Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärende BN 2018/770
7 maj 2018

Regionfullmäktige

Remiss: Motion. Bygga gångbro till kryssningskajen av
gotländskt kärnvirke

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden gör förvaltningens yttrande till sitt eget och beslutar
avstyrka den aktuella motionen.
Bakgrund

Stefan Nypelius, Centerpartiet, föreslår i motion till Regionfullmäktige att den
”planerade” gångbron från kryssningskajen ska kunna byggas i ”gotländskt
kärnvirke”.
Stefan Nypelius motion är formulerad på följande sätt:
”Den planerade gångbron från kryssningskajen blir ”porten” till Gotland. Det kan bli ett
bra sätt att visa upp gotländska råvaror och produkter. En träbro kan bli estetiskt
spännande och ett landmärke i Visby hamn.
Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder har gjort att träbroar i dag uppfyller de krav
som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta konkurrenskraftiga när det gäller måttliga
spännvidder som till gång- och cykelbroar.
Trä är ett förnybart material som binder koldioxid när det växer. Träbyggande motverkar
alltså växthuseffekten, innebär inget förbrukande av ändliga råvaror samt reducerar vår
energianvändning. Det gotländska virket är senvuxet och har därmed speciella egenskaper
som gör det
hållbart och starkt.
I regionstyrelsens svar i RS§369 2017 på Motion ”Strategi för att öka byggnation i trä”
föreslås att ökat byggande i trä att målen istället nås genom energi- och klimatkrav på
material till byggnadsstommar och att för byggnader fortsätta och utveckla ambitionerna att
klara lämplig nivå på certifiering för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad
3.0.
Att göra gångbron i gotländskt trä skulle kombinera flera spännande egenskaper och vara
ett sätt att förverkliga regionens mål och ambitioner gällande miljö och klimatnytta.
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Därför yrkar jag att:
Region Gotland vid upphandling av gångbron till kryssningskajen ställer krav så att den
kan konstrueras i gotländskt trämaterial.”
Förslag till yttrande

Detta yttrande är inget ställningstagande varken för eller emot en gångbro från
kryssningskajen. Det är heller inte ett ställningstagande varken för eller emot
”gotländskt kärnvirke” som huvudsakligt material för en sådan eventuell bro.
Att på olika sätt manifestera Gotland kan vara en adekvat ingång i valet av
material för en eventuell permanent gångbron från kryssningskajen, men det
bör inte vara den enda ingången. För att få till den bästa möjliga bron bör inte
heller materialvalet i sig vara varken den första eller den enda utgångspunkten.
Valet av material bör istället göras utifrån vilket material som efter en noga
avvägning från ett helhetsperspektiv på bästa sätt bidrar till att tillmötesgå de
olika krav som olika intressen kommer att ställa på den färdiga bron.
Bedömningen är att om motionens yrkande blir ett krav, d.v.s. att ”Region
Gotland vid upphandling av gångbron till kryssningskajen ställer krav så att den kan
konstrueras i gotländskt trämaterial.”, så kan det innebära en betydande
begränsning i möjligheterna att tillmötesgå andra i sammanhanget väsentliga
krav och intressen. Motionen bör därför avslås.
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Motion
Till fullmäktige i Region Gotland
Bygg gångbron till kryssningskajen i gotländskt kärnvirke!
Den planerade gångbron från kryssningskajen blir ”porten” till Gotland.
Det kan bli ett bra sätt att visa upp gotländska råvaror och produkter. En
träbro kan bli estetiskt spännande och ett landmärke i Visby hamn.
Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder har gjort att träbroar i dag
uppfyller de krav som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta
konkurrenskraftiga när det gäller måttliga spännvidder som till gång- och
cykelbroar.
Trä är ett förnybart material som binder koldioxid när det växer.
Träbyggande motverkar alltså växthuseffekten, innebär inget förbrukande
av ändliga råvaror samt reducerar vår energianvändning. Det gotländska
virket är senvuxet och har därmed speciella egenskaper som gör det
hållbart och starkt.
I regionstyrelsens svar i RS§369 2017 på Motion ”Strategi för att öka
byggnation i trä” föreslås att ökat byggande i trä att målen istället nås
genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att
för byggnader fortsätta och utveckla ambitionerna att klara lämplig nivå
på certifiering för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad
3.0.
Att göra gångbron i gotländskt trä skulle kombinera flera spännande
egenskaper och vara ett sätt att förverkliga regionens mål och ambitioner
gällande miljö och klimatnytta.
Därför yrkar jag att:
Region Gotland vid upphandling av gångbron till kryssningskajen ställer
krav så att den kan konstrueras i gotländskt trämaterial
Bro 2018-02-26

Stefan Nypelius, Centerpartiet
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7 maj 2018

Byggnadsnämnden

RS-remiss. Cementa AB med Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning, nätkoncession för
linje
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden har inget att erinra mot den planerade elledningen och beslutar göra förvaltningens förslag till yttrande till sitt eget.
Förslag till yttrande
Bedömningen är att den tillståndssökta ledningen inte strider mot Regionens
översiktsplan eller passerar genom någon detaljplan eller något område med
områdesbestämmelser. Den planerade ledningen passerar inte heller nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Vidare är bedömningen att de
skyddsåtgärder sökanden avser att vidta är tillräckliga. Sammantaget, med beaktande även av vad övriga remissinstanser har anfört i samrådet, är bedömningen att det från Regionens sida inte finns något att erinra mot den planerade
elledningen.
Bakgrund
Cementa AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att
fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan
avser en 12 kV ledning (Ledningens konstruktionsspänning är 12 kV) från Slite
till File hajdar i Gotlands kommun, Gotlands län). Ledningen avses dock att
belastas med en spänning endast på 6 kV. Det är Ei som avgör om ledningen
ska få fortsatt tillstånd.
I handläggning utreder Ei ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön
och människors hälsa. Region Gotland är obligatorisk remissinstans enligt 8 §
elförordningen (2013:208). Ei behöver därför Regionens svar för att kunna
fatta ett beslut.
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I remissen anger Ei att av Regionens yttrande ska det särskilt framgå:
• Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och
Områdesbestämmelser.
• Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande
verksamhet.
• Om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
• Annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning
Mellan cementfabriken i Slite och stenbrottet File hajdar, allt inom Cementas
verksamhetsområde, har Cementa en 6 kV kraftledning. Ledningen är nödvändig for Cementas verksamhet i och invid brottet vid File hajdar. Ledningen används bland annat för vattenpumpar och belysning i och invid brottet.
Eftersom tidigare nätkoncession för aktuell ledning har löpt ut och ledningen
behövs även fortsättningsvis ansöker Cementa om ny nätkoncession för befintlig 6 kV ledning.
Ansökan innehåller de uppgifter som krävs enligt ellagen (1997:857) och består
av detta toppdokument jämte bilagor.
För beskrivning av området, information kring ledningens påverkan på miljö
m.m., hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
Cementa har genomfört samråd med berörda enligt med 6 kap. 4 § miljöbalken
(MB)
Länsstyrelsen anför i sitt samrådsyttrande att de befintliga stolparna längs luftförlagda delar av sträckningen är av en typ som innebär risker för örnar och
andra större fåglar som nyttjar tvärslån högst upp som sittplats . När fåglarna
lyfter eller landar riskerar de att komma i kontakt mcd ledningarna varvid dc
har ström genom kroppen och avlider. Länsstyrelsen menar även att luftledningar i sig kan innebära problem på grund av kollisionsrisk. Av 5 st funna
döda kungsörnar på Gotland 1992-2007 var kollisioner med elledningar eller
elchocker där stolpar använts som sittplats orsak till 60% av dödsfallen. Såväl
havsörn som kungsörn förekommer spritt över hela Gotland och kan förväntas förekomma mer eller mindre frekvent i området.
Problemet med stolparna som sittplatser går att åtgärda genom olika typer av
isolatorer som tar bort risken för fåglarna. Riskerna för kollisioner med elledningar undviks genom att elledningen grävs ned. Länsstyrelsen anser att problematiken med örnar och elledningar bör tas upp i koncessionsansökan.
Länsstyrelsen föredrar generellt sett att elledningar förläggs i mark såvida det
inte påverkar vattenflöden eller känslig natur.
Länsstyrelsen hade i samrådet i övrigt inget att förmedla i ärendet.
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I miljökonsekvensbeskrivningen skriver Cementa angående riskerna med
ledningen, för framförallt kungs- och havsörn, att den aktuella ”ledningen har
funnit på platsen sedan 80-talet och Cementa har ingen egen erfarenhet och har inte fått
några externa indikationer på att det förekommit någon problematik med påflygningar
eller elolyckor kopplade till fåglar. En incident hade högst sannolikt medfört ett driftsfel
på ledningen samt att fågeln hade uppmärksammats, då ledningen gå r utmed en större
väg inom verksamhetsområdet vilken ofta trafikeras. Skulle framtida problem uppstå
kan en skyddsåtgärd vara att isolera faslinorna eller sätta upp fågelavvisare på hela eller
delar av luftledningssträckorna.”
Miljö och hälsoskyddsnämnden Region Gotland angav i sitt samrådsyttrande att de inte har något att tillägga i samrådsprocessen gällande fortsatt
till-stånd för befintlig 6 kV ledning mellan Slite och File hajdar.
Trafikverket konstaterade i samrådet att "Ledningen korsar väg 146 som är statlig, men eftersom ledningen inte planera s förändras sker inget nytt intrång. Trafikverket
har inga synpunkter”.
Skogsstyrelsen angav att de ”tagit del av översända handlingar och bedömer att påverkan blir minimala på nyckelbiotoperna och har därför inget att erinra".
Gotlands Energi anger i sitt samrådsyttrande att de inte har några synpunkter.
Cementa uppger att vid samrådstidens slut hade inget yttrande inkommit
från Naturskyddsföreningen Gotland och LRF. Inga yttranden hade heller
inkommit från ägare till berörda eller närliggande fastigheter.
Samrådsunderlaget och inkomna synpunkter har legat till grund för Länsstyrelsen i Gotlands län beslut den 2017-07-12 med stöd av 6 kap. 5 § MB om att
verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.'
Cementa konstaterar att det inte finns några detaljplaner eller områdesbestämmelse längs ledningen. Ledningsdragningen strider således inte mot några
planbestämmelser.
Ledningen berör område där Gotlands Elnät AB (GEAB) innehav nätkoncession för område. GEAB har ingen erinran mot Cementas ansökan om nätkoncession för linje.
I den till ansökan hörande miljökonsekvensbeskrivningen redovisas även följande konsekvenser för den aktuella ledningen:


Natur- och vattenmiljö
Ledningen berör två riksintresseområden anseende naturvård. Eftersom ledningen är befintlig skedde den huvudsakliga påverkan i
samband med att ledningen byggdes. En viss påverkan kan ske vid
framtida skogliga underhållsåtgärder och eventuella reparationer.
Ledningens fortsatta drift bedöms därför ge en ringa påverkan på
berörda riksintresseområden.
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Närbelägen nyckelbiotop samt områden som är upptagna inom
ängs - och betesmarksinventeringen är belägna på ett sådant avstånd
att de inte berörs av ledningen med tillhörande skogsgata.
Fortsatt drift av ledningen bedöms kunna ske utan att det sker någon negativ påverkan på vattenskyddsområdet. Vid eventuella framtida reparations - och underhållsarbeten kommer områdets skyddsföreskrifter att följas.
Ledningens påverkan på de diken som korsas bedöms bli oförändrad. Inom strandskyddsområde måste strandskyddsbestämmelserna
i miljöbalkens 7 :e kapitel beaktas om det blir aktuellt med framtida underhållsåtgärder eller reparationer.
Övriga natur- och vattenmiljöintressen bedöms inte utsättas för någon ytterligare permanent påverkan.


