom Region Gotland. Byggnadsnämnden måste dock formellt godkänna
Johanna Mörnefält som sitt dataskyddsombud.
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Byggnadsnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppgift att utse en ansvarig för
personuppgiftsfrågor inom förvaltningen.
• Byggnadsnämnden föreslås delegera rätten att besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter samt överklagande av sådana beslut till förvaltningschef med rätt
till vidaredelegering.
• Formellt sett är Byggnadsnämnden, i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig
för både registerförteckningen och personuppgiftsbiträdesavtalen. För en smidig
hantering föreslås Byggnadsnämnden besluta att delegera ansvaret för
registerförteckningen och tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtalen till
förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera ansvaret.
• Som personuppgiftsansvarig behöver Byggnadsnämnden få information om hur
arbetet med behandlingen av personuppgifter fungerar. Förvaltningen föreslås
därför regelbundet rapportera till nämnden.
•

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Statistik byggnadsnämnden
April 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

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Underhållsärenden – antal inkomna per månad
20
18
16
14

Antal inkomna underhållsärenden

12
10
8
6
4
2
Mars

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

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Företagsärenden

Antal inkomna och beslutade företagsärenden per månad
70
60

Antal inkomna
bygglovsansökningar
- företagsärenden

50
40

Antal beslut bygglov
- företagsärenden

30
20
10

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Förhandsbesked

Antal inkomna och beslutade förhandsbesked per månad
70
Antal inkomna
förhandsbesked

60
50

Antal beslut
förhandsbesked

40
30
20
10

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

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

Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Attefallshus

Antal inkomna och beslutade Attefallshus-ärenden per månad
50
45

Antal inkomna
attefallshus

40
35

Antal beslut
attefallshus

30
25
20
15
10
5
Mars

Februari

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Startbesked på bygglov
Antal startbesked givna på bygglov per månad
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Antal startbesked

Antal inkompletta ärenden

Ärenden som väntar på kompletterande handlingar från sökanden

300

Antal ärenden som inväntar
komplettering

250
200
150
100
50

Mars

Februari

Januari 2018

November

Oktober

September

Augusti

December 2017

Siffror saknas för jun-jul 2017

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Tillsynsärenden

Antal inkomna anmälningar om misstänkt olovligt byggande per månad

16
Antal inkomna
anmälningar

14
12
10
8
6
4
2
Mars

Februari

Januari 2018

December
2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

0

Tillsynsärenden

Totalt antal tillsynsärenden som ej blivit beslutade
500
450

Totalt antal
tillsynsärenden

400
350
300
250
200
150
100
50
Mars

Februari

Januari 2018

0

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

200
180

Antal
tillsynsärenden

160
140
120
100
80
60
40
20
Mars

Februari

Januari 2018

0

Kundtjänst – Mottagna samtal
Antal
1000

947

919

900
800

724

718

700

767
704

Kundtjänst
712

643

619

600
500

495

508

Jan
2018

Feb

554

401

400
300
200
100
0
Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Mar

Kundtjänst – Kötid i medel
Tid i min
16,0

14,5

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0

9,0
6,6

6,3
3,3

4,0

2,8

3,5

4,2

3,6

2,7

2,5

3,5
2,0

2,0
0,0
Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan
2018

Feb

Mar

Andel bygglovsärenden som inkommit via e-tjänsten
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Inkommit via e-tjänst

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2018/47
11 april 2018

Anders Rahnberg

Byggnadsnämnden

RS Remiss: Motion. Medborgarinitiativ till
landsbygdsutveckling vid strandnära områden, s.k. LISområden
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och
avslår motionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar

Enligt PBL 7 kap §18 e kan kommunen i en översiktsplan, i en fördjupning av
översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till planen under vissa förutsättningar
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, sk LIS-områden. Att
peka ut LIS-områden måste ske inom ramen för den översiktliga planeringen. Så
något "lokalt utpekande" är inte lagtekniskt möjligt enligt plan-och bygglagen (PBL).
Dock kan lokala krafter föreslå vilka områden som i nästa formella översiktsplan
borde vara ett sk LIS-område men det måste förankras enligt sedvanlig planprocess
(samråd-granskning-antagande) för att få benämningen LIS-område.

Bakgrund

Följande motion har inkommit till regionfullmäktige:
Vi talar ofta om lokal utveckling och hur lokal utveckling är grunden till till exempel
landsbygdsutveckling. Trots detta ser vi att det som det lokala samhället välkomnar t ex att inrätta LIS-område vid Sudersand på Fårö - avslås av Regionfullmäktige.
Planmonopolet innehas av Region Gotland och alla planer eller tillägg till översiktsoch fördjupade översiktsplaner ska antas av Regionfullmäktige. Det är dock en smula
övermäktigt för regionens anställda att ha koll på alla små utvecklingsinitiativ och möjligheter.
Som bekant är dialog och lokala initiativ värdefulla när det gäller att få till utveckling,
gynna företagande och skapa förutsättningar för tillväxt. Därför finner jag det rimligt
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att undersöka om privata initiativ / medborgarinitiativ till utpekande av LiS-områden
skulle kunna tillämpas på Gotland.
På så vis kan vi fånga fler initiativ till att få landsbygden att leva.
Därför yrkar jag;
att möjligheten till lokalt utpekande av LIS-områden undersöks och redovisas för
Regionfullmäktige.
Anna Hrdlicka (M)
Plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och utpekande av LIS-områden

Strandskyddslagstiftningen hanteras i 7 kap PBL:

18 §Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett
område, om
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften,
2. strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse
för att tillgodose strandskyddets syften är liten, eller
3. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan
och
a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om
miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon
annan än en kommun. Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om
sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om
vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Ett upphävande enligt första
stycket 3 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en
bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. Lag (2014:892).
18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det
finns särskilda skäl och dispensen avser
1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än
bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har
beslutats av någon annan än en kommun. Lag (2011:392).
18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det
finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a §
1 och 2. Lag (2009:532).
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
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tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. I 18 d
§ finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges
i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532).
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får
man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens
för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller
husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).
18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid
tillämpningen av 18 d § ett område som
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid
Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven
mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för
bebyggelse i området, och
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark,
utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till
Skataudden vid Näskefjärden.
En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning
vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första
stycket. Översiktsplanen är inte bindande. Förordning (2011:393).
Ett utpekande av område för landsbygdsutveckling i strandnära läge, sk LIS-områden
ska således göras i en översiktsplan, i en fördjupad översiktsplan eller som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
Planchef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

