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§ 206
Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten.
Avrapportering av utställning 4, förslag och
revideringar samt antagande, KS 2014/273
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 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 delöversiktsplan för norra kusten och
delöversiktsplan för södra kusten att gälla.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta förslaget som ställdes ut i utställning nummer fyra.
Beskrivning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten har varit ute på
samråd en gång och utställning fyra gånger. I senaste utställningen har dt
kommit in sammanlagt ett trettiotal yttranden.
Samtliga inkomna yttranden har samlats i ett utställningsutlåtande 4,
kommenterats och sedan har det tagits fram förslag till revideringar.
Motivering av beslut
Övervägande har genomförts utifrån de inkomna yttranden och
samhällsbyggandsavdelningen föreslår därför att man återinför de gröna
kilarna i den norra delen av den fördjupade översiktsplanen, utökar område
19 enligt förslag i utställningsutlåtande 4, minskar område 17 enligt förslag i
utställningsutlåtande 4 samt tar bort område 25.
Dessutom föreslås att i övrigt ska revideringar av karta och text genomföras
enligt utställningsutlåtande 4. Den fördjupade översiktsplanen förordas
därefter sändas till kommunfullmäktige för antagande
Sedan tidigare finns två översiktsplaner utmed kusten. Delöversiktsplan för
norra kusten antagen 1995 och delöversiktsplan för södra kusten antagen
1994. I och med att den fördjupade översiktsplanen för norra och södra
kusten antas så upphör de två äldre fördjupningarna att gälla.
Ekonomi
Den fördjupade översiktsplanen (FÖPen) i sig påverkar inte kommunens
ekonomi. Genomförandet av det som föreslås i FÖPen påverkar dock
långsiktigt kommunens ekonomi i den infrastruktursatsning och kommunal
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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.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-18
FÖP norra och södra kusten - utställningsutlåtande 4, 2018-06-18.
Samtliga inkomna yttranden, utställning 4, 2018-06-18
FÖP norra och södra kusten - utställning 4. Kartor, planbeskrivning och
MKB. 2018-03-028
Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar Samma förslag som ställdes ut på
utställning fyra kvarstår
Per Svensson (S) yrkar att utifrån förslag som ställdes ut i i utställning
nummer fyra:
- Minska område 17 enligt förslag från samhällsbyggnadsavdelningen i
utställningsutlåtande.
- Ta bort område 25, 19, v2 och del av område 12 (den nordöstliga delen
som sticker in i grönmarkerat område.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande
mot Per Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Omröstning begärs.

Omröstningsproposition och beslut
Ja-röst för bifall till Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Per Svenssons (S) yrkande.
Ledamot
Claës-L Ljung (M)
Per Svensson (S)
Lars Fagerström (L)
Dahn Persson (S)
Mari-Louise Wernersson (C)
Summa

Ja-röst
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
3

2

Med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott i
enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.

Utdragsbestyrkande

2 (3)

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-26

Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per
Svenssons (S) yrkande.

Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Rebecka Kristensson (S) antecknar sin avvikande
men till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Jäv
Tore Holmefalk (C) medverkar inte i handläggning av ärendet på grund av
jäv.
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