Skyddade arter
De fynd som finns inrapporterade i artportalen är mer än 10 år
gamla så det är osäkert huruvida dessa uppgifter är relevanta även
nu. Ledningen bedöms dock inte ge någon negativ påverkan på
dessa arter, om de fortfarande är förekommande, eftersom lågt
växande växtlighet inte röjs i samband med skogligt underhåll.



Kulturmiljö
Fornlämningen med RAÄ-nummer Othem 71: 1 beskrivs som undersökt och borttagen i Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök. Othem 99:
1 utgörs av en stensträng och av anteckningarna i Fornsök framgår att
schakten drogs så att lämningen inte kom till skada vid förläggning av
aktuell kabel. Othem 8:1 är ett gravfält beläget på ca 15 m avstånd från
ledningen och bedöms därför inte påverkas av ledningens fortsatta
drift.
Ett förlängt tillstånd innebär ingen förändring i utformning eller sträckning. Skulle eventuella underhållsåtgärder medföra att ingrepp sker i
fornlämning kommer tillstånd sökas hos Länsstyrelsen i enlighet med
bestämmelserna i Kulturmiljölagen (1988 : 950). Detsamma gäller om
en tidigare okänd fornlämning skulle påträffas.



Friluftsliv
Ledningen berör område av riksintresse för friluftslivet men eftersom ledningen till största del befinner sig inom ett industriområde är tillgängligheten till området redan begränsad. Påverkan på
fri- luftslivet bedöms därför bli obetydlig.
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Landskapsbild
Eftersom kabeln är markförlagd utmed väg ger den ingen påverkan
på landskapsbilden. Luftledningen ger en visuell påverkan som dock
bedöms vara minimal med anledning av ledningens planering inom
industriområdet och att den mestadels går invid skogsmark.



Markanvändning, bebyggelse och planer
Ledningen är placerad inom ett industriområde med ett avstånd på
ca 75 m till närmaste bostadsbebyggelse. Ledningen är samordnad
med annan infrastruktur i form av den transportväg som går mellan
Slite och brottet. Vägen används enbart av Cementas arbetsfordon.
Varken detaljplaner eller områdesbestämmelser berörs.



Elektriska och magnetiska fält
Det magnetfält som alstras av ledningen avtar snabbt i sidled. Av
Region Gotlands översiktsplan framgå r att nivåer över 0,2 pT bör
undvikas när nya bostäder, förskolor och skolor byggs i närheten av
elanläggningar. I det aktuella fallet är ledningen befintlig och närmaste bostadshus är beläget på ca 75 m avstånd. På avståndet 75 m
är magnetfältet från ledningen mindre än 0,001 pT och så ledes mer
än 200 gånger så lågt som den nivå som Region Gotland tillämpar
vid ny bebyggelse. Påverkan bedöms därför bli obetydlig Ledningen bedöms förenlig med myndigheternas försiktighetsprincip
och rekommendationer avseende elektromagnetiska fält kring kraftledningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gunnar Gustafsson
Stadsarkitekt btr
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REMISS
Datum
2018-03-19

Tillstånd och prövning
Thérése Zetterlund
016-162532
therese.zetterlund@ei.se
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Diarienr
2017-102757

Gotlands kommun
regiongotland@gotland.se

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession
Cementa AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta
använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 12 kV
ledning från Slite till File hajdar i Gotlands kommun, Gotlands län. Det är Ei som avgör
om ledningen ska få fortsatt tillstånd.
I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och
människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Vi
behöver därför ert svar för att kunna fatta ett beslut.
Av ert yttrande ska det särskilt framgå:
• Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
• Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
• Om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
• Annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning

Ansökan med bilagor hittar ni på www.ei.se/2017-102757
Vi vill ha ert yttrande senast den 21 maj 2018. Skicka svaret till registrator@ei.se. Ange
diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.
Om du har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan.
Med vänlig hälsning

Ei 2000 v-1.0 2017-06-20

Thérése Zetterlund

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr 202100-5695

Luftledning och markkabel, vid Slite
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Teknisk beskrivning av elektrisk
anläggning
Företag: Cementa AB
Org.nr: 556013-5864
Adress: Box 102, 624 22 Slite
Anläggningen planlagd i egen regi

1. Kraftleverans till anläggningen
Region-/Fördelningsstation: Belägen på Cementas
industriområde
Matande transformator 3 st
Antal:

Omsättning: 70/6,6 kV

Märkeffekt: 25+25+25 MVA
Direktjordat

Nollpunkt X

På sekundärsidan

Nollpunktsutrustning
Nollpunktsmotstånd: 423 ohm
Nollpunktsreaktor:
Systemets kapacitiva 6,8 A
jordslutningsström:
Systemets resulterande 16,5 A
jordslutningsström:
Jordfelsskyddens känslighet:
Jordfel frånkopplas 1,5 s
automatiskt efter:

15 A

2017-10-05

2. Högspänningsledningar
6,6 kV

Nominell spänning:
Kabel
från – till

Längd
[km]

Ledning
Area/Typ

Stolpkonstr.

Överströms/
kortslutn.skydd

Utl.str.[A]

Utl.tid, [s]

1-a

0,55

Jordkabel

50

0,2

a-b

1,2

1x
3x95mm2
AXKJ
3x99mm2
FeAl

Luftledning,
krokledning

50

0,2

b-c

0,65

Jordkabel

50

0,2

c-d

2,8

Luftledning,
linepost

50

0,2

d-2

0,03

Jordkabel

50

0,2

vid e

0,03

Jordkabel

50

0,2

(för
benämningar,
se
koncessionskartan)

1x
3x95mm2
AXKJ
3x99mm2
FeAl
1x
3x95mm2
AXKJ
1x
3x95mm2
AXKJ

3. Anläggningarna berör
X Allmän väg

Område för sjötrafik

Område för flygtrafik/sjötrafik

Annan korsande ledning

Eget markförlagt lokalnät

4. Övriga anteckningar
-

Järnväg

Luftledning och markkabel, vid Slite
BILAGA 1 Ledningssträckning samt intresseområden
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Markkabel 6,6 kV
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N

Äng- och betesmark
B
B

B

Riksintresse Friluftsliv, 3:6 MB

B

Forn-/kulturlämning (punkt)

Forn-/kulturlämning (yta)

Riksintresse rörligt friluftsliv, 4:2 MB

B

▲
▲

Forn-/kulturlämning (linje)

F

B

2

Riksintresse energiproduktion Vindbruk, 3:8 MB

Riksintresse naturvård, 3:6 MB

F

F
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N

0,5

²

Skala

A4

1:20 000

Dok id

Datum

2017-09-22
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Uppdrag nr

6119064

Energimarknadsinspektionen

KOMPLETTERING AV ANSÖKAN
Dnr 2017-102757; angående ansökan om nätkoncession för befintlig 6 kV kraftledning
från Slite till File hajdar
Energimarknadsinspektionens har i e-post den 31 januari 2018 förelagt Cementa AB
(”Cementa”) att komplettera sin ansökan om nätkoncession för befintlig 6 kV kraftledning
mellan Slite och File hajdar, Region Gotland, Gotlands län.
Med anledning av Energimarknadsinspektionens kompletteringsbegäran anför Cementa
följande.

A.

Ledningens konstruktionsspänning

Ledningens konstruktionsspänning är 12 kV.

B.

Ledningens utförande

Luftledningen är byggd med trästolpar som är impregnerade med kreosot. Stolparna är
nedgrävda eller nedsprängda i marken och saknar fundament. Ett fåtal stolpar har stag som är
förankrade. Förankringarna utgörs av bergsbult alternativt nedgrävda fundament. De nedgrävda
fundamenten består av betong eller kreosotimpregnerat trä.
Kreosot har under lång tid varit ett mycket vanligt förekommande impregneringsmedel för
trästolpar och fundament. Undersökningar avseende spridning av kreosot i mark och vatten
visar att föroreningshalten avtar mycket snabbt och begränsas till ett par decimeter från det
LEGAL#16178988v2

impregnerade materialet. Mot bakgrund härav samt med hänsyn till att det föreligger en ringa
spridningsrisk, bedöms påverkan från ledningsmaterialet på den lokala miljön vara obetydlig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN /1844
2 maj 2018

Sara Lindh

Byggnadsnämnden

VISBY BJÖRNEN 1 och 2 - avskrivning
Förslag till beslut

•
•
•

Byggnadsnämnden beslutar att planuppdraget avskrivs på fastigheterna Visby
Björnen 1 och 2.
Planuppdraget står kvar på del av fastigheten Visby Solberga 1:19.
Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-07-17 med
önskan om att upprätta detaljplan för att möjliggöra handel, kontor och bostäder.
Inom fastigheterna Visby Björnen 1&2 innefattade förslaget rivning av fyra
byggnader och komplettering av ny bebyggelse. Inom del av fastigheten Visby
Solberga 1:19 föreslogs nya affärsytor i ett plan i form av handelsbodar som placeras
med framsidan vända mot gång- och cykelvägen i öster.
Björnen 1&2 och den aktuella delen av Solberga 1:19 ligger inom riksintresset och
fornlämningen Visby.

Figur 1, Förslag till situationsplan enligt tidigare ansökan
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Byggnadsnämnden gav positivt planbesked den 22 nov 2017. Byggnadsnämnden
beslutade samtidigt att inte ställning till exploateringens omfattning samt att
nämndens kostnader ska regleras i avtal med sökanden.
Enligt uppdraget skulle planen hanteras med en utökad planprocess. Under tiden
som planarbetet pågår kan en utveckling av fastigheterna genom bygglov försvåras.
Sökande önskar avbryta planarbetet för Björnen 1&2.

Figur 2, Fördelning av fastigheter inom planområdet. Delen som är markerad rött föreslås avskrivas från uppdraget.

Visby Björnen 1&2 är i privat ägo. Visby Solberga 1:19 ägs av Region Gotland, den
aktuella delen upplåts till ägaren till Visby Björnen 1&2 med arrendeavtal. Marken är
planlagd som allmän plats, men används som kvartersmark. Beslut finns om
försäljning av den upplåtna marken. Enligt kommunstyrelsebeslut 2005-05-12 § 135
ska byggnadsnämnden pröva lämpligheten att ändra detaljplanen för att överföra
mark till fastigheten Björnen 1&2.
Kvarteret Björnen omfattas av detaljplan ”Stadsplan utanför stadsmuren Visby”,
antagen 1934-03-29. Detaljplanen anger kvartersmark med öppet eller slutet
byggnadssätt, med en byggnadshöjd på högst 7,6 meter och två våningar. I västra
delen av kvarteret får uthus och liknande uppföras.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att uppdraget för fastigheterna Björnen 1&2
avskrivs. En planläggning av fastigheterna skulle främst innebära en modernisering
av befintlig plan, omfattningen av ny byggrätt bedöms bli begränsad. En utveckling
av fastigheterna bedöms kunna prövas med rivnings- eller bygglov inom ramen för
gällande detaljplan.
Planuppdraget bör kvarstå för del av Visby Solberga 1:19, för att möjliggöra en
framtida utveckling av området från baksida till framsida. Ny bebyggelse för handel
som vänder sin framsida mot innerstaden kan bidra till att höja platsens attraktivitet
och bidra till att GC-vägen utvecklas ett tryggare stråk kvällstid. För att möjliggöra en
utveckling av kvarteret bör en fastighetsreglering ske. För ändrad markanvändning
och fastighetsreglering krävs en ny detaljplan.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen för del av Solberga 1:19
följer översiktsplanen, är av begränsad omfattning och inte av betydande intresse för
allmänheten eller av stor betydelse i övrigt. Planen bör hanteras med
standardförfarande och antas av byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet:
Tjänsteskrivelse, 2018-05-02
Undertecknat brev från fastighetsägare, 2018-04-04
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Lindh
Planarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
AB Henrik Alyhr, Mats Alyhr, Visby Lilla Hästnäs 253, 62173 VISBY

Sökande
AB Henrik Alyhr, Mats Alyhr, Visby Lilla Hästnäs 253, 62173 VISBY
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Christian Björkman

Byggnadsnämnden

Begäran om planbesked - Bunge Kronhagen 3:57 och 3:61
Förslag till beslut



Byggnadsnämnden är inte beredd att ändra detaljplanen för berörda
fastigheter Bunge Kronhagen 3:57 och 3:61 i enlighet med 5 kap 2 § Planoch Bygglagen (SFS 2010:900).