Sökande
Regionstyrelsen
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Visby 2017-09-25

Motion:

Medborgarinitiativ till LIS

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Vi talar ofta om lokal utveckling och hur lokal utveckling är grunden till till exempel
landsbygdsutveckling. Trots detta ser vi att det som det lokala samhället välkomnar - t ex
att inrätta LIS-område vid Sudersand på Fårö - avslås av Regionfullmäktige.
Planmonopolet innehas av Region Gotland och alla planer eller tillägg till översikts- och
fördjupade översiktsplaner ska antas av Regionfullmäktige. Det är dock en smula
övermäktigt för regionens anställda att ha koll på alla små utvecklingsinitiativ och möjligheter.
Som bekant är dialog och lokala initiativ värdefulla när det gäller att få till utveckling,
gynna företagande och skapa förutsättningar för tillväxt. Därför finner jag det rimligt att
undersöka om privata initiativ / medborgarinitiativ till utpekande av LiS-områden skulle
kunna tillämpas på Gotland.
På så vis kan vi fånga fler initiativ till att få landsbygden att leva.
Därför yrkar jag;

att möjligheten till lokalt utpekande av LIS-områden undersöks och redovisas för
Regionfullmäktige.

Anna Hrdlicka (M)

Tjänsteskrivelse
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BN 2018/49
11 april 2018

Planenheten

Byggnadsnämnden

RS Remiss: Motion. Brist på detaljplanelagd mark
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens svar och lämnar
det som sitt remissvar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar

Det är viktigt att prioritera arbetet med att ta fram detaljplaner för bostadsbyggande
på Gotland. En strategi för att göra detta är att säkerställa alla delar i den s.k.
exploateringsprocessen. För att kvalitetssäkra detaljplaneprocessen måste även
projektering och genomförandedelarna säkerställas och i dagsläget är detta den stora
utmaningen. För görs inte detta försenas per automatik framtagandet av detaljplaner
eller så får vi antagna detaljplaner men genomförandet fallerar dvs att avsaknad av
eller förseningar av utbyggnad av vägar och VA gör att byggnationen av bostäder ej
kan ske trots att det finns en antagen detaljplan.
Ärendebeskrivning

Följande motion har inkommit till regionstyrelsen:
Motion
Brist på detaljplanelagd mark
Högkonjunkturen på Gotland har gjort att byggandet i framförallt Visby har legat på
en hög nivå de senaste åren. De sista markanvisningarna är nu tilldelade på A7
området och på dessa områden byggs det, eller planeras byggnation inom kort.
Efter A7 området är fullbyggt så råder det brist på detaljplanelagd mark att anvisa till
hugade byggintressenter. Mycket mark är planlagd för bostadsbyggande i Visby via
den fördjupade översiktsplanen Hela Visby, men det råder redan nu en akut brist på
färdiga detaljplaner. Gotlandshem har redan bebyggt eller står i omedelbart begrepp
att bebygga sista tillgängliga tomten på A7. Planeringen inför nästa större byggprojekt
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skulle redan ha varit i gång, men byggbar planlagd mark saknas. Normal processtid
att ta fram en detaljplan är ca 1,5-2 år, det gör att det nu är väldigt bråttom att
komma igång med detaljplaneläggningen av nya bostadsområden.
Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har ökat under den senaste tiden. Även
här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner att välja mellan, speciellt med
attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen tar fram flera detaljplaner
även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.
En framåtsyftande region, som vill ha utveckling och att hela Gotland ska leva, har
framförhållning på framtagandet av detaljplaner för sitt bostadsbyggande, speciellt
om den har tillväxtambitioner. Den rådande situationen och bristen på ledarskap
inom Regionen riskerar bromsa Gotlands utveckling.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:
– Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för
bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden.
– Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet framöver.
Vänge 2017-10-23
Lars Thomsson (C)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
Planchef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

Sökande
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Motion
Brist på detaljplanelagd mark

Högkonjunkturen på Gotland har gjort att byggandet i framförallt Visby har legat
på en hög nivå de senaste åren. De sista markanvisningarna är nu tilldelade på
A7 området och på dessa områden byggs det, eller planeras byggnation inom
kort.
Efter A7 området är fullbyggt så råder det brist på detaljplanelagd mark att
anvisa till hugade byggintressenter. Mycket mark är planlagd för
bostadsbyggande i Visby via den fördjupade översiktsplanen Hela Visby, men det
råder redan nu en akut brist på färdiga detaljplaner. Gotlandshem har redan
bebyggt eller står i omedelbart begrepp att bebygga sista tillgängliga tomten på
A7. Planeringen inför nästa större byggprojekt skulle redan ha varit i gång, men
byggbar planlagd mark saknas. Normal processtid att ta fram en detaljplan är ca
1,5-2 år, det gör att det nu är väldigt bråttom att komma igång med
detaljplaneläggningen av nya bostadsområden.
Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har ökat under den senaste tiden.
Även här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner att välja mellan,
speciellt med attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen tar fram
flera detaljplaner även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.
En framåtsyftande region, som vill ha utveckling och att hela Gotland ska leva,
har framförhållning på framtagandet av detaljplaner för sitt bostadsbyggande,
speciellt om den har tillväxtambitioner. Den rådande situationen och bristen på
ledarskap inom Regionen riskerar bromsa Gotlands utveckling.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:
– Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för
bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden.
– Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet
framöver.

