Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2018-02-06

§ 41
Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten.
Avrapportering av utställning 3, förslag till revideringar
samt antagande. KS 2014/273

KS,KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Förutom de föreslagna ändringarna för område 17 och 25, godkänna de föreslagna
revideringarna av text och kartor enligt utställningsutlåtande 3.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta det reviderade planförslaget.
2 Därmed upphör delöversiktsplanen för norra kusten och delöversiktsplanen för södra
kusten upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-31
Utställningsutlåtande 3, 2018-02-06
Samtliga inkomna yttranden
FÖP norra och södra kusten- utställning 3. Kartor, planbeskrivning och MKB.
Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten har varit ute på utställning tre
gånger. I samrådet har sammanlagt ett femtiotal yttranden inkommit. Samtliga inkomna
yttranden har samlats i ett utställningsutlåtande 3, kommenterats och sedan har förslag till
revideringar tagits fram.
Ekonomi
Det fördjupade översiktsplanarbetet och dess framtagandeprocess belastar planenhetens
budget.
Övervägande
Övervägande har genomförts utifrån de inkomna yttranden och
samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att man minskar område 17, enligt tidigare
förslag. Dessutom föreslås att området 25 tas bort och att i övrigt ska revideringar av karta
och text genomföras enligt utställningsutlåtande 3. Den fördjupade översiktsplanen
förordas därefter skickas till antagande.
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Forts § 41
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.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Tore Holmefalk (C), att förutom
de föreslagna ändringarna för område 17 och 25, godkänna de föreslagna revideringarna av
text och kartor enligt utställningsutlåtande 3, samt att kommunfullmäktige därefter beslutar
att anta det reviderade planförslaget och att delöversiktsplanen för norra kusten och
delöversiktsplan för södra kusten upphör att gälla vid den fördjupade översiktsplanens
antagande.
Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag, men tillägget att
område 19, område v2 och den del av område 12 som ligger öster om vägen ska tas bort.
Tore Holmefalk (C) yrkar att områden med särskilt bevarandevärde vid Morup och
Skogstorp att halveras österut i sin utsträckning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) med fleras
ändringsyrkande mot Per Svensson (S) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande. Därefter ställer ordförande
proposition på Tore Holmefalks (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet beslutar avslå Tore Holmefalks (C) yrkande.
Reservation
Per Svensson (S) och Marcelle Farjallah (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per
Svenssons (S) yrkande.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-02-07 och anslaget 2018-02-08.
Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsavdelningen, planenheten
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