Avgift

Planbeskedsavgift
Totalt

9000 kronor
9000 kronor

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

Begäran om planbesked för ändring av befintlig detaljplan inkom till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-17. Syftet är att utöka det befintliga området
direkt söder om de förfrågade fastigheterna, vilket omfattas av tilläggsbestämmelser,
till att omfatta även Bunge Kronhagen 3:57 och 3:61. Fastigheterna omfattar ca 0,5
ha.
I samband med överprövning av beviljade bygglov inom en annan del av
planområdet har begäran om planbesked hållits vilande på sökandes begäran.
För bostadsområdet Kronhaga Strand avsågs genomförande enligt bestämmelser i
gällande detaljplan 09-P-97 Bunge Kronhagen 3:2 (Kustparken), antagen av BN
2003-09-24, laga kraft 2004-04-05. Planen anger 50 stycken byggrätter/tomter
fördelade på fyra bebyggelserader från havsviken i nord-sydlig riktning med
regelbundna natursläpp. Planområdet som helhet omfattar ca 14,3 ha.
För samtliga bebyggelserader utom den närmast havet angavs planbestämmelserna e1
– en huvudbyggnad (enbostadshus) per fastighet samt fril – endast friliggande hus, i max två
våningar (7,6 m) med en minsta fastighetsstorlek om 1000 m2.
2007-03-28 BN § 101 beslutade byggnadsnämnden att anta tilläggsbestämmelser 09P-136 för del av planområdet (dnr 62008). Detaljplaneändringen strök bestämmelsen
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fril – endast friliggande hus. Tillägget innebar också att bestämmelsen e1 – en huvudbyggnad
(enbostadshus) per fastighet ersattes med e3 – endast en huvudbyggnad per fastighet. Syftet var
att möjliggöra för uppförande av flerbostadshus eller parhus. Planändringen gjordes
delvis för att legalisera beviljade planstridiga bygglov från 2006 på fastigheterna
Kronhagen 3:15 och 3:17 i den näst bakersta radens östra del. Förutom att legalisera
nämnda bygglov syftade tilläggsbestämmelserna även till att tillgodose efterfrågan på
ytterligare byggrätter enligt samma bebyggelsestruktur med sammanbyggda
huskroppar. Tilläggsbestämmelserna avgränsades till att gälla endast den bakre
bebyggelseraden för att inte ytterligare frångå planens syfte för planområdets övriga
delar.
Syftet med gällande detaljplan var att uppföra som mest 50 stycken friliggande
enbostadshus. Bygglov inom området har istället uteslutande beviljats för parhus,
flerbostadshus eller kedjehus, under perioden 2006 fram tom 2017. Beviljade bygglov
har både bedömts som planenliga och som mindre avvikelser från planen. Senast
2017 beviljade byggnadsnämnden bygglov med liten avvikelse för sex stycken parhus
vilket sedermera överprövades och upphävdes av Länsstyrelsen. I dagsläget har
bygglov för sammanlagt 68 lägenheter beviljats inom området på fastigheter som i
planen avsågs för 37 stycken friliggande enbostadshus. Inom området finns
ytterligare 13 obebyggda (både avstyckade och ej avstyckade) tomter avsedda för
enbostadshus och tre större fastigheter där flerbostadshus eller parhus medges.
Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked för ändring av befintlig detaljplan inkom till
Samhällsbyggandsförvaltningen 2017-05-17. Syftet med ansökan är att utöka det
befintliga området söder om de förfrågade fastigheterna, vilket omfattas av
tilläggsbestämmelser 09-P-136, till att omfatta även de förfrågade fastigheterna Bunge
Kronhagen 3:57 och 3:61.
I samband med överprövning av beviljade bygglov inom en annan del av
planområdet har begäran om planbesked hållits vilande på sökandes begäran.
Förutsättningar

Bostadsområdet Kronhaga Strand skulle genomföras enligt bestämmelser i gällande
detaljplan 09-P-97 Bunge Kronhagen 3:2 (Kustparken), antagen av BN 2003-09-24,
laga kraft 2004-04-05. Planen anger 50 stycken byggrätter/tomter fördelade på fyra
bebyggelserader från havsviken i nord-sydlig riktning. Mellan varje byggrätt finns
natursläpp. Planområdet omfattar ca 14,3 ha.
För samtliga bebyggelserader utom den närmast havet angavs planbestämmelserna e1
– en huvudbyggnad (enbostadshus) per fastighet samt fril – endast friliggande hus, i max två
våningar (7,6 m) med en minsta fastighetsstorlek om 1000 m2.
Tilläggsbestämmelser 2007-03-28

2007-03-28 BN § 101 beslutade byggnadsnämnden att anta tilläggsbestämmelser 09P-136 för del av planområdet (dnr 62008). Detaljplaneändringen strök bestämmelsen
fril – endast friliggande hus. Tillägget innebar också en strykning av bestämmelsen e1 – en
huvudbyggnad (enbostadshus) per fastighet vilken ersattes med e3 – endast en huvudbyggnad per
fastighet. Syftet var att möjliggöra för uppförande av flerbostadshus eller parhus.
Planändringen gjordes delvis för att legalisera beviljade planstridiga bygglov från 2006
på fastigheterna Kronhagen 3:15 och 3:17 i den näst bakersta radens östra del.
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Enligt gällande plan skulle på de två beskrivna fastigheterna kunna uppföras
maximalt fyra stycken friliggande enbostadshus efter bygglov och fastighetsreglering.
Istället hade beviljats bygglov för åtta stycken kedjehus.
Förutom att legalisera nämnda bygglov syftade tilläggsbestämmelserna även till att
tillgodose efterfrågan på ytterligare byggrätter enligt samma bebyggelsestruktur med
sammanbyggda huskroppar. Tilläggsbestämmelserna avgränsades till att gälla endast
den bakre bebyggelseraden för att inte ytterligare frångå planens syfte för
planområdets övriga delar.
Bygglov bakre raden 2008-2009

Efter att tilläggsbestämmelserna vunnit laga kraft beviljades 2008 och 2009 bygglov
för sammanlagt sex stycken flerbostadshus (med sammanlagt 28 lägenheter) på
Bunge Kronhagen 3:28 och 3:34 (i den bakre raden). Övriga fastigheter som också
omfattas av tilläggsbestämmelserna är Kronhagen 3:21, 3:58 och 3:47 (samtliga
belägna i den bakre bebyggelseraden). De tre senare är i dagsläget obebyggda.
Bygglov näst bakersta raden 2007-2008

Under 2007 och 2008 beviljades två stycken bygglov med planavvikelse för tre
flerbostadshus (om 10 lägenheter) på fastigheten Kronhagen 3:27, samt två
flerbostadshus (om åtta lägenheter) och ett parhus på Kronhagen 3:33. Båda
fastigheterna ligger centrerade i den näst bakersta raden. Statsarkitektskontoret och
byggnadsnämnden bedömde avvikelsen som mindre (2007) samt förenlig med
inlämnad ansökan om planändring (2008) varför bygglov beviljades. Planenlig
exploatering vore sju stycken enbostadshus.
Planansökan om ändring av gällande detaljplan, inlämnad 2008-06-13 (dnr 82026),
avskriven 2009-11-11 på grund av ej länge aktuell, syftade till att sänka byggrätt och
högsta möjliga totalhöjd för att möjliggöra parhus för den näst nedersta raden.
Bygglov näst nedersta raden 2010-2012

I planområdets näst nedersta rad beviljades från 2010-2012 sex stycken bygglov för
planstridiga parhus på sex fastigheter, Kronhagen 3:13, :14, :56, :73, :59 och :60. Tre
av loven beviljades som mindre avvikelse, övriga som planenliga bygglov.
I samma bebyggelserad gav Byggnadsnämnden 2017-07-11 bygglov med mindre
avvikelse för ytterligare sex stycken parhus. Bygglovet överklagades och upphävdes
sedermera av Länsstyrelsen (dnr BN 2016/4775).
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010- 06-14 § 79. Aktualitetsförklarad
av RF 2014-06-16 § 97. Anger serviceort. Område med befintlig fördjupad
översiktsplan och område med detaljplaner.
Fördjupad översiktsplan Fårösundsområdet, antagen av KF 2004-08-16 § 114.
Aktualitetsförklarad av RF 2014-06-16 § 97. Anger bostäder.
Detaljplan 09-P-97, Bunge Kronhagen 3:2 (Kustparken), antagen av BN 2003-09-24 § 199,
Laga kraft 2004-04-05. Genomförandetid 2009-04-05. Anger bostäder. Endast en
friliggande huvudbyggnad utan källare i max 2 våningar med max 7,5 meters
nockhöjd, uppförda minst 4,5 m från tomtgräns. Uthus, garage el dylikt får uppföras
i gräns med grannes medgivande med max 3,5 meters nockhöjd.
Syftet anges ”tillskapa tomter för villabebyggelse i Kustparkens norra del. Tomterna
skall anpassas med stor hänsyn tagen till områdets vegetation.”
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Tilläggsbestämmelser 09-P-136, antagna BN § 122 2007-03-28, laga kraft 2007-05-08.
Inom markerade ytor ersätts e1 med e3.
e3 – endast en huvudbyggnad.
fril – Planbestämmelsen friliggande hus utgår.

Remisser och grannar

Gotlands Elnät AB
Ingen erinran.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten
Ingen erinran.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhet Bygg
Tilläggsbestämmelser kan få göras men bör även omfatta övriga beviljade parhus, så
att de fastigheterna kan fortsätta att utvecklas på ett planenligt sätt.
Trafikverket
Planområdet gränsar inte direkt till Trafikverkets anläggningar som finns i närheten,
väg 148, väg 690 eller till färjeläget/leden till Fårö. Trafikverket bedömer att det
tillkommande antalet boende till följd av planändringen är så marginell att det inte
kommer att ha någon inverkan på berörda trafiksystem.
Trafikverket är positivt till en bebyggelseutveckling inom redan tätbebyggt område så
att kollektivtrafik, gång- och cykelbanor och annan kommunal service som skolor
och idrottsplatser m.m. kan nyttjas på ett mer effektivt sätt, vilket bidrar till en mer
hållbar utveckling.
I övrigt har Trafikverket inget att erinra mot förslaget och anser det positivt att
Region Gotland planlägger ny bebyggelse och vill såklart vara delaktig i den
kommande planprocessen.
Teknikförvaltningen, enhet Vatten- och Avlopp
Reningsverket i Fårösund är fullt efter det projekt som nu är slutfört på Fårösunds
ARV för att kunna omhänderta avloppsvatten från de 2000 P.E. som redan är
anslutna. Efter inventering så är cirka 2250 P.E redan anslutna/upptecknade för
anslutning/fått förbindelsepunkt till ARV i Fårösund i dagsläget.
Det som behöver göras för att kunna ta emot fler P.E. är ett nytt projekt för att
säkerställa att fler P.E. kan tas emot genom ombyggnad av ARV i Fårösunds. Ett nytt
miljötillstånd behöver också ansökas om då antal P.E. i Fårösunds ARV överstiger
2000 P.E.
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Bedömning

