Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-10-16

§ 287
Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten antagande, KS 2014/273
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten.
2. I och med antagandet av den fördjupade översiktsplanen för norra och
södra kusten så upphör delöversiktsplanen för norra kusten och
delöversiktsplan för södra kusten att gälla.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014 att ge samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att inleda planarbete kring fördjupad översiktsplan för norra och
södra kusten. Syftet var att i enlighet med översiktsplan 2.0 (ÖP 2.0) och
riktlinjerna i ÖP 2.0 uppdatera delöversiktsplanen för norra kusten och
delöversiktsplan för södra kusten. I programskedet gjordes av
kommunstyrelsen ett politiskt ställningstagande att i arbetet med
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten
ska den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen koncentreras till Morup,
Glommen och Ugglarp-Långasand, bevarande av naturmiljö och
landskapskilar ska väga tungt samt att planen ska värna det kustnära
jordbruket. Utifrån detta arbetades ett förslag fram som under planprocessen
inhämtat synpunkter vid fem tillfällen (ett samråd och fyra utställningar).
Planen har reviderats och kompletterats utifrån inkomna synpunkter och
planen bedöms nu vara klar för antagande.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2018-09-25 för att utreda
konsekvenserna av att ta bort område 14 A och 14 B i den fördjupade
översiktsplanen. Denna utredning är nu genomförd och redovisas i en
tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02.
Motivering av beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planförslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Ekonomi
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) i sig påverkar inte kommunens
ekonomi. Genomförandet av det som föreslås i FÖP:en påverkar dock
långsiktigt kommunens ekonomi i den infrastruktursatsning och kommunal
serviceutbyggnad som måste till, för att kommunen ska kunna växa och
utpekade områden ska kunna exploateras. Det går idag inte att göra någon
kostnadsuppskattning då dessa kostnader är helt avhängiga hur stor andel av
exploateringarna som genomförs.
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-02
Tjänsteskrivelse 2018-10-02
Kommunfullmäktige 2018-09-25 § 209
Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 237
Kommunfullmäktige 2018-08-28 § 184
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 212
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-26 § 206
Antagandehandling FÖP Norra och Södra kusten, 2018-08-28
Karta norra kusten, antagandehandling 2018-08-28
Karta södra kusten, antagandehandling 2018-08-28
Miljökonsekvensbeskrivning
Utställningsutlåtande 4, 2018-06-18
Utställning 4, samtliga inkomna yttranden, 2018-05-25
Utställning 4, planhandling, 2018-03-28
Utställning 4, karta norra kusten, 2018-03-28
Utställning 4, karta södra kusten, 2018-03-28
Utställning 4, miljökonsekvensbeskrivning
Utställningsutlåtande 3, 2018-02-06
Utställning 3, samtliga inkomna yttranden, 2018-01-24
Utställning 3, planhandling, 2017-10-17
Utställning 3, karta norra kusten, 2017-10-17
Utställning 3, karta södra kusten, 2017-10-17
Utställning 3, miljökonsekvensbeskrivning
Utställningsutlåtande 2, 2017-09-26
Utställning 2, samtliga inkomna yttranden, 2017-05-10
Utställning 2, planhandling, 2017-02-14
Utställning 2, karta norra kusten, 2017-02-14
Utställning 2, karta södra kusten, 2017-02-14
Utställning 2, miljökonsekvensbeskrivning
Utställningsutlåtande 1, 2017-02-14
Utställning 1, samtliga inkomna yttranden, 2016-11-30
Utställning 1, planhandling, 2016-08-31
Utställning 1, karta norra kusten, 2016-08-31
Utställning 1, karta södra kusten, 2016-08-31
Utställning 1, miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse, 2016-06-07
Samrådsyttrande, 2016-04-05
Samråd, planhandling, 2016-01-26
Samråd, karta norra kusten, 2016-01-26
Samråd, karta södra kusten, 2016-01-26
Samråd, miljökonsekvensbeskrivning, 2016-01-26
Programsamrådsredogörelse, 2015-06-02
Programhandling, 2015-01-13

Utdragsbestyrkande

2 (3)

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-10-16

Yrkande
Per Svensson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Filip Bertilsson (M) yrkar, med instämmande av Claës-L Ljung (M),
Mari-Louise Wernersson (C) och Georgia Ferris (KD), att förslaget i
utställningsutlåtande 4 ska antas som fördjupad översiktsplan för norra och
södra kusten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Filip
Bertilssons (M) med fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Filip Bertilssons (M) yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för Filip Bertilssons (M) yrkande.
Nej-röst för arbetsutskottets förslag.
Ledamot
Per Svensson (S)
Claës-L Ljung (M)
Dahn Persson (S)
Stig Agnåker (C)
Marcelle Farjallah (S)
Filip Bertilsson (M)
Anders Jansson (SD)
Lars Fagerström (L)
Rebecka Kristensson (S)
Georgia Ferris (KD)
Lennart Torstensson (S)
Markus Jöngren (MP)
Mari-Louise Wernersson (C)

JA

NEJ
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med ett utfall om sex ja-röster mot sju nej-röster beslutar kommunstyrelsen
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservation
Mari-Louise Wernersson (C), Claës-L Ljung (M), Stig Agnåker (C), Filip
Bertilsson (M), Anders Jansson (SD) och Georgia Ferris (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Filip Bertilssons (M) yrkande.
Jäv
Tore Holmefalk (C) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
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