Vänge 2017-10-23

Lars Thomsson (C)

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/2829
26 mars 2018

Max Fröderberg

Byggnadsnämnden

VISBY ELDDONET 2
Nybyggnad av förråd
Förslag till beslut

•

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

Avgift

Avgift för avslag

8280 kronor

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

Ansökan inkom 2017-11-15 och rör uppförandet av ett förråd på 10 kvadratmeter på
Lyckåkerskolan i Visby. Boden är belägen intill skolans fotbollsplan, intill befintlig
idrottsbyggnad. Åtgärden är planenlig, grannar har ej hörts och inga remissinstanser
har bedömts vara berörda. Åtgärden uppfyller dock ej gällande krav på tillgänglighet.
Anledningen till varför ärendet prövas i byggnadsnämnden är att sökanden har valt
att ifrågasätta gällande tillgänglighetskrav. Motiveringen bygger dels på ekonomisk
grund (en ramp anses bli oproportionerligt dyr) och dels på ett allmänt ifrågasättande
av lagstiftningens rimlighet i den specifika situation som råder i ärendet. Beslutet i
nämnden förväntas bli prejudicerande för bygglovsansökningar av liknande karaktär
framöver.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att lagstiftningen gällande tillgängligheten
i skolmiljöer är tydlig: föreslagen förrådsbyggnad skall vara tillgänglighetsanpassad för
personer med rörelsehinder och inga undantag kan göras i sammanhanget.
Med på grundval av detta är förvaltningens bedömning att ansökan om bygglov skall
avslås.
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Ärendebeskrivning

Ärendet avser uppförandet av en enklare förrådsbod av friggebodskaraktär på 10
kvadratmeter för förvaring av idrottsredskap och dylikt i anslutning till befintlig
fotbollsplan på Lyckåkerskolan i Visby (fastigheten Visby Elddonet 2). Boden är
belägen 7,5 meter ifrån skolans idrottsbyggnad, i liv med dess sydöstra fasad och i
direkt anslutning till fotbollsplanen som ligger på parkmark på grannfastigheten
Värnhem 1:16. Fasaden är tänkt att utföras i rödmålad träpanel med ett tak i svart
papp. Förslaget redovisar en kortare ramp utan vilplan som ej uppfyller gällande
tillgänglighetskrav.
Bakgrunden till varför ärendet prövas i nämnd är att sökanden har valt att ifrågasätta
kraven på tillgänglighet i ärendet. Utfallet i nämnden förväntas bli prejudicerande för
framtida ansökningar av liknande karaktär – i dagsläget finns två relaterade ärenden
gällande förrådsbodar i skolmiljöer under granskning (BN 2017/2915 och BN
2017/2828).
Förutsättningar

För området gäller detaljplan Visby Kvarteret Elddonet (0980K-A2/1969) antagen
1969-01-18.
Åtgärden är planenlig men uppfyller ej gällande krav på tillgänglighet enligt 9 kap 30
§ plan- och bygglagen (2010:900).
I samtal med sökanden samt i inkommen motivering för avsteg från gällande
tillgänglighetskrav från Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen framkommer i
korthet följande argument för en sänkt kravnivå:
•

Behovet av bland annat mer förrådsyta på skolan har uppstått mot bakgrund
av att man under senare år fått ta emot ett ökande antal elever utan en
motsvarande ökning av ekonomiska medel. Detta har föranlett att man bland
annat inte kunnat tillgodose verksamhetens krav på större lokaler, däribland
förrådsytor.

•

Kostnadseffektiva prefabricerade moduler av typen ”friggebod” finns
lättillgängligt på marknaden och anses väl lämpade för att uppfylla
förrådsbehovet. Dessa kräver dock luftcirkulation under basen då de inte
byggs på plats med gjuten platta i marken. Detta medför en tröskelhöjd på
15-20 cm.

•

Den extra kostnad som tillkommer för att ordna en ramp med vilplan anses
oproportionerlig i förhållande till syftet med åtgärden och den ursprungliga
kostnaden för förrådsboden som sådan.

•

Redovisad kostnadskalkyl:
Förrådsbod:
Ramp m. vilplan:

17 778 kr
32 200 kr
+ ca 20 000 kr (frakt & montage)
= 69 978 kr

2 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2829

•

Orsaken till rampens höga kostnad uppges i samtal med sökanden vara
kraven som ställs på underhållsfrihet samt minimering av halkrisk och
snöröjningsbehov. Detta ger en lösning utförd i bland annat durkplåt.

•

Billigare lösningar såsom en platsbyggd ramp i trä eller till exempel asfalt med
kantsten har beaktats men bedömts som otillräckliga på basis av ovanstående
krav. Utöver själva kostnaden har verksamheten också specificerat att
förrådens flyttbarhet är viktigt, något som försvåras av en mer beständig
platsspecifik lösning.

•

Avslutningsvis menar man i UAF:s skrivelse att elever och personal normalt
sätt hjälps åt för att hämta in och ut material ur förråden och att den specifika
situation som lagstiftningen tar höjd för – att en rörelsehindrad person själv
skulle behöva utföra denna syssla – är mycket osannolik. Om behovet mot
förmodan skulle uppstå så ser man inget hinder för att bekosta en ramp i
efterhand.

Yttranden

Förslaget är planenligt och har därför inte gått ut på grannehörande, ej heller har
några remissinstanser bedömts vara berörda i ärendet.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, med hänvisning till punkt 4 i 9 kap 30 §
plan- och bygglagen, att bygglov inte kan ges. I punkt 4 ingår 8 kap. 1 § som bland
annat anger att en byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Sökanden anger ekonomiska skäl för att motivera avsteg från gällande
tillgänglighetskrav. Förvaltningens bedömning i ärendet är att det inte finns lagrum
för att tillåta ett dylikt avsteg.
Kraven för en skolmiljö, som klassas som en arbetsplats, är i detta fall tydliga:
Samtliga utrymmen där personal och elever förväntas ha tillgång till skall vara
tillgänglighetsanpassade och detta inkluderar även förråd av den typ som ärendet
avser. De enda möjligheterna till undantag som ges enligt Plan- och bygglagen är
nedanstående:
•

8 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) säger att kraven på tillgänglighet
och användbarhet inte gäller för arbetslokaler förutsatt att kraven är obefogade
i förhållande till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för.

•

8 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) säger att anpassningar och avsteg i
förhållande till tillgänglighetskraven kan tillåtas vid händelse av ändring eller
flytt av byggnad.

Avseende 6 § kan kraven i förhållande till skolverksamheten och förrådets tänkta
nyttjande inte anses vara obefogade och avseende 7 § utgör förslaget en
nybyggnation, inte en ändring eller flytt av befintlig byggnad.
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Beslutsunderlag

Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan 1:400/1:800
Plan, fasad & sektion 1:50
Redovisning av ramp (fasad, plan) 1:100
Motivering, avsteg från tillgänglighetskrav
Kompletterande kostnadskalkyl

Inkom

2018-03-26
2018-02-23
2018-02-23
2017-11-15
2018-01-10
2018-02-23
2018-02-26

Handlingsnr

xx
17
18
4
10
19
20

Lagstöd

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

Överklagandehänvisning

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

Max Fröderberg
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Region Gotland
Box 1341
621 24 Visby
Sökande
Teknikförvaltningen, Region Gotland
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

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

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

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

GAMMELGARN GARTARVE 4:1
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st fritidshus
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ planoch bygglagen (2010:900), PBL, att åtgärden inte kan tillåtas.