Inkommen planförfrågan hanterar frågan om två fastigheter i den näst bakersta
raden, Bunge Kronhagen 3:57 och 3:61, får omfattas av de tilläggsbestämmelser som
gäller för bostadsområdets bakre bebyggelserad där flerbostadshus och parhus
medges. Sammanbyggda huskroppar är inte planenligt inom övriga planområdet,
trots att majoriteten av givna bygglov inom bostadsområdet givits för just detta.
Av planerade 50 stycken byggrätter fördelade på fyra bebyggelserader, där den
avsedda bebyggelseformen enligt planen ska vara friliggande enbostadshus har i
praktiken, sedan 2006 fram till och med 2017 beviljats bygglov för 22 stycken parhus,
12 stycken flerbostadshus och fyra stycken kedjehus.
Tilläggsbestämmelser 09-P-136, laga kraft 2007-05-08 avsåg att legalisera dittills
beviljade avvikelser (Bunge Kronhagen 3:15 och 3:17, beviljade 2006 och 2007) och
möjliggöra för viss ytterligare bebyggelse enligt samma omfattning. Vilka byggrätter
som skulle omfattas avgränsades dock till att gälla endast de i den bakre raden.
Remittering av planförfrågan visar att möjligheten att ansluta till det allmänna VAnätet i Fårösund är begränsad, trots att Fårösunds avloppsreningsverk (ARV) nyligen
renoverats. Den utförda kapacitetsökningen täcker endast redan upptecknade
anslutningar inom verksamhetsområdet. Teknikförvaltningen har därmed svårt att
säkerställa anslutning för ytterligare nyexploateringar innan beslut fattats om
ytterligare ombyggnad av Fårösunds ARV och ett nytt miljötillstånd beviljats.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därmed att Teknikförvaltningen
avråder till en planändring som medför krav på ytterligare anslutningar utöver de
redan planlagda.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att tidigare frånsteg från gällande
detaljplan gällande beviljade bygglov sannolikt är en kraftigt bidragande orsak till den
ansträngda vatten- och avloppssituationen i Fårösund.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar även att det finns obebyggda byggrätter
där uppförande av flerbostadshus medges, vilka också angränsar till de förfrågade
fastigheterna. Ytterligare frånsteg från gällande detaljplan är därmed inte motiverade
ur såväl planmässig som samhällsbyggnadsmässig synpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden att inte bevilja
planändring för Bunge Kronhagen 3:57 och 3:61.
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Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2018-05-02
Ansökan, 2017-05-17

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Kronhaga strand utveckling AB, Box 1351, 111 83 Stockholm
Sökande
Kronhaga strand utveckling AB, Box 1351, 111 83 Stockholm
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Bunge Kronhagen 3:61 och 3:57

Skala:1:5000

Boviken

Hägurstadar
3:19
1

Strandhage

3:38

3:39

3:37

3:69

3:11

3:36
3:35

3:12
3:30

3:60
3:73

3:29

3:323:80

3:22

3:23

3:71

3:54

3:31
3:59

Var

3:13

3:56

3:79

3:26

3:61

3:72

3:14

3:25

3:51

3:24

3:52
3:15
3:57

3:19
2

Sporthall

3:17

3:33
3:21
3:27
3:58
3:19
5
3:47
3:34

3:19
4

3:28

3:19
3

3:9

3:2
3

3:55

3:66

3:76

Fastigheterna
3:61 och 3:57

3:63

3:42

DU

CK

ER

3:20

1:54
3

3:53
Skola

3:67

3:68

1:51

3:45

3:75

3:49
S:31
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Agnes Ekbom Aldrin

Byggnadsnämnden

VISBY ANNELUND 1:158
Nybyggnad av lagerbyggnad
Förslag till beslut

•

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

Avgift

Totalt

22 540 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.

-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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-

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

-

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

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

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

Ärendet avser uppförande av lagerbyggnad på Visby Annelund 1:158 i nära
anslutning till den befintliga halkbanan. Lagerbyggnaden ska fungera som förvaring
av halkkörningsbil samt enklare reparationer som däckskifte med mera.
Lagerbyggnaden ska även kunna nyttjas som lokal för instruktion och utbildning.
I samtal med Swedavia har inga direkta olägenheter påträffats gällande
lagerbyggnadens utformning då även sökande har haft kontakt med Swedavia och
meddelat att byggnaden inte kommer uppföras med ett reflekterande tak. Swedavia
har begärt att sökande ska meddela när lagerbyggnaden ska utföras, hur lång tid det
kommer att ta samt om några lyftkranar kommer att användas i samband med
utförandet av byggnationen. Sökande återkommer med svar till Swedavia i god tid till
Swedavia gällande byggnationstid och utförande. Remissvar inkommer senast den 4/52018.
Lagerbyggnaden anses inte påverka de riksintressen som området omfattar och den
kommer ge verksamheten bättre förutsättningar att hålla i utbildningar och underhåll
av halkkörningsbil.
Det ligger ingen bebyggelse i direkt anslutning till den plats där lagerbyggnaden ska
uppföras. Den närmsta bebyggelsen ligger på andra sidan Broväg där det idag bedrivs
en åkericentral som till mestadels består av lagerbyggnader och verksamhetsrelaterade
byggnader.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov för nybyggnad av
lagerbyggnad på fastigheten Visby Annelund 1:158 ska beviljas då den inte påtagligt
skadar de riksintressen som området omfattas av och att byggnaden överensstämmer
med verksamhetens syfte. Beviljande av bygglov går att ge under förutsättning att
remissinstanser och grannar inte erinrar sig negativt i ärendet.
Remisser och grannebrev är skickade och svar inkommer innan den 9/5
Ärendebeskrivning

Förutsättningar

Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
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Tjänsteskrivelse
BN 2017/2592

Fördjupad översiktsplan för
Visby Flygplats, 1991-12-16
Hela Visby, 2009-12-14
I översiktsplanen/den fördjupade översiktsplanen är den sökta platsen utpekad
som/för område för räddningstjänst och annan transportteknisk service med mera.
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 4 kap 2 §).
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Svar från grannar hinner inkomma
senast den 9/5.
Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig. Svar inkommer innan den 9/5.
Försvaret har beretts tillfälle att yttra sig. Svar inkommer innan den 9/5.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet har beretts tillfälle att yttra sig i
ärendet. Svar inkommer innan den 16/5.
Enhet Miljö- och hälsoskydd har beretts tillfälle att yttra sig gällande VA. Svar
inkommer senast den 9/5.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med en lagerbyggnad. Ärendet avser uppförande av lagerbyggnad på Visby
Annelund 1:158 i nära anslutning till den befintliga halkbanan. Lagerbyggnaden ska
fungera som plats för att förvara halkkörningsbilen i värme samt för att göra enklare
reparationer som däckskifte med mera. Lagerbyggnaden ska även kunna nyttjas som
lokal för instruktion och utbildning.
I ansökan står det ansökan avser tillfälligt lov men sökande har ändrat sig och vill
göra en fullständig bygglovsprövning.
I samtal med Swedavia har inga direkta olägenheter påträffats gällande
lagerbyggnadens utformning. Sökande har själva varit i kontakt med Swedavia och
meddelat att byggnaden inte kommer uppföras med ett reflekterande tak. Swedavia
har då inte haft någon negativ erinran gällande byggnadens utformning men de har
begärt att sökande ska meddela när lagerbyggnaden ska utföras, hur lång tid det
kommer att ta samt om några lyftkranar kommer att användas i samband med
utförandet av byggnationen. Sökande återkommer med svar till Swedavia i god tid till
Swedavia gällande byggnationstid och utförande. Fullständigt remissvar inkommer senast
den 4/5-2018.
Lagerbyggnaden anses inte påverka de riksintressen som området omfattas av och
den bedöms generera bättre förutsättningar för verksamheten att bedrivas i enlighet
med sitt syfte.
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Det ligger ingen bebyggelse i direkt anslutning till den plats som lagerbyggnaden ska
uppföras. Den närmsta bebyggelsen ligger på andra sidan av Broväg där det idag
bedrivs en åkericentral som till mestadels består av lagerbyggnader.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bygglov för nybyggnad av
lagerbyggnad på fastigheten Visby Annelund 1:158 beviljas då den inte påtagligt
skadar de riksintressen som området omfattas av och att byggnaden överensstämmer
med verksamhetens syfte. Beviljande av bygglov går att ge under förutsättning att
remissinstanser och grannar inte erinrar sig negativt i ärendet.
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påtagligt skada de värden som riksintresset
omfattar.
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 Visby Annelund
1:137, fastigheten Visby Annelund 1:138, fastigheten Visby Annelund 1:139,
fastigheten och fastigheten Visby Skarphäll 1:1 har bedömts vara berörda.
Inga synpunkter har inkommit då tiden för grannehörande inte löpt ut. Grannar
inkommer med senast den 9/5.
Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
3D-vy
Teknisk beskrivning
Konversation Swedavia
Komposithall Produktblad

2018-04-23
2017-10-18
2017-10-18
2018-02-21
2018-02-21
2018-02-21
2018-02-21
2018-02-21
2017-10-18
2018-02-21

1
2
18
17
17
20
21
8
14

Yttranden från berörda
Remissyttranden

201x-xx-xx (inkommer innan den 9/5)
201x-xx-xx (inkommer innan den 9/5)

Lagstöd

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

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

Enhet bygg

Agnes Ekbom Aldrin
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande och kända sakägare
Sökande
Trafiksäkerhetsinstitutet Gotland AB, Dennis Lundin, Broväg 101, 62173 VISBY
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/2592

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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2018-04-18
Kartunderlag

Visby Annelund 1:158
BN 2017/2592
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Ansökan

Byggnadsnämnden

Bygglov / Marklov / Rivningslov

Region Gotland
Byggnadsnämnden
621 81 Visby

Ansökan avser
j Bygglov

H Marklov

J Rivningslov

' Tidsbegränsat bygglov högst 10 år, t.o.m. datum: 2027-09-01

to.m.

J Säsongslov, årligt återkommande fr.o.m.

Diarienummer:

l LJ Positivt förhandsbesked finns, datum:
Fastighet
Faslig hetsbeteckning

Fastighetens adress

Broväg101,621 73 VISBY

Visby Annelund 1:158
Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)

NTFOst
Sökande/byggherre - Om sökande är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas
Sökandens namn

Organisations-/personnummer

Trafiksäkerhetsinstitutet Gotland AB

556916-4824

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postadress

Box 1495

621 25

Visby

E-postadress

Godkänner kommunikation via e-post

Telefon

anna.ronnle@ntf.se

E ja

070-6875561

Medsökande

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Kontaktperson (om annan än sökanden)

E-postadress

DNej

Telefon

Postadress

Telefon

Åtgärd
[Xj Nybyggnad

Q Tillbyggnad

!

"

Ombyggnad

Q Rivning, ange orsak:

"

'

-i Ändrad användning, från:

Till:

Q Inredande av ytterligare bostad/lokal
Tillkommande lägenheter, antal:

U Övrigt:
: i i Hissar, antal:

Typ av byggnad
.J En- eller tvåbostadshus

_ Fritidshus

[j Fterbostadshus, antal lägenheter:

_J Komplementbyggnad (garage, carport, gäststuga)

K Industri- och lagerbyggnad

U Arman byggnad, ange vilken:

REGlQfcLGQILAND
BYGGNADSNÄMNDEN
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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.gotiand.se

Region

Gotland

Ansökan om Bygglov / Markfov / Rivningslov

Byggnadsnämnden
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Region Gotland

Areauppgifter
Befintlig byggnadsarea: 1 2f m2

Befintlig bruttoarea:

m2

Nytillkommen byggnadsarea: "\ 2j m2

Nytillkommen bruttoarea:

Befintlig bostadsarea:

m2

Nytillkommen bostadsarea:

m2

m2

Utvändiga material och färger (vidnybyggnad, tillbyggnad, ombyggnaö^ochändring)
Fasadbeklädnad, material: Plast

Kulör (NCS-nr): röd

Takbeläggning, material: Plast

Kulör (NCS-nr): svart

Fönster:

Jx isoterglas

L_ Treglas

Uppvärmningssatt: Luftvärmepump

_ En-/Tväglas

Fönsterbågar, material: Aluminium

Kulör (NCS-nr): svalt

Grundläggningssätt:

Övriga upplysningar

Underskrifter
Sökandens ufiderskrift /

//

Medsökandens underskrift

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

REGION GOTLAND
BYGGNADSNÄMNDEN

2017 -10- 1 8
Olarienr

Dlarloplanbetockn.

