
[2022/127] Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om
detaljplan för Sikhallsviken [ref=56875]

Jag ser fram emot det arbete som pågår i kommunen för att utveckla
samhällsbyggnadsprocessen, och hoppas att det skall ge ett gott resultat. Detta för
att enskilda intressenter inte skall drabbas av onödig fördröjning i de fall där många
interna kommunala aktörer är inblandade, samt externa verk och myndigheter.

Svar på frågorna i interpellationen.

● Varför har ärendet tagit så lång tid i samhällsbyggnadsnämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen?

Jag menar att SBN och Sbf har varit medvetna om att arbetet pågått under en lång
tid innan det kom till oss, och hade därför ambitioner att skynda på ärendet där så
var möjligt. En fastighetsbestämning har medfört fördröjning, ett ärende som startade
på det kommunala lantmäteriet. Det övergick senare 2019-12-16 till den statliga
lantmäterimyndigheten på önskemål av fastighetsägare till Sikhall 1:6.
Fastighetsbestämning startade hos kommunala lantmäteriet 2019-06-05 och
avslutades av statliga lantmäteriet 2020-11-19 då beslut fördes in i registerkartan.

Förvaltning och nämnd har försökt att parallellt arbeta med överenskommelser vad
gäller servitut och annan fastighetsreglering trots då ännu ej fastställda gränser.

● Vad hände mellan våren 2018 och oktober 2020?

2018-2020 Förvaltningen samråder och för dialog med fastighetsägaren av Sikhall
1:6. Dialog förs inom och mellan förvaltningar. Dialog med kommunala och statliga
lantmäterimyndigheten. Konsultation av jurist rörande kommande avtal i ärendet.

2020-03-05 Ärendet till fastighetsutskottet. Förvaltningen redovisar “dagsläget” och
en åtgärdslista för att få beslut och avtal på plats. Skiss till avtalsservitut samt skiss
till avtal om fastighetsreglering presenteras. Kartbild presenteras på
fastighetsägarens önskemål om köp i vatten för att fastighet 1:6 skall nå ut till allmänt
vatten. Detta för att kunna söka om arbete i vatten hos länsstyrelsen, samt möjlighet
till att anlägga planerad hamnanläggning på delvis eget vatten. Tankar från
förvaltningen om hur kommande prissättning skall tas fram presenterades.
Återremiss för att förvaltningen ska kunna fortsätta förhandla, ta fram slutgiltliga
avtal, och prissättning. Fastighetsutskottets medskick var att en önskan om att även
köpa vattenområde utanför tänkt plangräns inte var lämplig att blanda in i detta
ärende. Delegationsordning och tidigare kommunala beslut diskuteras.För att spara
tid anses det ej nödvändigt att KS måste besluta i ärendet, på grund av tidigare
kommunala ställningstagande.



2020-08-27 Presidiet och förvaltning diskuterar ärendet, väljer att ta upp ärendet på
nämnden 2020-09-17 trots att utkast om fastighetsreglering och servitutsavtal ännu
ej finns färdigt framtaget. Förvaltningen ser positivt på att hinna få fram detta till
nämndens möte.

2020-09-17 SBN beslutar att bordlägga ärendet. Tyvärr utan protokollförd orsak. Min
minnesbild för bordläggning är att nämnden efterfrågade servitutsavtal och
kartmaterial som då inte fanns med i handlingarna, samt en önskan om en
presentation av detaljplanen i nämnden.

2020-10-08 Tjänsteperson från planenheten har en dragning för nämndens
ledamöter. Enligt förvaltningen är fastighetsägaren då nöjd med de servitutsavtal och
fastighetsregleringsavtal som bifogas i handlingarna. SBN beslutar att:

1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att sälja del eller delar av
Sikhall 1:4 som utpekas i planen för användning till småbåtshamn i
kommande lagakraftvunnen detaljplan.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska teckna ett markanvisningsavtal gällande till
och med 2022-12-31 med fastighetsägaren.

3. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner servitutsavtalet för en vågbrytare/pir
som gäller enligt förutsättningarna angivna i avtalet.

(1) Syfte: att ge ett öppet mandat till förvaltningen att avsluta förhandlingen i linje
med utkastet till fastighetsreglering och tidigare ställningstaganden.

