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Information om arbetet med ny utställningshandling
gällande Tematiskt tillägg till Översiktsplan -06
-Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Ett fårslag till utställningshandling godkändes av kommunstyrelsen för
utställning 2014-06-11 § 163. Utställningshandlingen, upprättad 2014-07-09,
har varit utställd under tiden 16 juli 2014- 19 september 2014 på kommunens
medborgarkontor, på biblioteket i Vårgärda samt på kommunens hemsida.
Planhandlingen har översänts till myndigheter och sakägare. Annons var
införd i Alingsåskuriren 2014-07-16. Efter utställningen har inkomna
synpunkter sammanställts i ett utställningsutlåtande, se bilaga. Med
utgångspunkt i inkomna synpunkter bedömer fårvattningen att fårändringarna
som bör göras är väsentliga. Därmed ställer Plan- och bygglagen 3 kap 18 §
krav på att ytterligare en utställning görs.
Följande fårändringar föreslås, se även kartbilagor:
Efter inkomna yttranden från fastighetsägare i området vid Säveån
Finnatorp pekas området ut främst får ett mindre antal bostäder samt
ett område för friluftslivet mellan bostäderna och strandremsan.
Tidigare var området endast utpekat för friluftslivet med restriktioner.
Säveån omfattas av riksintresse för naturmiljövården på grund av sina
biologiska förutsättningar. Om ett område som tidigare varit utpekat
för friluftslivet förändras till fårmån får bostäder kan detta innebära
större risk får betydande negativ miljöpåverkan. Det bör även utredas
om riksintresset kan utsättas får betydande negativ påverkan.
Länsstyrelsen bevakar riksintressen och därmed bör förslaget åter
sändas på remiss.
Säveån Algutstorp utgår. Detta på grund av dess svaga forankring till
landsbygdsutveckling då området ligger tätortsnära. Området berörs av
riksintresse får kultur- och naturmiljövård samt kommunikation. En
negativ påverkan på dessa kan uppkomma vid utveckling i området.
Kommunen riskerar därmed att Länsstyrelsen omprövar planen.
Område la vid Tåsjön minskas på grund av länsstyrelsens synpunkter.
Länsstyrelsen har gjort följande bedömning på utställningshandlingen:
o
Område l a och l c är oexploaterade och anser därmed att de
utpekade områdena inte är fårenliga med kommunens kriterier.
o
Bebyggelse i område l a och l c kommer att påverka området
negativt och förändra landskapsbilden.
Området vid Ornungasjön minskas på grund av länsstyrelsens
synpunkter. Det område i sjöns norra del där marken i dagsläget är
ianspråktagen utgår samt att den fria zonen utökas till 50 meter.
Därmed delas det kvarvarande området in i två områden (l a, l b).
Länsstyrelsen har gjort fåljande bedömning på utställningshandlingen:
o
Området är för stort.
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Ormmgasjön faller under miljökvalitetsnormer för vatten.
Randzonen i strandkanten är viktig får att motverka övergödning
så att sjöns ekologiska status bibehålls.
Klagomålsärenden har inkommit till Länsstyrelsen angående
översvämningar till foljd av sjöns reglering.

Efter utställningen görs justeringar i texten.
Se kartbilagor med fårslag till förändringar.

Preliminär tid!>plan
Förslag till forändringar har skickats till Länsstyrelsen för kommunicering.
Planforslaget ställs ut under februari-mars 2015. Inkomna synpunkter tas
därefter med i det fortsatta arbetet som leder fram till en antagandehandling.
Antagandet beräknas ske under andra kvartal 2015.
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.
t Samhällsbyggnadsutskottet
Fysisk planerare Anna Svensson redogör för ärendet.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut

Enligt förvaltningens förslag till beslut.
l kommunstyrelsen

Bygg- och miljöchef Sabina Talavanic redogör får ärendet.
Yrkande

\TuStörandes sign

l

Ingvar Svantesson (MP):

Ärendet återremitteras tills Länsstyrelsen
informerat kommunstyrelsen om motiven till
Länsstyrelsens synpunkter på strandnära
boende och på kommunens tematiska tillägg
om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Därefter kan ärendet behandlas i
kommunstyre lsen.

Mattias Olsson (M):

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet
behandlas som ett beslutsärende istället för ett
informationsärende vid dagens sammanträde
med kommunstyrelsen den l O december 2014.

Mattias Olsson (M):

Kommunstyrelsen beslutar att en ny
utställning ska genomforas utefter de
handlingar som presenterats vid
kommunstyrelsens sammanträde den l O
december 2014.
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Proposition

Ordforande ställer proposition på Ingvar Svantessons (MP) yrkande om
återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ingvar
Svantessons (MP) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Proposition

Ordforande ställer proposition på Mattias Olssons (M) yrkande om att
behandla ärendet som beslutsärende och finner att kommunstyrelsen beslutar
att anta yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Proposition

Ordforande ställer proposition på Mattias Olssons (M) yrkande om att en ny
utställning ska genomfOras och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att en ny utställning ska genomforas utefter de
handlingar som presenterats vid kommunstyrelsens sammanträde den l O
december 2014.

Beslutet skickas till:

ustorandos sign

fP.I

~

Samhällsbyggnadschef Sören Andersson
Bygg- och miljöchef Sabina Talavanic
Fysisk planerare Anna Svensson
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