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Samhällsplaneringsnämnden 2012-01-31 §19
Angående Länsstyrelsens remiss rörande förslag till gång-och
cykelväg m.m. inom antagen detaljplan för Näverängsvägen, N1.
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Förvaltningens förslag till svar på remiss godkänns.
Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Näverängsvägen, N1 är antagen av kommunfullmäktige
2011-0330 § 60. Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen och
Länsstyrelsen begärde svar från planenheten på vissa frågor i planen.
Planchef och planhandläggare skickade svar till Länsstyrelsen och fick
tillbaka en fråga om dessa personer har behörighet att fatta beslut på
delegation.
Efter att Länsstyrelsen skickat tillbaka beslut om yttrande till kommunen för
klargörande om delegation eller beslut av behörigt kommunalt organ, inkom
den 13 januari 2012 beslut om yttrande fattat av ordföranden i
samhällsplaneringsnämnden. Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen får en
nämnd uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som
är brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
I yttrandet inkommer den 13 januari 2012 anges inget om att ärendet skulle
vara så brådskande att nämndens avgörande inte kunnat avvaktas.
Länsstyrelsen sänder därför tillbaka ärendet för att beslut om yttrande ska
kunna fattas i nämnd. Vidare önskar Länsstyrelsen gällande frågan om
förekomsten av vattensalamandrar på fastigheten Värmdövik 35:1 få ett
besiktningsprotokoll eller annat underlag från kommunekologens besiktning
den 3 november 2011.
Beslutsnivå

SPN
Reservationer och protokollsanteckning

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
” Näverängsvägen är ett område som idag redan till stor del är bebyggt, en
av Värmdös äldsta villabebyggelser. Socialdemokraterna är inte emot en
detaljplanering av området, men vi anser att kontoret och majoriteten inte tar
tillräcklig hänsyn till de boendes åsikter i samråd och skrivelser. Det är vår
intention att hjälpa kontoret fram med så många detaljplaner som möjligt för
att snabba på utbyggnaden av kommunalt VA. Men, när vi liksom kontoret i
tidigt skede får indikationer på att de boende har synpunkter på ett antal
övergripande punkter anser vi att kontoret behöver få till rutiner kring hur
man skall möte upp de boende så man slipper överklaganden som endast
försenar en utbyggnad av VA. Att detaljplanera ett redan bebyggt område
kräver en fingertoppskänsla från kontorets tjänstemän och ytterst viktigt att
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politiken har örat mot marken och lyssnar av dem som bor i området. När de
boende nu överklagat de saker som vi redan visste skulle föranleda en
överklagan är det ytterst viktigt att hanteringen därefter sker rätt. Det är inte
acceptabelt att planenheten svarar länsstyrelsen utan att ta in politikens
synpunkter. Än värre är det att majoriteten förbehåller sig rätten att svara
genom nämndens ordförande. När det senare även framkommer att
kontorets svar innehåller rena faktafel är det än mer oroande.
Socialdemokraterna hade önskat att kontoret inhämtat de boendes kunskap
gällande den omdebatterade GC-vägen samt oron för kostnader i samband
med förrättning istället för att försöka tvinga fram enskilt huvudmannaskap,
eller än värre att försöka smyga in kommunalt huvudmannaskap i detta
område. Något som det idag finns en enig politisk vilja mot.”
Handlingar i ärendet
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