(2) Avsiktsförklaring i Markanvisningsavtalet: Byggherren och Kommunen ska
tillsammans verka för att det ovan angivna området planläggs för ny bebyggelse i
likhet med det förslag som tagits fram enligt samrådshandlingarna för Detaljplan för
Sikhallsviken, Vänersborgs kommun. Parterna är medvetna om att utformningen kan
bli annorlunda beroende på detaljplanens slutgiltiga utformning.

(3) Avsiktsförklaring i servitutsavtalet: Till förmån för fastigheten Vänersborg
Sikhall 1:6 upplåtas med servitut rätt att inom ett cirka X ha/kvm stort område inom
fastigheten Vänersborg Sikhall 1:4 anlägga, bibehålla och underhålla pir/vågbrytare
samt till denna tillhörande anläggningar.

2020-10-29 Statliga lantmäterimyndigheten beslutar fastighetsbestämning på
förrättningsmöte med berörda fastighetsägare (Sikhall 1:4, Sikhall 1:6 och Åstebo
1:54). Lantmäterimyndighetens slutgiltliga beslut, utan sammanträde, 2020-11-13, i
registerkartor 2020-11-19.



● Varför skickades ärendet tillbaka till förvaltningen i maj 2020?

Datum som troligtvis avses är ett fastighetsutskott 2020-03-05, se ovan.

● Varför bordlades ärendet på sammanträdet i september 2020?

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-17, se ovan.

● Vad var det som föranledde ordförande att lägga ett beslutsförslag i oktober 2020
som gick mot den egna förvaltningen - efter att förvaltningen hade “ägt” ärendet i
över 2 år?

Ordförandes förslag till beslut var väl förankrat i, och framtaget i samråd med
förvaltningen, det sågs som ett förslag till bredare mandat till slutliga
överenskommelser, markanvisningsavtalet ger avsiktsförklaring för att trygga
fastighetsägarens intressen.

Servitutsavtalet och fastighetsregleringsavtalet är exakt samma i båda förslagen till
beslut. Dessa båda avtal kommuniceras till nämnden som accepterade av båda
parter. Avtalen är påskrivna för kommunens del.

Punkt 1 Ströks, sent att återkalla lantmäteriförrättningen.

Punkt 2 faller om punkt 1 faller. Statliga lantmäterimyndigheten fastställer gränserna,
vilket gjordes på lantmäteriförrättning 2020-10-29.

Punkt 3 samma överenskommelse om fastighetsreglering i båda förslagen till beslut.

Punkt 4 samma överenskommelse om servitutsavtal i båda förslagen till beslut.

Det saknades en underskriven avsiktsförklaring som den i markanvisningsavtalet.
Avtalet ger förvaltningen mandat och fastighetsägaren en trygghet om kommunens
vilja. Markanvisningsavtalet är påskrivet för kommunens del.

Se även ovan SBN 2020-10-08

● Vad har hänt under 2021?

2021-03-02 Ordföranden har signerat markanvisningsavtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i slutet av 2021 bytt handläggare i ärendet på
grund av föräldraledighet.



● Vad har hänt under 2022? (obs, egen fråga)

2022-02-07 Ärendets nuläge diskuterades på ÄG. Inbjudna och närvarande var
presidiet BN och Bf samt presidiet SBN och Sbf. Ett nytt förslag om att
fastighetsreglera för att ge möjlighet att tillskapa framtida GC-väg inom planområdet.

2022-03-03 Presidiet SBN diskuterade ärendets nuläge med förvaltningen utifrån ÄG
2022-02-07. Nuvarande tjänsteperson ser inga hinder för att lösa samtliga
fastighetsrättsliga frågor, både gällande anläggningar för småbåtshamn och
cykel/gångstråk, inom planområdet med stöd av det beslut som togs i SBN
2020-10-08.

● Hur lång tid ytterligare kommer det att ta innan ni tillsammans med
fastighetsägarna hittar fastighetsrättsliga lösningar i Sikhall?

Fastighetsbestämning är slutförd av SLM.

“Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar i dagsläget på ett förslag till lösning som kan
kunna ligga till grund för ett nytt markanvisningsavtal. Förslaget omfattar,
ägarfördelning på mark och övriga åtgärder som krävs för att kunna genomföra
förslaget. När förslaget har arbetats igenom och kontrollerats kommer detta
presenteras för exploatören och övriga berörda parter. Förslaget kommer ligga i linje
med beslut SBN 2020-10-08”.

Som jag inledde med, så ser jag fram emot det arbete som pågår i kommunen för att
utveckla samhällsbyggnadsprocessen.

Anders Wiklund (MP)

Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden


