
Kommunal kovändning stjälper campingägare – inget undantag i Sverige 

 
”Daniel Bergvall (MP), vice ordförande i Byggnadsnämnden, motiverar 
nämndens beslut med att politikerna måste balansera det enskilda intresset mot 
det allmänna”  

Snäcks Camping bara några kilometer norr om Visby går nu in på sitt sjätte år. 

Snäcks camping tillsammans med den gotländska superentreprenören Pigge 
Werkelin, har varit med ända sedan första spadtaget. Sedan dess har ärendet 
tröskats genom byråkratins kvarnar; länsstyrelsen har sagt sitt, liksom länsrätt, 
kammarrätt och regeringsrätt. Även regeringen har varit iblandad.  

  2005 sade Byggnadsnämnden i Gotlands kommun ja till att ställa 
villavagnar nära stranden vid Snäcks Camping. Nu gör kommunen en 
kovändning. "Det känns konstigt eftersom vi politiskt sätt har haft en 
dialog", berättar campingägaren Niklas Harlevi i ett tv-reportage 

Niklas Harlevi, som äger och driver Snäcks camping tillsammans med den 
gotländska superentreprenören Pigge Werkelin, har varit med ända sedan första 
spadtaget. Sedan dess har ärendet tröskats genom byråkratins kvarnar; 
länsstyrelsen har sagt sitt, liksom länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. Även 
regeringen har varit iblandad.  

Det tillfälliga bygglovet har också förlängts under resans gång.  

Nu när Byggnadsnämnden återigen fick ärendet på sitt bord i början av februari 
vann dock vagnmotståndarna med knapp majoritet, 6 mot 5. I det nya 
planprogrammet för en ny detaljplan, som det heter, finns inte villavagnarna vid 
vattnet med. Istället ska området vikas för rörlig camping.  

– Det känns konstigt eftersom vi politiskt sätt har haft en dialog och att man hela 
tiden varit med på att vi ska ha möjligheten att erbjuda logi nära havet i form av 
villavagnar, men nu har man alltså svängt och tagit ett annat beslut, säger Niklas 
Harlevi.  

Vad är det du reagerar starkast på? 
– Att politiker som varit med oss helt plötsligt svänger om utan dialog och att 
tjänstemännen plötsligt ändrar förslag utan dialog, säger Niklas Harlevi.  

Han berättar också om de muntliga löften som han fått från politiker från båda 
politiska blocken.  



Daniel Bergvall (MP), vice ordförande i Byggnadsnämnden, motiverar 
nämndens beslut med att politikerna måste balansera det enskilda intresset mot 
det allmänna.  

– Enskilda politiker har säkert lovat saker men vi kan inte garantera någonting 
förrän någonting har vunnit laga kraft, säger han.  

Han hoppas nu att parterna ska komma överens. Det gör också Niklas Harlevi 
som inte har gett upp. Han och Pigge Werklin samtalar nu med politikerna för 
att se vilka öppningar som finns.  

Han tycker inte att den rödgröna majoriteten i Byggnadsnämnden har haft 
turistnäringen för ögonen när den fattade sitt beslut.  

– Man ser inte helheten och det är tyvärr ofta så i de kommunala besluten, man 
ser inte helheten, säger han.  

Striden om villavagnarna vid Snäcks Camping bara några kilometer norr om 
Visby går nu in på sitt sjätte år. 2005 gav Byggnadsnämnden, med rödgrön 
majoritet, ett tillfälligt bygglov och vagnarna kunde parkeras ett tiotal meter från 
strandkanten. Beslutet fick snabbt kritik, bland annat av en sommargäst som är 
granne till anläggningen, med hänvisning till strandskyddet.  

Planprogrammet skickas nu ut för samråd till berörda fastighetsägare, 
myndigheter och föreningar.  

 

Toni kommentar 

Det känns lite skrattretande att den ena organisationen efter den andra 
samla folk som är betalda av samhället där man engagera ”sago” berättare 
och efter lunch kaffe smörgås far man hem utan förstått ett smack hur det 
fungera i Sverige och vilka hinder vi möter dagligen. Egentligen är det helt 
ofattbart att vi 2011 har personer som är avlönade av oss som ser det som 
sin uppgift att jävlas med småföretagen. Det är inte bara denna 
campinghistoria, det är hotell, restauranger, bussresearrangörerna i 
proncip hela den privata näringen som stångas för att överleva och från 
regeringen är det ingen som har nödvändig insikt. Hur kan detta få fortgå? 

 


