
Möte med kommunen i VA-frågan den 17 februari 2011. 

 

Närvarande: 

Ewa Andrén Holst               Kommunen 

Anine Alexandersson          Kommunen 

Robert Söderberg                Kommunen  

Mats Åkerblad                     Plankonsult 

Per Ekelund                         Västeräng 

Gunnar Andersson              Västeräng 

Klas Thorén                         Srömmadal 

Martin Janhäll                      Strömmadal 

Hans Dalered                       Dalkrokstigen 

Johannes Ingerby                Herrviksnäs 

Mattias Westelius                stamfastigheten, konsult 

Anders Egnell                     stamfastigheten     

 

Minnesanteckningar. 

 

1 Detaljplanen för området S4a-Dalkrokstigen mm har vunnit laga kraft. VA-arbeterna kan 

således handlas upp och arbetena kan påbörjas. Mer information kommer att finnas på 

kommunens hemsida.. 

 

2.Som vägledning för fortsatt planarbete har Samhällstekniska nämnden (numera 

Samhällsplaneringsnämnden) fattat ett inriktningsbeslut avseende tomtstorlekar i våra 

detaljplaner. Numera gäller som riktlinje att minsta tomtstorlek ska vara 2500m2. 

 

3. Beträffande S4b är läget att ett samrådsmaterial kommer att läggas fram för godkännande 

av SPN  den 15 mars. Efter justering kommer information om att samråd sker att sändas ut till 

samtliga sakägare och övrigt berörda. Samrådet kommer sannolikt att pågå under april månad 

- då det finns möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget. Information kommer även att 

läggas ut på kommunens hemsida, Planen omfattar  i huvudsak fastigheter? inom Västeräng. 

Stavsnäsvägen ingår inte i planen och planerad ledningsrätt tas upp direkt med Trafikverket. 

Planen för Strömmadal avvaktar planprocessen för S4b. Förslag kommer att tas fram att dra 

en gång- och cykelväg norr om Stavsnäsvägen, sträckan Dalkrokstigen, Strömmadalsvägen 

och Ripvägen. Intilliggande fastigheter kommer att beröras av vägområdets breddning. 

Samrådsmaterialet kommer att redovisa planbestämmelser såsom byggrätter, prickad mark 

och som nämnts ovan tomtstorlekar. Noteras kan att i huvudsak alla grönområden föreslås 

förbli orörda. Efter plansamrådet ställer kontoret samman inkomna synpunkter och redovisar 

dessa för SPN igen tidigast före sommaren men sannolikt först i höst. Beslut tas då också om 

att ta fram utställningshandlingar av planen då ännu en möjlighet föreligger att lämna 

synpunkter på planförslaget. Ett beslut om antagande av planen kan om allt går på räls 

förväntas tidigast 2:a kvartalet 2012. Arbetena med huvudledningarna kan påbörjas så snart 

kommunen har gjort upp med Trafikverket, dock tidigast vintern 2011-2012. 

 

4 Konstaterades ånyo att det är viktigt att respektive vägföreningar/samfälligheter har hög 

beredskap att ta fram underlag om vägstandard och trygga sin beslutskompetens för att 

utnyttja möjligheten att samordna ev. vägutbyggnad med kommunens nedläggning av VA-

anläggningen. 

 

5 Nästa möte blir torsdagen den 9 juni kl. 16 00 i kommunens lokaler på Idrottsvägen 4. 