Avgift

Avgift för avslag

15 947 kronor

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

Inga upplysningar.
Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 2 st fritidshus. Området ligger
under den utpekade 2-meterskurvan för vattenstigning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att förhandsbesked inte kan
ges.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13.
I den fördjupade översiktsplanen är den sökta platsen utpekad som riskområde för 2
meterskurvan.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut
av Naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07. Finns ej på platsen.
Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt
beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18.
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Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Platsen/byggnaden ligger inom ett område som omfattas av Kulturvärdeskartan, som
är en del av Kulturmiljöprogram för Gotland antaget av byggnadsnämnden 2014-1001, 231 §. Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och
landskap ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas
enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret
på Gotland samt på Fårö fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap. 25 § PBL.
Regionekologen har inget att erinra.
GEAB har inget att erinra.
Försvaret tillstyrker åtgärden.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är olämplig att
bebygga.
Åtgärden är inte förenlig med översiktsplanen.
Yttranden har inkommit från grannarna Gammelgarn Gartarve 4:5 och Gammelgarn
Gartarve 4:4. Synpunkterna kan sammanfattas till att den tänkta platsen för
förhandsbeskeden ligger på en plats där det skulle finnas känslig växtlighet. Platsen är
belägen under 2-meterskurvan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den hänvisade känsliga växtlighet
inte är belägen på den plats som nämns utan är belägen på annan plats än den för
förhandsbeskedet. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med grannarna att den
tänkta platsen ligger inom det område som är under 2-meterskurvan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till den fördjupade översiktsplanen där det
står skrivit att ingen bebyggelse ska uppföras på platser som ligger under 2meterskurvan. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att
förhandsbesked inte kan ges.
Den sökande har inkommit med ett förslag om markhöjning på fastigheterna. Om
höjning skulle göras så hamnar de tänkta husen ovanför 2m kurvan. Men då
samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser att det skall bebyggas under 2m kurvan så
ses en höjning som denna onödig då terrängen runt om är varierande och delar även
efter höjning ligger under 2m. Så den samlade bedömningen är fortfarande från
samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandsbesked inte kan ges.

Beslutsunderlag
Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan (1:2000)
Översiktsplan (1:500)
Situationsplan (1:1000)
Karta
Höjdkurva
Översiktskartor med markhöjder

Inkom

2018-04-04
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-03-21
2016-11-11
2017-04-18
2017-05-30

Handlingsnr

#1
#2
#3
#5
#9
#38
#39

Lagstöd

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

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

Niclas Martinsson
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Magnus Knutsson, Arkivolt Arkitekter AB, Stigbergsliden 5 7tr, 41463 GÖTEBORG

Sökande
Magnus Knutsson, Arkivolt Arkitekter AB, Stigbergsliden 5 7tr, 41463 GÖTEBORG

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2016/1063

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/2572
4 april 2018

Charlott Stjernholm

Byggnadsnämnden

OTHEM KLINTS 1:48
Tillbyggnad av vagnbod
Förslag till beslut

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

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift
Totalt

10 580 kronor
10 580 kronor
21 160 kronor

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovsbeslutet upphör att gälla.
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-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

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

-

I förekommande fall åligger det sökanden att även inhämta andra tillstånd för att
utföra den planerade åtgärden. Det kan t.ex. vara dispens från strandskyddet eller
tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen vid byggande inom skyddsavstånd
från en väg m.m. Platsen ligger inom vattenskyddsområde och tillstånd kan
krävas för schaktningsarbete, kontakta Miljö- och hälsoskyddsnämnden för mer
information.

Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av vagnsbod på fastigheten Othem Klints 1:48, där
verksamhet bedrivs av Slite Golfklubb. Den sökta åtgärden innebär att en ny
byggnad uppförs i anslutning till befintlig vagnsbod och de två vagnsbodarna byggs
ihop med ett plank.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig för
tillbyggnad av vagnbod. Den föreslagna åtgärden innebär en möjlig utökning av
verksamheten för golfklubben vilket bedöms gå i linje med översiktsplanens
värdeområde för turism.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada eller påverka riksintressena på
platsen.
Inga synpunkter har inkommit från berörda grannar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges med stöd av 9
kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ärendet tas upp i Byggnadsnämnden då delegation saknas.
Ärendebeskrivning

Ansökan inkom 2017-10-17 och avser tillbyggnad av vagnsbod på fastigheten Othem
Klints 1:48, där verksamhet bedrivs av Slite Golfklubb. Den sökta åtgärden innebär
att en ny byggnad uppförs i anslutning till befintlig vagnsbod och de två
vagnsbodarna byggs ihop med ett plank. Tillbyggnaden inrymmer förvaringsskåp,
förråd samt plats för parkering av golfbilar under tak. Tillbyggnaden har en
byggnadsarea på 89,5 kvadratmeter.
Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79. I översiktsplanen ingår den aktuella platsen inom
värdeområde för turism.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut
av Naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07 (Miljöbalken 3 kap. 6 §).
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Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv
(Miljöbalken 4 kap 2 §).
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för Försvaret –
Influensområde Luftrum.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig för
tillbyggnad av vagnsbod. Den föreslagna åtgärden innebär en möjlig utökning av
verksamheten för golfklubben vilket bedöms gå i linje med översiktsplanens
värdeområde för turism.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintressena
för naturvård samt rörligt friluftsliv omfattar då åtgärden utförs på en redan
ianspråktagen plats.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påverka Försvarets riksintresse på platsen då
åtgärden inte är ett högt objekt.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen). Ägarna av fastigheterna Othem Klints
1:3, Othem Klints 1:48, Othem Klints 1:50, Othem Klints 1:51 och Othem Österby
1:229 har bedömts vara berörda. Inga synpunkter har inkommit.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov kan ges med stöd av 9
kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beslutsunderlag

Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Ritning befintlig vagnbod
Anmälan kontrollansvarig

Inkom

2018-04-04
2017-10-17
2018-03-20
2017-10-17
2018-03-20
2018-01-19
2017-10-17
2018-03-22

Handlingsnr

1
19
6
20
12
3
21

Lagstöd

9 kap 31 § Plan- och bygglagen (2010:900)
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
3 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2572

