
0 Österåker (3 
Interpellationssvar 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunfullmäktige 
Michaela Fletcher 

Datum 2017-12-10 
Dnr KS 2017/0046-101 (») 

Svar på interpe llation nr 10/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Vilka slutsatser drar du av Mark» och miljödomstolens dom som 
upphävt detaljplanen för Säbyviken? 

Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen har i en dom 2017-12-04 prövat och upphävt detaljplanen för Säbyviken 
som antogs av kommunfullmäktige den 19 september 2017. 

Med anledning av detta har Ann-Christine Furustrand ställt tre frågor til l mig i egenskap av KSO. 
® Vilka slutsatser drar du av mark- och miljödomstolens dom? 
® Kommer du att se till att en synförrättning görs för att se om det trots allt byggts, sprängts, 

lagts ut nya och längre bryggor under tiden för prövningen av Mark- och miljödomstolen? 
® Om förändringar under tiden av prövningen gjorts, vilka åtgärder är du i så fal l beredd att 

göra? 

Svar 

Angående vilka slutsatser som kan dras kan jag idag konst atera att detaljplanen för Säbyvikens 
Marina antogs av Kommunfullmäktige efter ett mycket omfattande förarbete och en mycket 
omfattande dokumentation. Detta till trots synes det vara Mark- och miljödomstolens uppfattning 
att det finns brister i dokumentationen och att det är den uppfattningen som Mark- och 
miljödomstolen huvudsakligen grundat sitt beslut på. Man ska dock inte glömma bort att 
detaljplanen, innan Mark- och miljödomstolens prövning, passerat genom Länsstyrelsen, vilken i 
november 2016 beslutat a tt inte pröva kommunens antagandebeslut - d.v.s. Länsstyrelsen kan sägas 
ha delat kommunens uppfattning gällande detaljplanen för Säbyvikens marina. Av detta kan en 
omedelbar slutsats dras - nämligen att detaljplaner, likt den här aktuella, me d många olika 
parametrar, kan bedömas olika i olika instanser. 
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Slutsatser i övrigt är de t enligt min bedömning lite för tidigt att dra. Mark- och miljödomstolens dom 
kom kommunen tillhanda under tisdagen den 5 december, och har nu närmast att noggrant läsas 
igenom av ett antal politiker och av berörda tjänstemän. Under denna vecka kommer berörda 
tjänstemän på kommunen att mötas för att ge sina respektive bilder av hur domen ska läsas och 
också göra en bedömning av hur de anser att kommunen bör gå vidare. Vad som framkommer då 
kan sedan också tjäna som ett underlag när ställning skall tas stälkiing till den fortsatta hanteringen. 

Beträffande de två sista pu nkterna är det min bedömning att det i första hand är myndighetsfrågor 
som det är upp till Byggnadsnämnden att hantera. 

Michaela Fletcher Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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