Bilaga till ansökan om bygglov

Byggnadsnämnden

Vatten- och avloppsförutsättningar

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Skifte

Visby Annelund 1:158
Fastighetsägare, tomträttsinnehavare

NTF Öst, (org.nr: 817601-2253)
Vatten
Kommunalt

_ Enskild anläggning

D Gemensamhetsanläggning

LJ Borrad brunn

J Grävd brunn

Antal vattentäkter inom 200 meter:
Ytterligare vattenredovisning (kapacitet och kvalitet) kan komma att krävas beroende påvar på Gotland åtgärden ska utföras.
Avlopp
Enskild anläggning

:X] Kommunalt

l

Gemensamhetsanläggning

Vid enskilt avlopp, ange typ av anläggning:
J Slamavskiljare för WC samt bad-, disk- och tvättvatten
13 Sluten tank för WC-fraktton

J Slamavskiljare för endast bad-, disk- och tvättvatten
Q Infiltration

:

_J Annan, ange vilken:

Vid infiltration, för bedömning av platsens lämplighet:
Finns provgrop?

~ ja

~ Nej

Avstånd från infiltration till närmaste vattentäkt:
m

Djup till högsta grundvattenyta:

Djup till berg:

Jordart på foreslagen plats (sand, grus etc.):

Vid gemensamhetsanläggning:
Ange fastighetsbeteckning där gemensamhetsanläggning är placerad:
Fadman/gräventreprenör bör kontaktas for framtagande av uppgifter.
Situationsplan
U Situationsplan är bifogad

Övriga upplysningar

REGION GOTLAND
BYGGNADSNÄMNDEN

2017 -10- 1 8
Dlarienr

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.gotiand.se

DterteplanMteckn.

Region

Gotland

Isolerade hallar
För korta eller långa behov

Komposithallen har kombinerat styrkan
från glasfiberlaminat med skummaterialets isolerande egenskaper.
Resultatet är ett högpresterande mobilt
byggsystem för det nordiska klimatet.

Upp till 100m² komplett byggnad kan
transporteras på vår pall, som enkelt kan
levereras med lastbil.
Modulsektionernas låga vikt tillåter lyft med
enkla lyftredskap såsom mindre hjullastare.

Mycket snabbt montage ger en låg
installationskostnad och systemets
mobilitet möjliggör användandet av
tillfälliga bygglov och fler finansieringsalternativ såsom hyra och leasing.

Komposithallen kan hjälpa dig med
mobila eller fasta helhetslösningar.
Nyckelfärdiga lösningar för lager och
maskinhallar eller för mer krävande
miljöer såsom slakteri eller tvätthall.

Maskinhall
Komposithall monterad på 1 meters
L-stöd i betong med en 4,5 meter hög
och 4 meter bred port.

Tvätthall
Komposithall monterad på
betongplatta med isolerade
kantelement i betong.

För offert: info@komposithallen.se / 0705 54 24 02 / www.komposithallen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/70
2 maj 2018

Agnes Ekbom Aldrin

Byggnadsnämnden

ÖJA STOCKVIKE 2:1
Nybyggnad av transformatorstation
Förslag till beslut

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

Avgift

Totalt

9 923 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.

-

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

-

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

-

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

-

Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.
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-

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

-

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

-

Ändringsanmälan ska göras till Teknikförvaltningen, Vatten- och avfallsenhet.

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

Sammanfattning

Ärendet avser en transformatorstation placerad på fastigheten Öja Stockvike 2:1,
södra Faludden i Öja. Platsen ligger inom område med värdefulla natur- och
kulturvärden och omfattas av flera riksintressen.
I det bygglov som byggnadsnämnden avslogs den 12e juli 2017 var
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att transformatorstationen utformning
och placering skadar platsen natur- och kulturvärden samt de flertal riksintressen som
platsen utgörs av.
I den nya ansökan som inkom till byggnadsnämnden i början på 2018 har sökande
valt att ändra utformningen för att anpassa sig till platsens karaktär.
Ansökan om dispens från strandskydd BN 2016/68 är kopplat till ärendet.
Ärendebeskrivning

Ärendet avser en transformatorstation på 5,3 kvadratmeter. Den är fabrikstillverkad
och får en svartmålad fasad i plåt och svart tak i plåt. Nockhöjden blir ca 2,4 meter
ovan mark då transformatorstationen grävs ner 0,3 meter i marken.
Platsen för transformatorstationen är inom strandskyddsområde för insjön Inre
Stockviken. Beslut om dispens behandlas i separat ärende, se BN 2017/68.
Nybyggnad av transformatorstationen har varit uppe för beslut i nämnd i ett tidigare
ärende, BN 2016/9489. Under ärendets gång uppfördes transformatorstationen utan
lov. Det blev då ett tillsynsärende och nu har sökande kommit in med en ny ansökan
för den transformatorstation som uppförts utan lov.
Sammanfattningsvis bedömde byggnadsnämnden att val av transformatorstationens
utformning och placering skadade natur- och kulturvärdena samt platsens
riksintressen och lovet avslog.
Nu har sökande inkommit med ett ny bygglovsansökan gällande nybyggnad av
transformatorstationen på samma plats. Sökande har valt att behålla placeringen men
att göra ändringar av transformatorstationens utformning. Förändringarna är att måla
om till en svart färg istället för grön och att byta ut taket så att den får en högre
nockhöjd och en brantare taklutning.
Förutsättningar
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Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun, antagen av regionfullmäktige
den 14 juni 2010, § 79.
Platsen ligger inom område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen
Storsudret och Burgsvik 2025 antagen 2013-06-17. Det aktuella området pekas ut
som kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning.
Platsen ligger inom område som 1995 pekades ut som bebyggelsemiljö i den
fördjupade översiktsplanen för Sudret. Stadsarkitektkontoret. Gotlands kommun.
Antagen KF: 1995-02-13.
Platsen ligger också inom område med kulturvärden av riksintresse enligt beslut av
Riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18. Öja område no. 41.
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). Inom Kulturmiljöprogrammet har platsen
utpekad landskapsbild, bebyggelsemiljö, värdefulla kulturlandskap samt
odlingslandskap.
Platsen ligger inom område med utpekat odlingslandskap i en inventering gjord 1993,
inom ett program för bevarande av det gotländska odlingslandskapets natur- och
kulturvärden av Länsstyrelsen i Gotlands län
Platsen ligger inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.
Platsen ligger inom ett strandskyddsområde, 7 kap 13 § Miljöbalken.
Platsen ligger inom ett område med värdefull ängs- och betesmark, skyddad av 3 kap
4 § Miljöbalken.
Platsen ligger inom Natura2000 habitat, äng och bete. Naturtypen ingår i det
ekologiska nätverket Natura2000 och bör undantas från exploatering
Platsen ligger inom ett område med betesmark med EU-stöd och begränsad
exploateringsmöjlighet. Hävdade marker som får EU-stöd bör inte användas för
någon form av exploatering som inte syftar att upprätthålla nuvarande
markanvändning. Syftet med EU-stödet är att bevara och förstärka betesmarkernas
och slåtterängarnas natur- och kulturmiljövärden. Betesmarkerna på Gotland är
varierande och hyser ofta höga naturvärden.
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv, i 4 kap 2 §
Miljöbalken.
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).
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Platsen ligger inom ett område som omfattas av 4 kap 4 § miljöbalken. Den anger att
utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret på Gotland samt på Fårö
fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse.
Platsen ligger inom ett område av riksintresse för totalförsvaret, i 3 kap 9 §
Miljöbalken.
Yttranden

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen granne har yttrat sig negativt.
Länsstyrelsen har inget att erinra.
Försvaret tillstyrker åtgärden, se bilaga.
Teknikförvaltningens vatten- och avfallsenhet tillstyrker med villkor, se bilaga.
Enhet Miljö- och hälsoskydd tillstyrker VA lösning med villkor, se bilaga.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna platsen är lämplig att
bebygga med en transformatorstation med en mer eftertänksam utformning.
Åtgärden har varit uppe för beslut i nämnden och fått ett avslag i ett tidigare ärende.
Nu har sökande inkommit med en ny ansökan då transformatorstationen uppfördes
utan lov. Tillsynsärendet är utrett och sökande vill nu pröva det nya förslaget.
Placeringen av transformatorstationen är densamma som tidigare men sökande har
valt att förändra utformningen.
Åtgärden tillgodoser ett angeläget gemensamt behov gällande elförsörjning för
närliggande fastigheter för att minska påföljden av elavbrott. Åtgärden är placerad i
en miljö med höga riksintressen och vacker natur.
Förslaget på transformatorstationen är anpassad efter att göra så lite
omgivningspåverkan som möjligt. Den transformatorstation som är placerad på
platsen idag är en standardlösning med grönt korrugerad plåt och låglutande svart
sadeltak. Sökande har inkommit med en ansökan gällande samma
transformatorstation men med en ny utformning.
I det antikvariska yttrandet påpekar man att transformatorstationens föreslagna plats
utgörs av det gotlandstypiska heddominerande beteslandskapet. Ett öppet landskap
som brukats med mycket lång kontinuitet. Området har tack vare ett aktivt bete
behållit sin öppenhet och de kvalitéer som ger ögat möjlighet till mäktiga vyer över
land och hav. Upplevelsen av det helt öppna landskapet störs av
transformatorstationen (som redan är uppförd på platsen) på ett sätt som påtagligt
skadar de värden som uttrycks i riksintressebeskrivningen. Ny bebyggelse bör enbart
tillkomma i anslutning till de befintliga gårdarna och inte i det öppna
kulturlandskapet.
GEAB har inkommit med en svarsskrivelse gällande regionantikvariens yttrande där
de påpekar att de på grund av planering av elnätet och dess ingående parametrar har
svårt att ändra placeringen av transformatorstationen utan att det får väldigt stora
konsekvenser. Gotlands Elnät AB investerar i samhällsviktig infrastruktur genom ut4 (8)
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och ombyggnad av elnätet på Gotland. Elnätet i Öja-Hamra börjar bli till åren
kommet med påföljden att kunderna ofta drabbas av avbrott. Syftet med detta
projekt är därför att rusta upp elnätet genom att bl a jordförlägga ca: 20km luftburen
elledning i området vilket vi tror kommer att minska störningarna för kunderna. Det
kommer sannolikt även att påverka landskapsbilden positivt. GEAB påpekar även att
transformatorstationen är en viktig komponent i elnätet som måste vara anpassad,
placerad och utformad för det den är till för. Se bifogad svarsskrivelse för fullständigt
information.
I den utsträckning det går har GEAB försökt tillmötesgå de synpunkter som funnits
på stationens utformning genom att ändra färg och taklutning för att passa in i
platsens landskapsbild.
En bit strax öst om transformatorstationen ligger en befintlig byggnad längs med den
grusväg som transformatorstationen ligger några meter ifrån. Sökande hänvisar till
den befintliga byggnaden som referens till transformatorstationens nya utformning. I
ansökan så framgår det att transformatorstationen med den nya utformningen
kommer efterlikna den befintliga byggnad som sökande refererar till som fungerar
som ett enklare utedass med stående mörkbrun träpanel och sadeltak utfört i trä, se
bifogat foto för befintlig byggnad.
En närmare referens i färgval och taklutning är transformatorstationen som uppförts
vid infarten till Leva Kungslador, se bifogad referens.
En volymreferens som sökande har hänvisat till är en transformatorstation som
uppförts på Hamra Långmyre 1:20, se bifogad referens.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den nya utformningen som består
av brantare taklutning och nytt färgval inte påverkar platsens landskapsbild i samma
utsträckning som den i sin befintliga karaktär gör. Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning är att transformatorstationen är en viktig.
Efter platsbesök och noga utredning utav transformatorstationens placering så skulle
den nya utformningen inte uppfattas som att den påtagligt skada platsens
landskapsbild.
Det är ett öppet landskap och genom att förändrar dess utformning så passar den
betydligt bättre in i landskapsbilden. Samtidigt handlar det om att förbättra det elnät
som finns på platsen idag och att flytta den skulle innebära stora negativa
konsekvenser för det elnät som finns på platsen idag.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att ansökan gällande
nybyggnad av transformatorstationen går att bevilja på grund av att den nya
utformningen inte påtagligt skadar de riksintressen som området omfattar och
bedöms inte påverka landskapsbilden negativt.
Grannar har inte inkommit med negativa synpunkter i ärendet.
Synpunkter har inkommit ifrån regionantikvarien, se bifogad fil för fullständigt
yttrande.
Sökande har inkommit med svarsskrivelse
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Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Kontrollplan
Teknisk beskrivning
Foto befintlig byggnad
Transformatorstation Vy
- före och efter