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.riksdagen.se
Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Charlott Stjernholm
Bygglovhandläggare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Sändlista kända sakägare, fastställd 2018-03-23
Sökande
Slite Golfklubb, Othem Klints 446, 621 46 Slite
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Bilaga till beslut
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

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

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

I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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2018-03-23
Kartunderlag

Othem Klints 1:48
BN 2017/2572

SLITE

© Lantmäteriet lantmateriet@lm.se
© Region Gotland/enhet Geografisk Information

2018-03-23
Kartunderlag

Othem Klints 1:48
BN 2017/2572

© Lantmäteriet
© Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Enhet Geografisk Information
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REGION GOTLAND

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/2990
4 april 2018

Agnes Ekbom Aldrin

Byggnadsnämnden

ROMA LÖVSTA 2:2
Uppförande av lagerbyggnad (tälthall)
Förslag till beslut

•

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

Avgift

(Bygglov för anläggning: timdebitering, summan fastställs innan byggnadsnämnd)
Bygglovsavgift

kronor

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

-

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

-

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

-

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

-

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
bygglovbeslutet upphör att gälla.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2990

-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

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

-

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

Sammanfattning

Ärendet gäller nybyggnad av tälthall utom detaljplanelagt område och ska nyttjas för
att lagra krossat brännbart material för att minska fukthalt innan leverans till cementa
AB:s anläggning i Slite. Därför är det viktigt att lokalen inte brister gällande
brandtekniska egenskaper eftersom torrt brännbart material utgör risk för brand.
Förebyggande brand har uttalat sig och menar på att man inte kan ställa krav på
byggnadstekniskt brandskydd. Byggnaden är mindre än 1250 kvadratmeter vilket gör
att uppdelning i brandceller inte behövs. I övrigt inga synpunkter.
Miljö- och hälsoskydd har blivit informerade om ärendet och vi inväntar deras
yttrande.
Tälthallen ska uppföras på redan ianspråktagen mark. På fastigheten bedrivs en
avfallsanläggning och samhällsbyggnadsförvaltingens bedömning är att åtgärden i
form av uppförande av en lagerbyggnad inte strider mot några områdesbestämmelser
eller riksintressen och därmed kan bevilja bygglov.
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
I översiktsplanen/den fördjupade översiktsplanen är den sökta platsen utpekad
som/för … Q
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut
av Naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt
beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Platsen/byggnaden ligger inom ett område som omfattas av Kulturvärdeskartan, som
är en del av Kulturmiljöprogram för Gotland antaget av byggnadsnämnden 2014-1001, 231 §. Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och
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landskap ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas
enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Samhällsbyggnadsförvaltningen
inväntar yttrande. Senast svarsdatum är den 14/4.
Enhet Miljö- och hälsoskydd. Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar yttrande.
Förebyggande brand meddelar att man inte kan ställa några krav på byggnadstekniskt
brandskydd. Byggnaden är minder än 1250 kvadratmeter vilket gör att uppdelning i
brandceller inte behövs. Förvaringen får hanteras utifrån lagen om skydd mot
olyckor.
Bedömning

Uppförande av tälthall på avfallsanläggningen på Roma Lövsta 2:2 bedöms vara i
enlighet med fastighetens syfte och den verksamhet som bedrivs på platsen idag.
Tälthallen ska nyttjas för att lagra krossat brännbart material för att minska fukthalt
innan leverans till cementa AB:s anläggning i Slite. Därför är det viktigt att lokalen
inte brister gällande brandtekniska egenskaper då torrt brännbart material utgör risk
för brand.
Förebyggande brand har uttalat sig och menar på att man inte kan ställa krav på
byggnadstekniskt brandskydd. Byggnaden är mindre än 1250 kvadratmeter vilket gör
att uppdelning i brandceller inte behövs, se bilaga.
Stora mängder avfall lagras på anläggningen med anledning av att cementa AB har
begränsad möjlighet att ta emot avfall.
Tälthallen är planerad att uppföras på redan ianspråktagen mark ligger på en fastighet
omgiven av ett kringliggande jordbrukslandskap i form av åkrar, men ligger dold
bakom den skog som omringar fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att tälthallen inte kommer att påverka
grannfastigheterna.
Miljö - och hälsa har blivit informerade om att ärendet är på väg att gå mot ett beslut.
Det inväntas ett fullständigt yttrande från MHN.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med en lagerbyggnad i from av en tälthall på ca 300 kvadratmeter. Fasadfärg
är grön och takfärg vit.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset
omfattar.
Berörda grannar och annons är skicka. Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar svar.
Remisser är skickade. Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar svar.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten …, fastigheten …
och hyresgäster i fastigheten … har bedömts vara berörda.
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Inga negativa synpunkter har inkommit.
Alt.
Synpunkter har inkommit ifrån …,
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande
Sökande har inkommit med svarsskrivelse

Beslutsunderlag

Handling

Tjänsteskrivelse
Översiktskarta
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Färgprover
Kontrollplan
Teknisk beskrivning
Certifierad tillverkning
Godkännandebevis
Vinylplan H900
Yttranden från berörda
Yttranden från
förebyggande brand
Yttrande MHN

Inkom

Handlingsnr

2018-03-26
2018-03-21
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22
2017-12-22

12
13
16
14
15
17
21
20
18
19

201x-xx-xx
2018-03-22

31

201x-xx-xx

Lagstöd

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

Överklagandehänvisning

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

Agnes Ekbom Aldrin
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande
Annan part
Personer som lämnat synpunkter
Kända sakägare
OBS! Namn och adresser ska skrivas ut
Sökande
Jacob Bauer, RAGN- SELLS AB, Box 952, 19129 Sollentuna
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Bilaga till beslut
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

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

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

I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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2018-03-21
Kartunderlag

Roma Lövsta 2:2
BN 2017/2990
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Tält situationsplan ROMA LÖVSTA 2:2 Gotlands Kommun ärende nr BN 2017/2990

Avvstånd från byggnader i minst två riktningar till fastighetsgräns = 40 m; 30 m; 20 m
Måttsättning = Bredd: 15 m Längd: 20 m Vägg höjd: 5 m

40 m

20 m

30 m

Tält översiktsplan ROMA LÖVSTA 2:2 Gotlands Kommun ärende nr BN 2017/2990
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Typgodkännandebevis
2382/80

