Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (4)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen samt via Teams kl 08.30 - 17.30

Beslutande

Linus Fogel
Carl-Inge Lindberg
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Rune Tschemernjack
Katarina Berg
Bo Höglander
Jan-Eric Eriksson

(S)
(S)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(C)
(SD)

Ingela Wahlstam
Eva Lantz
Klas Lundberg
Göran Bernhardsson

(V)
via Teams
(M)
via Teams
(L)
via Teams
(KD) via Teams

Christina Kleemo
Johan Persson

Sekreterare
Kommunchef

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
Deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Christina Kleemo

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

Paragrafer

24 - 24

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-17

Datum för
anslagsuppsättande

2021-03-17

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Christina Kleemo

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-04-08
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 24

2021-03-17

Överklagan av Länsstyrelsen Södermanlands län beslut att upphäva
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Östra och Södra
Jogersö

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 24

Dnr PLAN.2016.7

Överklagan av Länsstyrelsen Södermanlands län beslut att
upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Östra
och Södra Jogersö
Kommunstyrelsens beslut
1.

Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen överklagas.

2.

Godkänna det framskrivna förslaget till överklagande.

3.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ges i uppdrag att underteckna och
insända överklagandet.

4.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Länsstyrelsen beslutade 2021-02-25 att upphäva kommunfullmäktiges beslut 202011-11 § 97 att anta detaljplanen för Östra och Södra Jogersö, ett beslut som inom 3
veckor kan överklagas till Regeringen. Länsstyrelsen framför att detaljplanen
upphävts grundat i Länsstyrelsens lagstadgade uppgift att bevaka så att innebörden
av 11 kap. 10 och 11 §§ plan- och bygglagen följs vid detaljplanering.
Länsstyrelsen är kritisk till sättet kommunen upphävt strandskyddet inom det redan
befintliga bostadsområdet. Man ifrågasätter utredningen av dagvattenhanteringen
och menar att det därför inte finns förutsättningar att uppfylla miljökvalitetsnormerna
(MKN) för vatten. Man ställer sig negativa till att det inte gjorts någon geoteknisk
utredning inne på de befintliga bostadsfastigheterna. Man kritiserar även kommunens
utredning och hantering av översvämningsriskerna knutna till stigande havsnivå på
grund av klimatförändringen.
I överklagandet bestrider kommunen samtliga punkter ovan och ifrågasätter om inte
Länsstyrelsen också varit bidragande till att de strandnära områdena på Jogersö
kunnat ianspråktas i den utsträckning som skett. Länsstyrelsen har inte haft några
synpunkter på hur först allmän plats lämplig för bad styckats till bostadsfastighet och
senare hur samma fastighet genom en detaljplaneändring avstyckats i totalt 4
bostadsfastigheter med mycket kraftig påverkan på strandskyddets syften och då inte
minst en avhållande effekt på allmänhetens tillgång till stranden. Denna detaljplan
antogs 2009. Den av kommunfullmäktige antagna detaljplanen 2020-11-11 § 97
vidmakthåller endast de beslut som fattats vid antagande av tidigare detaljplaner,
vilket Länsstyrelsen som framgår ovan medverkat i.
Ett överklagande av Länsstyrelsens beslut är en av flera möjliga vägar till en ny
detaljplan för det aktuella området. En överklagan skjuter sannolikt fram tidpunkten
för en ny laga-kraft-vunnen detaljplan med minst 2 år.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 4

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen
för Jogersö
Beslut om upphävande av kommunens beslut att anta detaljplan för Jogersö
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen överklagas.
2.

Godkänna det framskrivna förslaget till överklagande.

3.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ges i uppdrag att underteckna och
insända överklagandet.

Förslag
Ordföranden yrkar att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
______
Beslut till:
Länsstyrelsen Södermanlands län (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