2018-04-23
2018-01-11
1
2018-01-11
8
2018-01-11 10
2018-01-11 10
2018-01-11
9
2018-01-11
7
2018-01-11
5
2018-04-06 31

Handlingsnr

Referens Leva
Referens Hamra
Svarsskivelse

2018-01-11
2018-01-11
2018-04-19

3
4
29

Yttrande Regionantikvarien 2018-03-07
Yttrande Länsstyrelsen
2018-02-20
Yttrande Försvaret
2018-02-20

21
19
20

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

Agnes Ekbom Aldrin
Bygglovarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande och kända sakägare
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Sökande
Gotlands Elnät AB, Box 1095, 62121 VISBY
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Så här överklagar du
Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Gotlands län. Observera att överklagandet ska skickas till adress
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Byggnadsnämnden måste pröva om överklagandet kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till länsstyrelsen.
Tiden för överklagande

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

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


I detta ärende används förenklad delgivning, enligt 22-26 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Ny ansökan avseende uppförande av transformatorstation
Bakgrund
2016-10-04 ansökte Gotlands Elnät AB, via konsultföretaget WSP, om lov att uppföra en
transformatorstation på fastigheten Gotland Öja Stockvike 2:1 (ärende BN 2016/9489).
Då fastigheten ligger i ett område för riksintressanta natur –och kulturvärden genomsyrades
handläggningen och korrespondensen i ärendet till stor del av denna omständighet.
2017-07-12 avslog byggnadsnämnden ansökan med motiveringen att placeringen i kombination med
stationens utformning var olämplig för området.
2017-08-03 överklagade Gotlands Elnät AB byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen i Gotlands
län. Länsstyrelsen valde dock att gå på byggnadsnämndens linje och avslog därför överklagandet
2017-11-02 med ungefär samma motivering som byggnadsnämnden hade
(LST ärende 403-2264-2017).

Ny ansökan
I denna ansökan har Gotlands Elnät AB tagit fasta på vad både byggnadsnämnden och Länsstyrelsen
har påtalat i sina skrivelser enl. ovan, dvs att en ändring av stationens utformning kan vara en lämplig
lösning då det är mycket svårt att ändra på elnätsuppbyggnaden med tillhörande parametrar.
Gotlands Elnät AB ansöker därför om att stationen skall vara placerad på samma plats som i tidigare
ansökan men att färgen istället skall vara helt svart och att taklutningen skall vara något brantare.
Enligt vår uppfattning kan stationen då uppfattas som någon form av ”tjärad bod” som borde kunna
passa in i miljön då det även finns stora likheter med den byggnad som är placerad invid parkeringen
till fågeltornet på berörd fastighet (se bifogade foton). Samtliga berörda måste dock ha klart för sig att
det rör sig om en viktig komponent i elnätet som måste vara tillgänglig, anpassad för drift –och
underhåll, brandsäker, rätt placerad mm. Utifrån detta finns därför begränsningar i möjligheten till
anpassad utformning men detta förslag faller dock inom ramen för vad som är möjligt.
Som en möjlig vägledande referens till denna ansökan kan nämnas ett bygglovsärende för en
transformatorstation i Hamra (ärende BN 2015/5883) där förutsättningarna för natur –och
kulturvärden var ungefär de samma och där en station med just denna föreslagna utformning kunde
godkännas av byggnadsnämnden.
Gotlands Elnät AB skulle även vara mycket tacksamma för en skyndsam handläggning av ärendet då
vårt projekt redan lidit stor skada av de förseningar som uppstått i samband med denna process.
Mvh Håkan Nyström, projektledare

Datum
2018-01-11 07:07

Ärendenummer
#2541

Sida
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Inskickat av: Gotlands Elnät AB (Cecilia Ann-Sofie Eriksdotter Åhlén)
(Signerad)

Transformatorstation - ansökan om
1. Fastighet
Ange vilken fastighet ditt ärende gäller
GOTLAND ÖJA STOCKVIKE 2:1
Vad ska du göra?
Bygga en ny transformatorstation

2. Åtgärd
Ange typ av transformatorstation
Annan
Ange area på transformatorstationen
Area i kvadratmeter
8

Fasadfärg
NCS S 9000-N
Takfärg
Standard - svart (NCS S 9000-N)
Ange avstånd till befintlig väg
Antal meter till närmaste väg
7

Antal meter till annan väg eller vägkorsning
-

3. Kontaktuppgifter
Ansöker du för Gotlands Elnät AB eller som ombud?
Gotlands Elnät AB

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2018-01-11 07:07

Ärendenummer
#2541

Inskickat av
Gotlands Elnät AB (Cecilia Ann-Sofie
Eriksdotter Åhlén) (Signerad)

Kontaktuppgifter
Organisationens namn
Gotlands Elnät AB

Organisationsnummer
556537-4724

Adress
Box 1095

Postnummer och ort
62121 Visby

Sida
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Kontaktperson
För- & Efternamn
Cecilia Ann-Sofie Eriksdotter Åhlén

E-postadress
annsofie.ahlen@geab.vattenfall.se

Telefon
0498-285271

Mobiltelefon
0701540675

Notifieringar
E-post

Ange eventuella extra kontaktuppgifter
Faktureringsadress (om annan än ovan)
Faktureringsadress (om annan än ovan)
Organisationsnummer
-

Märkning av faktura
SO 4759440

Namn
-

Adress
-

Postnummer
-

Ort
-

4. Bilagor
Översiktskarta
Kartan ska vara i skala 1:5000 eller 1:10000 och tydligt visa var transformatorstationen ska placeras.
Översiktskarta.pdf (1,24 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Situationsplan
Situationsplanen ska vara i skala 1:400 eller 1:500 och i detalj visa byggnaden och omgivningen.
Situationsplan.pdf (1,09 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fasadritning, planritning och sektionsritning
Ritning TSK 315-4, 30 grader.pdf (89 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2018-01-11 07:07

Ärendenummer
#2541

Inskickat av
Gotlands Elnät AB (Cecilia Ann-Sofie
Eriksdotter Åhlén) (Signerad)

Sida
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Kontrollplan
Här bifogar du en kontrollplan för transformatorstationen.
Exempel på kontrollplan - nybyggnad
Exempel på kontrollplan - nybyggnad och rivning
Kontrollplan för enkla ärenden.pdf (47 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Teknisk beskrivning
Byggbeskrivning plåt.pdf (118 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Övriga bilagor
Bifoga gärna fotomontage som visar transformatorstationens placering på platsen.
Foto befintlig byggnad på fastigheten Öja Stockvike 2.1.pdf (402 KB)
Foto transformatorstation Hamra Långmyre.pdf (724 KB)
Foto transformatorstation LEVA.pdf (139 KB)
Ny ansökan avseende uppförande av transformatorstation.pdf (215 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Cecilia Ann-Sofie Eriksdotter Åhlén
Person ID: 197204106665
Datum: 2018-01-11 07:07
Signerad checksumma: F26151810793973C983195CFF06EFEC101C67FB0

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Transformatorstation placerad på
Hamra Långmyre 1:20

Byggnad placerad på berörd
fastighet (parkering fågeltorn)

Transformatorstation placerad vid
LEVA/Kungsladugården Visby

Transformatorstationer i plåt
Som kund hos Holtab är du inte styrd att använda något speciellt fabrikat av mellanspänningseller lågspänningsutrustning. Du väljer själv hur du vill bestycka stationen. I vissa fall passar
luftisolerade mellanspänningsapparater, medan ett RMU ställverk kanske är att föredra i andra
sammanhang. Det viktigaste är att du som kund ska kunna känna dig trygg i valet av teknik.
Personsäkerhet är en viktig ledstjärna hos oss och därför är våra stationer provade enligt nya
transformatorstationsnormen IEC 62271–202.
Exempel på tester som utförts är:
•
•

Ljusbågsprov, typ A och B
Temperaturstegring

•

Kapslingsklass
Mekanisk hållfasthet

•

Jordningskonstruktion

•

Vad gäller jordningskonstruktion så kan vi erbjuda våra transformatorstationer både med
skenjordning samt stomjordning då du använder transformatorstationens kapsling som
jordförbindelse. För att säkerställa vår konstruktion av transformatorstationer gentemot det
sistnämnda jordningsalternativet har denna typ av jordning testats mot IEC-standarden.

Exempel på exteriör för några transformatorstationer i plåt

Byggbeskrivning
Stål som byggmaterial
Vi använder stål som konstruktionsmaterial i våra transformatorstationer, ett naturligt val på grund
av materialets goda egenskaper. Stål är starkt, formbart och kostnadseffektivt och kan användas i
många sammanhang.
Naturvårdsverket har klassat stål som det mest miljövänliga konstruktionsmaterialet.

•
•
•

Stål är 100 procent återvinningsbart
Stål framställs av, helt eller delvis, återvunnet material
Stål ingår i ett evigt kretslopp. Det kan återvinnas utan direkta kvalitetsförluster.

Aluzink
Transformatorstationernas material och ytbehandling är av avgörande betydelse för stationernas
livslängd. Den stålplåt vi använder i vår produktion är aluzink. Kombinationen aluminium och zink
skapar ett mycket bra skydd mot korrosion, där zinken med sitt katodiska skydd, vid eventuella
repor, kompletterar aluminiumet.
Aluzink fungerar utmärkt i tuffa miljöer där andra typer av ytbehandlingar inte är användbara.
Aluzink ger exempelvis upp till sex gånger bättre korrosionsskydd än varmförzinkad plåt. Aluzink
är ett bra miljöval, dels för lång livslängd, dels ur återvinningssynpunkt.
Den del av stationen som står ovan mark är tillverkad av Aluzink, AZ150, medan stationens
fundament är tillverkat av AZ185, som är ett kraftigare skydd. Detta för att stå emot den hårdare
påfrestningen som fundamentet utsätts för när det grävts ned i mark.

Exteriör
Fundament
Alla plåtytor på fundamentet målas med en färg som är framtagen för användning på zinkbelagda
ytor och som har mycket god fästförmåga. Färgen har en alkalisk motståndskraft, vilket gör den
mycket lämplig som färg på ytor som utsätts för fukt då elektrokemiska reaktioner förhindras.
Ytterväggar
Efter grundmålning av stationens ytterväggar målas dessa med en vattenbaserad färg. Färgen
lämpar sig bra för behandlade metallytor och är lätt att bättringsmåla vid eventuell skada. Kulörer
erbjuds enligt NCS-skalan.
Stationen levereras som standard med släta väggar som har en struktur från färgen.

Exteriörutformning av stationen såsom val av kulör, ytbeklädnad med mera är i stort sett
obegränsad. Som tillval för ytbeklädnad finns bland annat tre olika paneltyper i plåt att välja
mellan.