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

VINYPLAN H900
Innehavare
Oy Scantarp AB, P.O Box 1766, FI-70421 Kuopio, Finland.
Organisationsnummer: FI20175609.
Tel: +358 17 288 11 88. Fax: +358 17 465 17 62.
E-post: sales@scantarp.fi Hemsida: www.scantarp.fi
Produkt
VINYPLAN H900, tältduk av flamskyddsbehandlad PVC-belagd polyesterväv med 1100 dtex och
panama 2/2-bindning. Tjocklek 0,65-0,75 mm, ytvikt 870-930 g/m².
Avsedd användning
Tältduk till tältbyggnader
Handelsnamn
VINYPLAN H900
Godkännande
Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som
anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets
byggregler (BBR):
Brandteknisk klass, C-s2, d0 enligt EN 13501-1

5:521

Tillhörande handlingar
Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 70-98/RTE1, Kontrollorgan: VTT.
Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen
tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i
godkännand. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som
intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Oy Scantarp AB, Kuopio, Finland

Typgodkännandebevis 2382/80, 2017-03-29

Ver. 15-2

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås, Sverige
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se
www.sp.se

Projekt 7P02692 (5P01195)
Detta dokument får endast återges i sin helhet, om
inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.
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Märkning
Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på
varje levererad rulle respektive förpackning och omfattar:
Oy Scantarp AB, Kuopio, Finland
t
SP Certifiering 1002
VINYPLAN H900
2382/80
C-s2, d0
nr/datum
VTT

Innehavare/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandtekniska egenskaper
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan
Bedömningsunderlag
Rapporter VTT-S-03580-16 och RTE4291/05 från VTT.

Kommentarer
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-02-23.
Giltighetstid
Godkännandet gäller t.o.m. 2022-09-13.
Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas
enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Johan Åkesson

Typgodkännandebevis 2382/80, 2017-03-29

Ver. 15-2

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås, Sverige
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se
www.sp.se

Magnus Sturesson

Projekt 7P02692 (5P01195)
Detta dokument får endast återges i sin helhet, om
inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.
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Sida 1 av 4

Ragnsells.
Roma
Gotland.

Er Ref. Jacob Bauer

010-7234905

Vår Ref. Alf Brännmark

070-5755282

OFFERT på hall 15x20x5 mtr cc5 mtr med sarg 2 mtr hög.

Hallstorlek:

Bredd:

15 mtr

Längd:

20 mtr

Vägghöjd: 5 mtr

Konstruktion: Fribärande, godkänd enligt gällande norm för aktuell ort.
Ytbehandlad genom varmgalvanisering enl SS-EN ISO 1461
Stålkonstruktionen är CE-märkt enl. SS-EN 1090-1.
Hallen är dimensionerad för snö last på terräng : 2,0 Kn
Vindlast:1.0 kN/m2

Ytterduk:

Lackad plastbelagd polyesterväv, vikt 900g/kvm.
Som uppfyller EN13501. Flamskyddad och godkänd
enligt SITAC 2382/80.
Se bifogat dokument
Färg: Tak vit, gavlar och väggar koks grå alt valfri Stdfärg.

Förankring:

Med mark spik 1.100 mm längd på asfalterad alt. grusad yta.
Förankringen provdrages enligt gällande norm.

Sida 2 av 4

Fastsättning av nedersta duk-kappan: Kappan listas i tryckad syll 70x70 mm och tätas
mot asfalt med brotätning , icopalmassa som värmes på plats mot syll kräver torr asfalt.

Portar/sluss: 2 st manuella skjutportar i gavlarna 4x4 mtr.
Placering i ytterhörnen diagonalt mot varandra.

SARG.
Vi monterar en sarg 2 mtr hög runt om hela hallen av spontat virke 95x195 mm.
Det ska förvaras krossat träflis som tas in via en transportör och enligt uppgift så
blir det inget tryck mot sargen av materialet.

Gångdörrar:

Ingår ej

Belysning:

4 st 200w led armaturer ger ca 200 lux vi monterar armaturerna
och drar ner kabel till elcentral som vi håller med.

El-gräns:

Beställaren drar in ström till elcentral.

MONTERING
Frakt och montage framgår enligt nedan angivna priser. Beställaren bekostar och ordnar
maskin för avlastning samt materialhantering under montaget. Om förankring försvåras på
grund av onormala markförutsättningar eller risk för skada på ledningar eller kablar i marken.
För sådana extra arbeten utöver beräknad monteringstid, och väntetider ej orsakade av
Hallgruppen AB, debiteras 475 kr/timme och montör, exklusive kostnader för resor och
traktamenten. Beställaren skall utföra avsökning av mark vad gäller elkablar, rör,
dataledningar etc. för att undvika skador då hallen förankras med markspik 1,1 mtr långa.
Mobilkran och material måste obehindrat komma fram till Montageplatsen.

Beställaren ansvarar för att hålla montageplatsen fri från material och eventuell snö.

Saxlift måste kunna köras runt hela hallen.

Beställaren tar fram byggström till montageplats.

Sida 3 av 4

SNÖ- OCH VINDBELASTNING
Hallgruppen AB tar fram intyg från konstruktör på konstruktionsberäkningar, som visar att
hallen klarar alla förekommande snö och vindlaster i Roma på Gotland.

BYGGLOV
I vårt pris ingår ej eventuella kostnader för bygglov och övriga myndighetsansökningar.
Vi tillhandahåller med bygglovsritningar gällande hallen.

GARANTITID
Gällande stålstomme och duk 5 år. Övriga tillbehör såsom portar m.m. 2 år.

Hyra / Leasing av hall och utrustning enligt ovan:
Hyra / Leasing i 60 månader kostar 8,800 kr/månad.
Efter 60 månader löses hallen med 50,000 kr.

Montage/etablering inklusive kran och lift samt leveransfrakt (olossat) Ingår i priset.

Samtliga kostnader exkl. moms.
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VILLKOR
Leveranstid.

Ca 4-5 normala arbetsveckor efter order.

Betalningsvillkor:

Enligt senare ök.

Offerten gäller en (1) månad från datum enligt nedan.

Ovanstående godkännes och beställes härmed.

HALLGRUPPEN AB

Alf Brännmark.

