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Vad tänker du göra nu, när det inte längre går att fortsätta 
propagera för detaljplanen för Säbyvikens marina? 

Mark- och miljödomstolen har prövat detaljplanen som antogs av kommunfullmäktige den 19 
september, år 2016. Dom kom 4 december i år där detaljplanen upphävdes i sin helhet. 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, och Roslagspartiet, valde trots det att 
gå vidare och i kommunstyrelsen 12 februari i år, och beslutades om att Österåkers kommun ska 
anlita jurister för att försöka få prövningstillstånd. Den 13 april kom Mark- och Miljööverdomstolens 
besked - det blir inget prövningstillstånd. Besluten kan inte överklagas och därmed har detaljplanen 
förSäbyviken fallit. 

Österåkers kommun måste nu gå vidare, i det sammanhanget uppstår frågor, därav denna 
interpellation. 

Ställer därför följande frågor till kommunstyrelsens ordförande tillika beredningsansvarig, 
Michaela Fletcher(M); 

I Kommunstyrelsen fattade M,L,C, Kd och Rp beslut om att uppdra till en advokatfirma att utveckla 
kommunens talan med begäran av prövningstillstånd i målet. I en 16 sidig inlagan beskrivs Mark- och 
miljödomstolens beslut vara fattat på felaktiga grunder, felaktiga antaganden, missbedömningar etc. 
Mark- och Miljööverdomstolen beviljade ingen överprövning och menar att det inte finns skäl att 
betvivla att tidigare dom var riktig. 

1. Står du fortfarande bakom den kritik som fördes fram i juristerna inlaga mot Mark- och 
miljödomstolens dom? 

2. Varför var du som kommunstyrelsens ordförande och beredningsansvarig så angelägen om att gå 
vidare med en överprövning och lägga skattemedel på advokatkostnader (enligt ekonomikontoret till 
en kostnad av 213 tkr) - som med facit i hand var att kasta pengarna bokstavligt i sjön. 

3. Vilka åtgärder är nu a ktuella och nödvändiga att vidta för att det skall bli rätt (d vs lagligt) 

4. Kommer du se till att en ny detaljplan tas fram ? Vilka lärdomar tar du med dig i det arbetet efter 
erfarenheten av att den detaljplan du och alliansen trodde på förkastats av domstol? 



5 Kommer du att se till att en synförrättning görs för att se om det trots allt har byggts, 
sprängts, lagts ut nya och längre bryggor under tiden detaljplanen prövades fram till avslaget 
av prövningstillståndet? 

6 Om förändringar under tiden av prövningen gjorts, vilka åtgärder är du i så fall beredd att 
vidta? 
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