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§2

Svar på motion om detaljplan/strandskydd i Furusjö
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike (SD) har inkommit med en motion med förslag om att
snarast se över detaljplanen för området runt Furusjön för att strandskyddet
åter ska träda i kraft och därmed bevara tillgängligheten för friluftslivet och
bevara miljön för djur- och växtlivet.
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden som föreslår att motionen
ska avslås. Byggnadsnämnden skriver att Furusjön omfattas av ett
strandskydd på 100 meter. De byggnadsplaner som är gällande för Furusjö
och som omfattar strandlinjen upprättades i slutet av 1950-talet. Sedan dess
har samhället byggts ut enligt planerna och endast en mindre del av den
planlagda marken är obebyggd. Den obebyggda mark som ligger inom ett
avstånd på 100 meter från sjön och som skulle omfattas av strandskydd om
strandskyddet återinträder är till större delen omgärdat av bebyggelse. Det
vill säga, marken närmast strandlinjen är redan avstyckad och bebyggd och
därmed redan ianspråktagen. Dessa markområden ägs av både
privatpersoner och kommunen.
Norr om Furusjön finns ett tiotal bebyggda bostadsfastigheter som går ned
till strandlinjen. Dessa tomter är inte planlagda och har bebyggts innan
lagen om strandskydd trädde i kraft. Det pågår ett planarbete med att ta
fram ytterligare ett tiotal bostadstomter, dessa placeras i bakkanten av
redan bebyggd och ianspråktagen mark och bedöms därmed inte påverka
området närmast sjön.
Att påbörja ett arbete med att ta fram en ny detaljplan/detaljplaner med
syfte att öka tillgängligheten för friluftslivet och bevara miljön för djuroch växtlivet bedöms ge väldigt liten effekt. Plan- och
exploateringsenheten har gjort bedömningen att de tomter som berörs bör
ligga kvar som bostadsändamål (BN 2017-12-07 § 108).
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2018-01-10 § 3)
Kommunfullmäktiges behandling
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till motionen.
Lars Davidsson (KD) håller med om att detaljplanen behöver ses över, men
inte på grund av strandskyddet utan för att den är gammal. Lars Davidsson
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Forts § 2
Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om avslag till motionen och dels Joakim Lindbloms förslag om bifall till
motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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