-----------------------/-----------------------------Signatur

NYKVARN 2017-11-29

/

Namnförtydligande

Kontrollplan – Tälthall (mindre enkel byggnad)
Fastighetsbeteckning

Datum

ROMA LÖVSTA 2:2 ärendenummer BN 2017/2990

2017-12-22

B
E1
E2

Sökande (Byggherre)

Ragn-Sells AB
Entreprenör (Installatör)

Hallbyggarana
Entreprenör (Installatör)

Prominova
2. SLUTBESKED

1. För STARTBESKED - Fyll i före byggstart
Aktuell
kp (X)

Kontrollpunkter (kp) – kontrollen avser

Fyll i under
byggskedet

Kontrollant
(B, E eller
S)

Kontrollmetod

Kontroll mot

MARK OCH GRUNDARBETEN
Bygglov
(situationsplan)

x

Lägeskontroll av byggnaden

B

Okulärt

x

Platta på mark; marklutning från byggnaden; får inte understiga 1:20
ut/runtom byggnaden

B

Avvägningsinstrument

Teknisk beskrivning

x

Placering av plintar

B

Okulärt

Teknisk beskrivning

B

Okulärt

Stämpel/Följesedel

Takstol överensstämmer med takstolsritning

Okulärt

Takstolsritning

Spikplåtarnas anliggning och att det är tillräckligt många spikar

Okulärt

Takstolsritning

Det finns inga hål eller urtag som försvagar bärigheten menligt

Okulärt

Takstolsritning

Takstolarna har tillräckligt brett upplag på hammarband/balkar

Okulärt

Takstolsritning

STOMME

x

Rätt kvalitet kontrolleras mot stämpel

Byggnadsnämnden, Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Datum

Signatur

BYGGFUKT
Kontrollera varje dag att byggnadsdelar skyddas mot regn och blötslask

Okulärt

Kontrollera varje dag att byggnadsmaterial förvaras torrt

Okulärt

BRANDSKYDD

x

Avstånd mellan byggnader uppfyller brandkraven

Mätning

BBR 5:611

Vägg har rätt brandteknisk klass

Okulärt

Godkännandelista B

Fönster har rätt brandteknisk klass

Okulärt

Följesedel

Okulärt

Teknisk beskrivning

Glasytor; skydd mot fall genom glas och mot skärskador

Okulärt

Följesedel

Motordriven port/dörr är installerad enligt fabrikantens anvisningar

Okulärt

Anvisning från
fabrikant

B

VENTILATION, FLÖDEN OCH DON

x

Friskluftsventiler rätt placerade

B

SÄKERHET VID ANVÄNDNING

FÄRDIGSTÄLLANDE

x

Åtgärden är utförd enligt beviljad anmälan/bygglov

B

Okulärt

A-ritning

x

Åtgärden är utförd enligt inlämnad teknisk beskrivning

B

Okulärt

Teknisk beskrivning

A-ritning = Arkitektritning
BBR = Boverkets byggregler

K-ritning = Konstruktionsritning
BBR finns på www.boverket.se

Underskrift av byggherre, efter färdigbyggt projekt
Ragn-Sells AB

Datum

Från:                                           Per Wikberg
Skickat:                                      den 22 mars 2018 10:50
Till:                                              Agnes Ekbom Aldrin
Ämne:                                        BN 2017/2990
Hej Agnes!
Har tittat på ärendet och funderat lite.
Utifrån som förutsättningarna är så är min bedömning att det inte går att ställa krav på byggnadstekniskt brandskydd.
Byggnaden är mindre än 1 250 m2 vilket gör att uppdelning i brandceller inte behövs.
Vi får hantera förvaringen utifrån Lagen om skydd mot olyckor.
Hälsningar
Per
Per Wikberg
Brandingenjör
E-post per.wikberg@gotland.se
Hemsida www.gotland.se
Tel: 0498-26 98 47, 070-235 46 65
Räddningstjänst
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
621 81 Visby

Protokoll telefonsamtal LST naturvårdsverket gällande sumpskog:
Ringde naturvårdsverket gällande den sumpskog som sträcker sig över fastigheten och där man
planerat att uppföra en tälthall. Länsstyrelsen (naturvårdsverket) ansåg att uppförandet av tälthall
inte kommer att påverka den mark som finns i dag då den redan är ianspråktagen mark. Gav en eloge
för att vi varit så noggranna och ringt gällande detta.

Agnes Ekbom Aldrin
Bygglovarkitekt
Byggenheten (Region Gotland)

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2017/978
26 mars 2018

Max Fröderberg

Byggnadsnämnden

BUNGE KRONHAGEN 3:41
Ändrad användning och tillbyggnad av fritidshus till
vandrarhem
Förslag till beslut

•

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

Avgift

Bygglovsavgift
Startbeskedsavgift
Totalt

23 000 kronor
22 080 kronor
45 080 kronor

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

-

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag:
Mikael Johansson
BEM-J Projektledning AB
Castorvägen
817568 Järfälla

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.

-

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

-

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

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

Sammanfattning

Ansökan för ärendet inkom 2017-04-04 och berör en ändrad användning samt
tillbyggnad av ett befintligt fritidshus, tidigare militärbyggnad, till vandrarhem på
fastigheten Bunge Kronhagen 3:41 i Fårösund. Förslaget redovisar tio rum för gäster
med tillhörande nya toaletter, kök och allrum med ny eldstad, altan med tillhörande
pool (ej bygglovspliktig) och befintlig parkeringsplats med ny miljöstation.
Byggnaden är klassad som byggnadsminne inom före detta militärområdet KA3 och
tillstånd från Länsstyrelsen har erhållits för redovisade ingrepp. Inga konflikter med
riksintressen respektive kultur- och naturvärden anses förekomma. Berörda grannar
har beretts tillfälle att yttra sig och inga negativa synpunkter har inkommit och
aktuella remissinstanser har hörts utan erinran.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget kan sägas ligga i linje
med den fördjupade översiktsplanen för Fårösund och ett nytillskott av
vandrarhemsplatser bör också vara fördelaktigt för besöksnäringen i området. Vidare
anses förslaget rent arkitektoniskt ligga i linje med byggnadens ursprungliga
funktionalistiska stil vilket, sammantaget med föregående ståndpunkter, säkerställer
att dess värde som byggnadsminne vidmakthålls och bättre tillgängliggörs för
framtiden.
Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att lov kan beviljas.
Ärendebeskrivning