Tak
Taket grundmålas och förses med samma typ av färg som används till stationens ytterväggar.
Kulören på taket erbjuds enligt NCS-skalan. Alla standardtak har en lutning på minst fem grader
vilket underlättar avrinningen av vatten. Vi kan erbjuda många olika utformningar av taket.
Exempelvis sadeltak med 20 eller 30 graders lutning, valmat tak eller rundtak.
Yttre lås vid utomhusbetjänad station
Låsning av yttre dörrar till transformatorstationen sker med hänglås. Ett lock skyddar hänglåset
mot fukt och is. För att minimera antalet hänglås på vissa stationstyper så öppnas
transformatordörren från lågspänningsutrymmet.
Ytterdörr vid inomhusbetjänade stationer
Stationens ytterdörr är en multifunktionell industridörr. Dörren kan förses med lås av olika
fabrikat. Den kan även utrustad med panikregel samt tillhörande dekaler som markerar dörrens
position.

Interiör
Insida, tak och innertak utomhusbetjänad station
Innertaket och insidan av yttertaket på våra stationer förses med en väl beprövad vattenbaserad
beläggningsmassa med god absorptions- och avdunstningsförmåga som förhindrar
kondensdropp. Beläggningsmassan har god fästförmåga på de flesta underlag samt en bra
funktion som värmeisolering på tak av plåt eller aluminium.
Beläggningsmassan är resistent mot brand och flambildning enligt brandklass NT Fire 004 Klass
1. I övrigt avger massan inga emissioner till omgivningen och fungerar vibrations- och
akustikdämpande.

Beläggningsmassan används i första hand i våra stationer på grund av dess goda förmåga att
förhindra droppbildning av kondensvatten på elutrustningen i stationen. Inomhusklimatet i
stationen blir avsevärt bättre tack vare massans funktionsområde.

Golv vid inomhusbetjänad station
Materialet i golvet består av plattor med laminat på ovansidan som gör det slittåligt, fuktbeständigt
och enkelt att hålla rent. Dessa plattor är speciellt framtagna för miljöer med elektronisk
utrustning. De har också ett antistatiskt, flamsäkert skydd och är bra miljöval eftersom de är
återvinningsbara.
Golvskivorna vilar på balkar som svetsas ihop till ett ramverk. Detta ramverk skapar en
kabelkällare som möjliggör kabelgenomföring under golvet. Med stationen följer ett verktyg som
gör det möjligt att lyfta golvskivorna för att komma åt underliggande kablar.
Innerväggar vid inomhusbetjänad station
Efter grundmålning målas innerväggar i en ljus kulör. Färgen är framtagen för att användas på
stålkonstruktioner.
Isolering vid inomhusbetjänad station
Isoleringen i stationens väggar och tak är av glasull, som är vattenavvisande och minskar risken
för korrosion. Kabelkällaren är oisolerad.
Innertak vid inomhusbetjänad station
Efter grundmålning målas stationens innertak med samma färg som används till innerväggarna.
Ventilation vid inomhusbetjänad station
Ställverksrum
Ventilationen i stationens ställverksrum bygger på självdragsprincipen. När utrustningen i
stationen avger värme stiger denna uppåt i stationen och leds ut genom högt placerade
ventilationskanaler. Detta skapar ett sug i de lågt placerade ventilationskanalerna vilket resulterar

i att kall uteluft strömmar in. Ju större temperaturskillnad det är mellan luften utomhus och inne i
stationen desto högre luftflöde. En förutsättning för att principen med självdragsventilation ska
fungera är fria luftvägar vid ventilationskanalerna.
Kabelkällare
Genom ventiler som sitter monterade på stationens fundament skapas ett drag i kabelkällaren
vilket förhindrar kondensbildning på undersidan av golvplattorna.
Vindsventilation
Utrymmet mellan stationens yttertak och innertak är ventilerat genom en springa vid takramen,
vilket håller isoleringen torr och förhindrar kondensbildning på insidan av yttertaket.
Transformatorutrymme
Uppsamling av oljespill
Vid ett eventuellt haveri i en oljeisolerad transformator finns det alltid en risk for läckage. Därför
finns ett uppsamlingsutrymme under transformatorn som rymmer hela transformatorns volym av
olja. För att undvika föroreningar i naturen samlas oljespillet i uppsamlingsutrymmet.
Golv
Utrymmet för uppsamling av oljespill fungerar även som stationens golv. Om transformatorn inte
är fabriksmonterad följer lösa balkar med för den att stå på. Golvet är emellertid inte byggt för att
hantera transformatorns tyngd, utan golvet måste vila direkt mot den underliggande marken. Det
är således marken som bär transformatorn.
Ventilation
Ventilationen i transformatorutrymmet bygger på självdragsprincipen. Stora ventilationsgaller som
är lågt placerade suger in luft utifrån som värms upp av transformatorn för att sedan lämna
stationen genom övre ventilationsgaller, alternativt i takramen.
I vissa fall kan forcerad kylning krävas. Då kan en termostatstyrd fläkt installeras för att förbättra
ventilationen.

KONTROLLPLAN FÖR ENKLA ÄRENDEN
Kontrollplan skall finnas i alla ärenden som kräver bygglov eller en anmälan. Kontrollplanen lämnas in
i 2 exemplar i samband med ansökan/anmälan. Ett exemplar sänds åter i samband med beslut. Detta
exemplar skall inskickas till byggnadsnämnden i samband med färdiganmälan.

Kontrollplan
Fastighet

Gotland Öja Stockvike 2:1

Ärende/Diarienummer
Namn på den som utför kontrollen __Håkan Nyström___________________

Ort & datum

Byggherrens underskrift

Kontrollpunkter
Typ av kontroll
Det utförda överensstämmer med beviljat lov avseende
placering
Det utförda överensstämmer med beviljat lov avseende
utförande
Lägeskoordinater
N: 6319608
O: 125183

Datum för kontroll

Kontrollplan skickas in till Byggnadsnämnden 621 81 Visby.

Signatur

Begäran om slutbesked (när arbetet är slutfört)

Begäran om slutbesked skickas in till byggnadsnämnden i god tid innan byggnaden
är tänkt att tas i bruk, tillsammans med ifylld kontrollplan. Begäran skickas in till:

Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Fastighet: Gotland Öja Stockvike 2:1
Ärende/Diarienummer:
Ort & Datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

YTTRANDE
Datum
2018-02-20

Marie-Louise Hellqvist
Enheten för samhälle och kulturmiljö
010-2239235
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Dnr
431-584-2018

Region Gotland:
Registrator-bn@gotland.se

Förfrågan om fornlämning berörs i samband med
uppförande av transformatorstation på fastigheten
Öja Stockvike 2:1, Region Gotland
Er beteckning: 2017/70
Det finns inga kända fornlämningar i området för den planerade
transformatorstationen.

Marie-Louise Hellqvist

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Yttrande
Datum

Beteckning

2018-02-28

FM2018-4560:6

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Region Gotland

2018-02-15

BN 2018/70

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning
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HKV PROD INFRA, Anton Arnesson,
08-788 83 39, anton.arnesson@mil.se

Yttrande avseende bygglov för nybyggnation av
transformatorstation på fastigheten Öja Stockvike 2:1,
Region Gotland, Gotlands län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.

Bramer, Camilla
Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
Region Gotland

registrator-bn@gotland.se

För kännedom
FMTIS

(AAR)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Handlingstyp Yttrande
Ärende BN 2018/70
Datum 7 mars 2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsarkitektenheten

Yttrande
Öja Stockvike 2:1 – Nybyggnad av transformatorstation.
Området är utpekat i Kulturmiljöprogram för Gotland (antaget 2014-10-01 BN
§231) som värdefullt kulturlandskap, landskapsbild, odlingslandskap och
bebyggelsemiljö. Det är en del av riksintresset Öja och enligt den fördjupade
översiktplanen för Storsudret är marken tilltänkt som kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning.
Den föreslagna platsen utgörs av det gotlandstypiska heddominerande
beteslandskapet. Ett öppet landskap som brukats med mycket lång kontinuitet.
Området har tack vare ett aktivt bete behållit sin öppenhet och de kvalitéer
som ger ögat möjlighet till mäktiga vyer över land och hav.
Upplevelsen av det helt öppna landskapet störs av transformatorstationen (som
redan är uppförd på platsen) på ett sätt som påtagligt skadar de värden som
uttrycks i riksintressebeskrivningen. Ny bebyggelse bör enbart tillkomma i
anslutning till de befintliga gårdarna och inte i det öppna kulturlandskapet.
Bedömning

Transformatorstationen som har placeras i ett helt öppet och oexploaterat
beteslandskap, utan ta stöd i bebyggelse eller växtlighet kan inte anses vara
lämplig med hänsyn till natur- och kulturvärdena eller landskapsbilden på
platsen (plan- och bygglagen kap 2 § 6). Placeringen innebär också en påtaglig
skada på riksintresset. Ansökan bör därför avslås.
Med vänlig hälsning
Maria James
Regionantikvarie

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Svar på regionantikvariens yttrande i ärende BN 2018/70
Gotlands Elnät AB investerar i samhällsviktig infrastruktur genom ut- och ombyggnad av elnätet på
Gotland. Elnätet i Öja-Hamra börjar bli till åren kommet med påföljden att kunderna ofta drabbas av
avbrott. Syftet med detta projekt är därför att rusta upp elnätet genom att bl a jordförlägga
ca: 20km luftburen elledning i området vilket vi tror kommer att minska störningarna för kunderna.
Det kommer sannolikt även att påverka landskapsbilden positivt.
Vi har stor respekt för de argument som regionantikvarien anger i sitt yttrande men måste än en gång
förtydliga att vi, utifrån vår planering av elnätet och dess ingående parametrar, har svårt att ändra
placeringen på stationen utan att det får väldigt stora konsekvenser.
I denna ansökan har vi i möjligaste mån försökt att tillmötesgå de synpunkter som funnits på
stationens utformning genom att ändra färg och taklutning. Vi tror därför att stationen kommer att
uppfattas som mindre avvikande i det känsliga landskapet. Som tidigare uppgivits i ansökan måste
dock alla ha klart för sig att det rör sig om en viktig komponent i elnätet som måste vara anpassad,
placerad och utformad för det den är till för.

Mvh Håkan Nyström, projektledare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/68
2 maj 2018

Agnes Ekbom Aldrin

Byggnadsnämnden

ÖJA STOCKVIKE 2:1
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
transformatorstation (Stockvike)
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden lämnar strandskyddsdispens med stöd av 7 kap. 18 b &
18 c punkt 2 §§ miljöbalken (MB) för nybyggnad av transformatorstation om 5,3
kvadratmeter.

Avgift

Avgift strandskyddsdispens 5 670 kronor
Totalt
5 670 kronor
Avgiften är beräknad i enlighet med taxa fastställd av regionfullmäktige.
Faktura skickas separat.
Upplysning







Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det
länsstyrelsen fått ta del av beslutet (miljöbalken 19 kap. 3b §). Sökanden
uppmanas därför att avvakta tiden för överprövning innan uppförandet av
byggnaden påbörjas.
På Gotland kan fornlämningar och fornfynd påträffas även om de inte är
markerade på den ekonomiska kartan. Fornlämningar kan uppträda som
mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm. Avbryt då omedelbart
arbetet och underrätta Samhälls- och kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen,
telefon 010-223 90 00.
Beslutet sänds till sökanden, fastighetsägaren (om annan än sökanden)och
Länsstyrelsen.
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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 2017/68

Åtgärden är bygglovspliktig och prövas i ett separat ärende, BN 2016/806.
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte
har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet om
dispens vann laga kraft.

