
Interpellation till byggnadsnämndens ordförande

Om byggnation i Sikhall

Den 19 maj 2015 beslutade en enig byggnadsnämnd att upprätta en detaljplan för Sikhallsviken.
Det var för snart 7 år sedan och fortfarande kan vi inte se någon färdig detaljplan framför oss.

Med hänvisning till att det inte har upprättats någon detaljplan i Sikhall fick en av fastighetsägarna
ett negativt förhandsbesked 19 januari 2021 av byggnadsnämnden. Nämnden skriver att den inte
kan tänka sig att ge några fler bygglov förrän det finns en detaljplan med “en mer omfattande
helhetssyn”.

Det negativa beskedet är intressant mot bakgrund av de möten som hölls mellan fastighetsägaren
och kommunen i februari och mars 2015. Kommunen skulle dra VA i Sikhall och var tvungen att
dra ledningarna över fastighetsägarens mark. Kommunen var därför mycket angelägen att komma
överens med denne. En stor del av diskussionerna handlade om fastighetsägarens möjligheter att
bygga i Sikhall.

Det framgår tämligen tydligt av de minnesanteckningar som tjänstepersoner i kommunen förde att
kommunen förespeglade fastighetsägaren att han skulle få bygga, att han skulle få
förhandsbesked och bygglov på mark utanför strandskydd - bara VA-frågan kunde lösas. Och det
kunde den. Fastighetsägaren fick tre förhandsbesked 2015, 2017 respektive 2019, sammanlagt 9
förhandsbesked.

Men 2021 sa alltså byggnadsnämnden stopp…

Det innebär att byggnadsnämnden med detta beslut har lagt en blöt filt över en stor del av
byggnadsplanerna av bostäder i Sikhall, tills detaljplanen är klar. Vilket faktiskt kan ta ytterligare
flera år. Den har helt enkelt stoppat nybyggnation trots att översiktsplanen pekar ut området för
“möjlig bebyggelseutveckling”. I varje fall för denne fastighetsägare. Enligt uppgift har emellertid
andra markägare i området beviljats förhandsbesked…

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor:

● Hur kommer det sig att byggnadsnämnden gav ett negativt förhandsbesked 2021, trots att den
gav positiva förhandsbesked i samma område 2015, 2017 och 2019?

● Varför får inte fastighetsägaren ifråga förhandsbesked när översiktsplanen visar i vilka
områden det kan byggas bostäder?

● Varför får andra fastighetsägare förhandsbesked i området kring Sikhallsviken? Varför behöver
de inte vänta på detaljplanen?
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