Ärendet avser en ändrad användning samt tillbyggnad av ett fritidshus till
vandrarhem på fastigheten Bunge Kronhagen 3:41 utanför planlagt område i
Fårösund. Fritidshuset var dessförinnan uppförd för militära ändamål i området och
utgör del av byggnadsminne (KA3) inom vilket den dock inte är särskilt utpekad.
Den befintliga byggnaden är ett enplanshus med sadeltak ordnad som ett T med
spetsen i nordlig riktning. Exteriöra material är målad träpanel samt tak i plåt. Huset
är beläget cirka 30 meter in från Förrådsvägen, som ansluter till huvudinfartsvägen
till Fårösund 150 meter bort, och är dolt av vegetation på tomten. Föreslagen
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befintlig parkering uppgår till nio platser varav en är tillgänglig för personer med
rörelsehinder. Befintlig byggnadsarea är 292 kvadratmeter och tillkommande
uppmäts till cirka 48 kvadratmeter. Arkitektoniskt har den ursprungliga
funktionalistiska stilen typisk för områdets militära bebyggelse bibehållits trots flera
ombyggnationer under regementstiden
Förslaget inbegriper, utöver iordningställandet av tio rum för gäster med tillhörande
faciliteter, en rad exteriöra ingrepp. Bland annat byts fasaden till järnvitriolbehandlad
träpanel, en tillbyggnad med toaletter med dusch åt norr som binds samman med
befintlig byggnadsvolym genom ett utkragande tak tillkommer samt en motsvarande
utkragning i form av ett skärmtak åt väster. Från denna utgår vidare en altan som
omgärdar en pool (ej bygglovspliktig). Utöver detta föreslås också en miljöstation vid
den befintliga parkeringsplatsen, en ny öppen spis med tillhörande skorsten i
anslutning till allrummet samt ett utflyttat pannrum till förmån för en
tillgänglighetsanpassad toalett i huvudbyggnaden. Personalutrymmen saknas i princip
då funktioner såsom reception med mera är tänkt att skötas på annan plats.
Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Fördjupad översiktsplan för Fårö, antagen av regionfullmäktige 2014-02-20.
I den fördjupade översiktsplanen är den sökta platsen utpekad för ändamålet
bostäder och rörande planens syfte går det bland annat att utläsa att ”ambitionen i
visionsarbetet och den översiktliga planeringen är att knyta ihop Fårösunds samhälle med
Kustparken (f.d. KA3)”.
Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
Byggnaden har ursprungligen brukats för militära ändamål och utgör ett
byggnadsminne (KA3).
Förslaget är beläget på alvarmark som ”bör hållas fri från bebyggelse och annan exploatering
[…]” enligt habitatdirektivet.
Förslaget är beläget inom skyddsvärt odlingslandskap – hänsyn bör tas vid
exploatering enligt naturvärdeskartan.
Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheterna Bunge Biskops
1:15 och 1:16, fastigheterna Bunge Ducker 1:10, 1:24, 1:36, 1:37, 1:44, fastigheterna
Bunge Hägur 1:9 samt Bunge Kronhagen 3:2, 3:10, 3:40, 3:44, 3:64 och 3:65 har
bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.
Länsstyrelsen har i beslut lämnat tillstånd till ändring av byggnadsminne på
rubricerad fastighet (se bilaga). Ändringen gäller tillbyggnad på befintlig byggnad,
byte av fasadpanel lika befintlig och ny kulör. Följande villkor gäller för beslutet:
1. Åtgärderna ska utföras enligt underlaget i ansökan.
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2. Tillståndet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.
Regionantikvarien har inget att erinra under förutsättning att projekteringen bygger
på en antikvarisk förundersökning och genomförs med antikvarisk sakkunnig
kontroll (KUL 2).
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilagor.
Räddningstjänsten tillstyrker med villkor bland annat om särskild brandcellsindelning
av hotellrum och att särskilt fönster anpassas så att säker utrymning tillåts, se separat
yttrande för mer information.
GEAB har inget att erinra.
Bedömning

De föreslagna åtgärderna på fastigheten står ej i konflikt med den fördjupade
översiktsplanen för Fårö utan kan tvärtom anses ligga i linje med dess ambition att
bättre knyta ihop det före detta militärområdet KA3 med övriga Fårösund genom
fritidshusets ändrade användning till vandrarhem. Genom respektfulla ändringar i
fasad och tillbyggnation som ligger i linje med den ursprungliga funktionalistiska
arkitekturen tillkommer ytterligare ett lager i byggnadsminnets historia som kan anses
förvalta och tillgängliggöra dess kulturvärde för framtiden. I övrigt anses tillkomsten
av ett vandrarhem i mindre skala vara ett välkommet tillskott för besöksnäringen i
Fårösundstrakten.
Riksintresset för friluftsliv som berörs anses inte utgöra ett problem då marken redan
är ianspråktagen. Samma motivering gäller också avseende dess placering på
alvarmark samt inom område för skyddsvärd odlingsmark.
Tillgänglighetsmässigt bedömer förvaltningen att redovisat material uppfyller kraven.
Grannar och för ärendet relevanta remissinstanser har hörts utan erinran, dock med
villkor (se bilagor).
Baserat på ovanstående resonemang bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att lov
kan beviljas.

Beslutsunderlag

Handling

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Anmälan, kontrollansvarig
Nybyggnadskarta typ C 1:1000
Situationsplan, reviderad 1:500
Planritning, reviderad 1:100
Sektioner A-A, B-B, C-C 1:50
Fasader 1:100
Plan, fasader (Miljöstation)
Detaljritning RWC
Brandskyddsbeskrivning

Inkom

2018-03-26
2017-04-04
2017-05-11
2017-04-04
2017-11-07
2018-03-02
2017-04-04
2017-04-04
2017-11-07
2017-11-07
2018-03-02

Handlingsnr

xx
1
12
4
26
47
7
8
29
30
48
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Yttrande, Räddningstjänsten
Tillstånd, Länsstyrelsen
Yttrande, TN Vatten
Yttrande, TN Avfall
Yttrande, Regionantikvarien

Tjänsteskrivelse
BN 2017/978

2018-02-27
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-15
2017-11-15

44
31
25
36
35

Lagstöd

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

Överklagandehänvisning

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

Enhet bygg

Max Fröderberg
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

M Frej Invest AB
Djurgårdsvägen 2
132 46 Saltsjö-Boo
Sändlista kända sakägare: se bilaga ”Sändlista sakägare” (2018-02-26)
Sökande
M Frej Invest AB, Djurgårdsvägen 2, 13246 Saltsjö-Boo
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnad2snämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

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

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

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

Bunge Kronhagen 3:41, BN 2017/978
Ändrad användning från fritidshus till Hotell/vandrarhem
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