Sammanfattning

Ansökan avser dispens från strandskydd på fastigheten Öja Stockvike 2:1 för
nybyggnad av transformatorstation.
Strandskyddet gäller vid insjön som ligger inom fastigheten Öja Stockvike 2:1.
Transformatorstationens uppförs på icke i anspråkstagen mark.
Transformatorstationen uppförs inte inom tomtplats och ianspråktar endast den
mark som den upptar i byggnadsarea (5,3 kvadratmeter).
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att dispens från strandskydd kan ges.
Ärendebeskrivning

Ansökan gäller en transformatorstation bed byggnads- och bruttoarea på 5,3
kvadratmeter. Fastigheten ligger söder om Faludden i Öja.
Transformatorstationen bedöms inte utgöra ett hinder för allmänheten från att
beträda ett område där man ska få färdas fritt eller väsentligt ändra livsvillkoren för
djur- eller växtarter.
Transformatorstationen placeras i utkanten av befintligt strandskydd och är väl
avskilt från området närmast strandlinjen.
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).
Yttrande

Inga yttranden.
Bedömning

Bedömningen är att åtgärden inte kommer att minska den allemansrättsliga tillgången
till strandområdet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter. Fri
passage enligt 7 kap 18 f § Miljöbalken om ca 300 meter där friluftslivet kan passera
längs stranden bibehålls innanför fastigheten.
Transformatorstationen uppförs i nära anslutning till den befintliga grusväg som går
ut mot Faludden och ianspråktar endast den mark som transformatorstationen
upptar i byggnadsarea, alltså 5,3 kvadratmeter.
Riksintressena som finns representerade på platsen bedöms inte påverkas eller
förändras av åtgärden. Åtgärden bedöms vara förenlig med kraven från en allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med den för området gällande översiktsplan och aktuell fördjupad
översiktsplan.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/68

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är därmed att strandskyddets
syften inte motverkas av åtgärden och att dispens från strandskyddsbestämmelserna
kan medges med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1.

Beslutsunderlag

Handling

Inkom

Handlingsnr

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Översiktskarta
Situationsplan
Fasadritning
Planritning

2018-04-23
2017-01-11
2017-02-14
2017-02-14
2018-04-23
2018-04-23

1
5
6
11
11

Lagstöd

Miljöbalkens 7 kapitel 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).
Miljöbalkens 7 kapitel 18 c §, punkt 2
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
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).
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
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Agnes Ekbom Aldrin
Bygglovarkitekt

Tjänsteskrivelse
BN 2017/68

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Sökande och fastighetsägare
Sökande:
Fastighetsägare:
Sökande
Gotlands Elnät AB, Box 1095, 62121 VISBY
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga till beslut
BN 2017/68

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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2018-04-23
Kartunderlag

Öja Stockvike 2:1
BN 2017/68
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Ny transformatorstation

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1942
16 april 2018

Niklas Rane

Byggnadsnämnden

ÖJA STOCKVIKE 2:1
Ifrågasatt olovligt byggande - Olovligen uppförd
transformatorstation
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden påför Gotlands Elnät AB, orgnr 556374724 en
byggsanktionsavgift om 68250 kr och avslutar därmed ärendet.
Byggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 60 dagar från
att beslutet vunnit laga kraft med stöd av 11 kap 61 § PBL.

Avgift

Byggsanktionsavgift 68250 kronor
Avgiften är beräknad i enlighet med 9 kap. plan- och byggförordningen (2013:308),
PBF.
Faktura skickas separat.
Sammanfattning

Detta beslut är ett led i byggnadsnämndens skyldighet att pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller beslut om en påföljd enligt 11 kap 5 § PBL.
Ärendet gäller en olovligt uppförd transformatorstation. Förslaget till beslut är att en
byggsanktionsavgift ska påföras byggnadsverkets ägare. Förvaltningen gör
bedömningen att överträdelsen är av mindre allvarlig art eftersom byggnadens area
uppgår endast till 5,3 kvm. Förvaltningen föreslår därför att byggsanktionsavgiften
ska sättas ner till hälften av det ursprungliga beloppet och bestämmas till 68250 kr.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1942

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Byggnadsverkets ägare hade sökt bygglov för åtgärden men fick avslag av
Byggnadsnämnden p.g.a. byggnadens utformning inte passade in i landskapsbilden
(BN 2016/9489). Byggnadsnämnden informerades 2017-08-07 om att byggnaden
uppförts innan beslut tagits, det fanns även bifogade bilder i anmälan.
Byggnadsverkets ägare inkom med en ny bygglovsansökan gällande samma
transformatorstation och plats men med annan utformning 2018-01-11 (BN
2018/70). Med anledning av det gjordes ett platsbesök 2018-03-29 där det kunde
konstateras att byggnaden fortfarande står kvar, med samma utförande som tidigare.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område
Bedömning
Överträdelsen och när den utfördes

Byggnadsnämnden har kunnat konstatera att byggnaden uppfördes under 2017.
Ägaren skickade 2017-04-26 en förfrågan om ärendestatus i pågående
bygglovsansökan (BN 2016/9489) och informationen om misstänkt olovlig åtgärd
inkom 2017-07-06. Det är mest sannolikt att åtgärden har utförts mellan dessa
datum.
Enligt 6 kap 1 § PBF krävs det bygglov för att uppföra transformatorstationer. I det
här fallet har byggnadsverkets ägare sökt bygglov men fått avslag på bygglovsansökan
p.g.a. att utformningen inte passade in i landskapsbilden (BN 2016/9489), men
byggnaden uppfördes ändå.
Byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden ta ut
en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i
16 kap. 2–10 §§. Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter
om byggsanktionsavgifter i 9 kap. PBF.
Enligt PBF ska byggsanktionsavgift åläggas den som trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörjar en åtgärd som kräver lov innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.
Byggnadens ägare, Gotlands Elnät AB, har i det här fallet fått avslag på
bygglovsansökan men ändå uppfördes transformatorstationen utan bygglov och
startbesked.
Enligt 11 kap. 53, 55—56 §§ behöver en byggsanktionsavgift inte tas ut trots att en
överträdelse skett i vissa situationer. Att överträdelsen inte skett uppsåtligen saknar
betydelse vid denna bedömning. Byggnadsnämnden bedömer att det inte råder några
omständigheter i ärendet som medför att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut.
Byggsanktionsavgiftens storlek

Enligt 9 kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det
belopp som anges i 9 kap. PBF. Sanktionsarean har bestämts med stöd av ritningar
avseende den aktuella åtgärden (se handling nr 7) och avgiften grundas på 2018 års
prisbasbelopp, dvs 45 500 kr.
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Enligt 11 kap. 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften i ett enskilt fall sättas ned om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.
Av utredningen i ärendet framgår att byggnadens area endast är 5,3 kvm och
överträdelsen bedöms därför vara av mindre allvarlig art. Förvaltningen bedömer att
avgiften, som är beräknad till 136500 kr (se handlings nr 6), inte står i rimlig
proportion till överträdelsen. Förvaltningen finner därför att det finns skäl att sätta
ned avgiften till hälften. Byggsanktionsavgiften bestäms därmed till 68250 kr.
Rättelse för att slippa byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med byggnadsnämnden.
I det här ärendet kan rättelse ske genom att transformatorstationen helt tas bort
senast den 2018-05-15
Vem som ska betala byggsanktionsavgiften

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Byggnadsnämnden kan konstatera att Gotlands Elnät AB begick överträdelsen, ägde
byggnadsverket när överträdelsen begicks samt fick fördel av överträdelsen när
åtgärderna påbörjades och när byggnadsverket togs i bruk. Gotlands Elnät AB ska
därför betala hela byggsanktionsavgiften.
Gotlands Elnät AB har tagit del av förslag till beslut och beretts tillfälle att yttra sig
enligt 11 kap 58 § PBL.
Om lov ges i efterhand i ärende BN 2018/70 avslutas ärendet i och med uttagandet
av byggsanktionsavgift.
Upplysningar

Byggsanktionsavgiften ska betalas senast 60 dagar efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Detta beslut delges med förenklad delgivning enligt sändlista.

Beslutsunderlag
Handling

Inkommen/upprättad

Anmälan
Bilder från platsbesök
Beräkningsunderlag BSA

2017-08-07
2018-03-29
2018-04-09

Handlingsnr

1
5
6
3 (7)
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Översiktskarta
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2018-04-09
2018-04-16

7
8

Bilagor

Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning
Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser

Niklas Rane
Byggnadsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Gotlands Elnät AB

-
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Bilaga 1 – Information om förenklad delgivning

Denna handling delges er med förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen
(2010:1932) komma att användas. Att delges något betyder att det räknas som att
man har tagit emot det. Det har betydelse bl.a. när det gäller tider för att svara eller
överklaga.
Förenklad delgivning går till på följande sätt:
1. Den handling som ska delges skickas i ett vanligt brev till
delgivningsmottagarens senast kända adress. Om den senast kända adressen
inte kan användas, skickas handlingen till folkbokföringsadressen eller till
dennes e-postadress om den har lämnats till Byggnadsnämnden.
2. Närmast följande arbetsdag skickas till samma adress ett kontrollmeddelande
om att handlingen har skickats.
Delgivningsmottagaren anses i normala fall vara delgiven två veckor efter det att
handlingen som ska delges skickades.
Med delgivningsmottagare avses de personer som enligt sändlistan ska delges.
Om ett avgörande i ärendet överklagas, kan förenklad delgivning även komma att
användas i den högre instansen. Om ärendet lämnas över till en annan myndighet,
kan förenklad delgivning även komma att användas av den myndigheten.
Det är viktigt att ni så länge ärendet pågår tar del av er post åtminstone varannan
vecka. Meddela Byggnadsnämnden i förväg om du inte kan göra det t.ex. på grund av
en semesterresa. Det är också viktigt att ni meddelar oss om ni byter adress.
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Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser
Om byggsanktionsavgift

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden ta ut
en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i
16 kap. 2–10 §§.
Regeringen har med stöd av 16 kap. 12 § PBL meddelat föreskrifter om
byggsanktionsavgifter i 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Enligt 9
kap. 1 § PBF ska byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det belopp
som anges i 9 kap. PBF.
Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om att
det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa.

Sanktionsarea

I 1 kap. 7 § PBF (2013:308), gällande från och med 1 juli 2013, avses med
sanktionsarea den area som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd
motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15
kvadratmeter. Vid markåtgärd motsvarar sanktionsarean den area som åtgärden
avser.
Prisbasbelopp

Enligt 9 kap. 1 § PBF (2011:338) och 9 kap. 1 § PBF (2013:308) ska det
prisbasbeloppet som gäller för det år som beslut om avgift fattas användas.
Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr.
Byggsanktionsavgiftens maxbelopp

Enligt 11 kap. 52 § PBL får byggsanktionsavgiften högst uppgå till 50 prisbasbelopp.
Vem ska betala avgiften

Enligt 11 kap. 57 och 60 §§ PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser, den som begick överträdelsen, eller den som har fått en fördel av
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överträdelsen och om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de
solidariskt ansvariga för betalningen.
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Tester sker enligt standarden för prefabricerade transformatorstationer,
IEC 62271-202 (ljusbågsprov typ A och B, temperaturstegring, kapslingsklass,
mekanisk hållfasthet, jordningskonstruktion, buller mm).
Transformatorstationens konstruktion dämpar ljudnivån från transformatorn
med omkring 3 dB.
Miljö - oljeläckage. Under transformatorn finns ett uppsamlingsutrymme
som rymmer hela volymen transformatorolja. Utrymmet fungerar även som
stationens golv.

Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Öja Stockvike 2:1

Bilaga nummer
Byggnadsnämndens diarienummer

BN 2017/1942

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

Övriga byggnader

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Nej

Area

5,3

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap 6 § 4 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglag (2010:900) påbörja en sådan
nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan och
bygglag (2010:900) eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 eller 9 plan och byggförordning
(2011:338) innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Förordning (2014:471).

Beräkning
Sanktionsarea

0

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

45 500 kr (2018)

Beräkningsgrundande formel

(3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea)

Beräkning

(3 * 45500) + (0,01 * 45500 * 0)

Beräknad sanktionsavgift

136 500 kr

