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EXTRA OM NORRBERGET

Kommunen är angelägen om att detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft. I det fall
Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) inte
anser att detaljplanen kan vinna laga kraft i
sin helhet vill Vaxholms stad tillsammans med
Besqab i andra hand medge att en del av detaljplanen kan undantas från antagande.
Den föreslagna delen av detaljplanen
som i andra hand skulle kunna undantas från
antagande omfattar byggrätter för 8 radhus
för bostadsändamål. Detta får till följd att köpeskillingen reduceras med ca 14,4 miljoner
pga radhusen. På kommunstyrelsens möte
2/4 beslutade en majoritet att godkänna medgivande gällande andrahandsyrkandet samt
medföljande tilläggsavtal där köpeskillingen
följaktligen ska regleras.
Inför kommunfullmäktiges sammanträde i måndags (20/4) hade Socialdemokraterna meddelat att de står fast vid sitt beslut
att inte delta i besluten, vilket de också gjorde. KD och SD hade tidigare meddelat att
de liksom Moderaterna skulle rösta för båda
ärendena.
I debatten inledde Lars Zachrisson sitt
anförande med att citera ett Facebook inlägg
av Jan-Olov Schill gällande Norrberget vilket
gjorde många inte bara undrande men också
förundrade. Vidare hävdade han att några av
punkthusen samt en planerad gångväg skulle
strida mot strandskyddet (som enbart träder
in i nya detaljplanen) och riksintresset samt
att planen inte medger bostäder.
Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen
har godkänt den aktuella planen med hänsyn
till riksintresset och strandskyddet. Avslutningsvis yrkade han i första hand på återremiss (krävde utredning av planerad bebyggelse samt påverkan på strandskydd?!) och i
andra hand på avslag.
Sara Strandberg (Vänsterpartiet) uttryckte en viss förvåning även hon, att kommunen nu skulle uppmärksammat att den
aktuella planen kan ligga inom riksintresset
för kulturmiljövården samt strandskyddet.
Sara påpekade även liksom Lars Z att handlingarna kom kommunstyrelsen tillhanda i
ett mycket sent skede. Detta är korrekt och
beror på att Centern och Liberalerna i sista
stund förstod att de primärt behövde säkra

en samsyn inom mittsamverkan och därefter
säkerställa att att en majoritet skulle rösta för.
Ärendet gällande andrahandsyrkandet och
tilläggsvatalet var dåligt förankrat och förberett i elfte timmen. Sara yrkade liksom Lars Z
på återremiss i första hand och i andra hand
avslag med samma motivering.
WP yrkade avslag på båda punkterna men uttalade att de vill ta ansvar för samhällsutvecklingen. De föreslog att partierna
gemensamt ska ta fram ett Lex Norrberget
som informellt ska reglera hur liknande beslut
ska tas i framtiden.
Då yrkanden gjorts på återremiss
avgjordes först och främst om beslut skulle
fattas i dag eller om ärendet skulle återremitteras. Alla partilösa samt V (5 röster) röstade
för att beslut inte skulle tas i dag, vilket förvånade, även om skäl kan ha funnits till att
vilja fördröja ett beslut. De har tidigare enbart
kommunicerat att de är helt emot planerna för
Norrberget och borde därmed yrkat avslag.
Socialdemokraterna (4 röster) deltog inte i
beslutet och övriga partier (22 röster) röstade
för att beslut skulle tas i dag.
Gällande tilläggsavtalet röstade alla
partilösa samt V och WP (10 röster) emot. S (4
röster) deltog inte i beslutet och övriga röstade för (17 röster). MP stod fast vid sitt beslut
att rösta för planerna gällande Norrberget.
Ärendet om medgivande i andra hand
godkändes. Ingen votering på denna punkt,
utfallet återspeglades i voteringen gällande
tilläggsavtalet. V och Lars Z reserverade sig.
Sammanfattningsvis så stod vi Moderater,
L, C och MP fast vid vårt ursprungliga ställningstagande. Detsamma gäller WP.
S som tidigare var emot har sedan de
blev en del i styret hållt sin linje i att inte delta
i besluten gällande Norrberget. V och de partilösa (fd WP) valde att inte följa sin linje att
enbart yrka avslag utan inledde anmärkningsvärt med ett förstahands yrkande på återremiss.
När majoriteten nu i KF beslutade att
godkänna tilläggsavtalet samt andrahandsyrkandet överlämnas dessa nu till MMÖD.
Detta innebär att om den aktuella planen
eventuellt avslås finns nu andrahandsyrkandet som alternativ att direkt ta ställning till.

