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Regeringen
Miljödepartementet
Tegelbacken 2
103 33 Stockholm

Överklagande av Länsstyrelsens i Gotlands län beslut den 15 april 2011, dnr 4031569-10 gällande detaljplan för del av Hangvar Ire 1:188 i Gotlands Kommun
Naturskyddsföreningen Gotland överklagar härmed Länsstyrelsens beslut att godkänna
Gotlands kommuns detaljplan för del av Hangvar Ire 1:188 i Gotlands kommun.
Yrkanden
Naturskyddsföreningen Gotland yrkar att Byggnadsnämndens i Gotland kommun
beslut om antagande av detaljplan för del av Hangvar Ire 1:188 upphävs, pga att planen
dels strider mot 4 kap. 1, 2 och 4 §§ miljöbalken.
Naturskyddsföreningen Gotland yrkar vidare att Gotlands kommun åläggs att göra en
grundlig miljöbedömning enlighet med 6 kap. 11 § miljöbalken och en
miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 4 § 2 st. förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Naturskyddsförening Gotland yrkar även att kommunen presenterar en fullständig
samrådsredogörelse över de inkomna synpunkter som inkom 2008 på förslaget till
planprogram
Grund för yrkanden
Ireviken är en unik bildning i gotländsk kustnatur med ostörd ravinbildning med väl
utvecklade nipor. Nipskärningen är den mest markanta på Gotland och uppvisar ett
flertal vetenskapligt betydelsefulla lagerföljder. Området som helhet visar mycket höga
natur- och upplevelsevärden.
De oexploaterade klintar som omger Ireviken, såväl havsklintar som inlandsklintar är
unika för Sverige och bör ges ett erforderligt skydd som omfattar både området ovan
klinten och området nedom klinten och framöver lämnas oexploaterade.
En byggnation på det tänkta området som enligt detaljplanen ligger på ett tidigare
obebyggt område, på en annan höjdnivå (uppe på klinten) skulle vara ett hot mot
klintlandskapet i Ireviken.
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Det faktum att detaljplaneområdet direkt gränsar till riksintresse Ireån, blivande
naturreservat Ireån, som är geomorfologiskt och botaniskt intressant samt att den andra
klinten i området ingår i Hall-Hangvar reservatet och Natura 2000-området gör att
området bör betraktas ur ett helhetsperspektiv. Detta är ett starkt vägande skäl att kräva
en miljökonsekvensbeskrivning. Det är anmärkningsvärt att ingen
miljökonsekvensbeskrivning företagits för att utreda de konsekvenser en eventuell
exploatering skulle få på området då det enligt detaljplanen rör sig om bebyggelse på
tidigare obebyggt område, på en annan höjdnivå och av en helt annan karaktär (2planshus)
Rakt under den aktuella klintkanten finns även en relativt stor grottformation och
Gotlands kommun har varken bedömt de konsekvenser en väldigt nära byggnation
skulle innebära för rasrisker och övrigt i grottformationen eller för den redan idag
skyddsklassade Ireån.
Vi anser att det nu aktuella området i Irevik lämnas oexploaterat för att området skall
behålla sin karaktär av orördhet och att de stora natur- och upplevelsevärden skall
bevaras och kunna utnyttjas i ett för Gotland positivt sätt.
I samrådsredogörelsen som presenterades till detaljplanen saknades alla de synpunkter
som lämnades på planprogrammet 2008. Endast de synpunkter som lämnades år 2004
vid ett tidigare förslag till detaljplan var redovisade, vilket ger en missvisande bild. Då
kommunen inte följt gällande regelverk anser vi att ett nytt samrådsförfarande måste
företas enligt 5 kap. 21 § PBL.

2011-05-13
För Naturskyddsföreningen Gotland

Anncatrin Hjernquist
Ordförande
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