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Kommunstyrelsens beslut 
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2018-19 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Korsberga 
1:1 . 

Reservation 

Lena Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga A). 

Marie Lindberg (S), Bod il Hedin (S), Carl-Henrik Jensen (S) och Nils-Olof Äppelblom (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Yttrande 

Britt-Marie Sjöberg (C) yttrar sig. 

Yrkanden 

Lena Haagman (Mp) yrkar återremiss av förslaget med hänvisning t ill reservation i byggnads
nämnden. 

Socialdemokraterna genom Marie Lindberg (S) och Nils-Olof Äppelblom (V) yrkar återremiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller fö rslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Jäv 
Ann-Christine Fredriksson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad anläggning för återvinn ing av avfal l i 
anslutning till befintlig industri i östra delen av Korsberga, norr om länsväg 2879 (Korsbergavä
gen). Planområdet omfattar c:a 7,3 hektar och är i enskild ägo. Större delen av planområdet fö
reslås få markanvändning indust ri, en mindre del föreslås som skyddsområde för dagvattenhante
ring. Den gamla banva llen mellan Hjo och Stenstorp som är i kommunens ägo ingår i planområ
det och föreslås få markanvändning gång- och cykelväg. Planförslaget in nebär visst avsteg från 
riktlinje i Översiktsplan 20 l O som rör avståndet mellan industriområde och bostäder, vil ket mo
tiveras med att skyddsåtgärder införts. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan eller att miljökvalitetsnormer överskrids. 

Handläggning har skett genom normalt planförfarande. Planförslaget har varit utställt för gransk
ning 2016-03-1 l - 20 16-04-05 då 15 yttranden kom in. Yttrandena finns sammanställda och 
kommenterade i granskningsutlåtand e tillsammans med de ändringar som gjorts inför antagande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Byggnadsnämndens § 48/16 med bilagor. 
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Reservationer från Miljöpartiet de gröna till protokollet från 

kommunstyrelsens sammanträde den l juni 2016. 

Ärende 5. 

Miljöpartiet reserverar sig till förmån för Byggnadsnämndens förslag: 

Bilaga A. 

"parkeringsskyltningen bör göras om så att det är tillåtet att parkera övera llt utom där det med 

skyltar är markerat att parkering inte är t illåten. Anledningen är att det är tydligare och att det 

pedagogiskt lättare att förstå ." 

Ärende 12. 

Miljöpartiet reserve ra r sig mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

Korsberga 1:1. Miljöpartiet anser att ärendet ska återremitteras. Trots lång handläggning och 

granskning av flera myndigheter är underlaget för att inte kräva en utförlig miljökonsekvens

beskrivning bristfälligt. Dessutom saknas en dagvattenutredning. l övrigt hänvisas till miljöpartiets 

reservation i byggnadsnämnden: 

"På grund av att det saknas tillståndsansökan alternativt anmälan enligt miljöbalken är detaljplanens 

beskrivning av avfallshanteringen och återvinningsteknikerna otydliga. 

Planens syfte är "att säkerstä lla mark för en planerad anläggning för återvinning av avfall" (sid 2, andra 

spalten). Anläggningen kommer att "utnyttjas för sortering och återvinning" av bland annat byggavfall 

och asfalt (sid 4, första spalten). Här kan inkluderas far ligt avfall, som gammal asfalt (med innehåll av 

stenkolstjära), asbest, färgavfall, blykablar, PVC-p last med mera. 

Lite längre ned i samma spalt står "återvinning av industriavfall), - en mycket vid kategori! 

Planens bedömning är att det inte behövs någon miljökonsekvensbeskrivning. Men på grund av 

avsaknad av mer detaljerad verksamhetsbeskrivning, och avsaknad av tillstånd/anmälan, är det inte 

säkerställt att M KB-förordningens 3 §punkt 1 inte är tillämplig på anläggningen, förordning (1998:905) 

om miljökonsekvensbeskrivningar, där hänvisning sker t.ex. till 29 kap. 16, 26, 36, 43 och 56§§ i 

miljöprövningsförordningen {2013:251). 

Då det till kommer hårdgjorda ytor på mer än 4,6 ha, där avfallshantering ska pågå, plus redan befintliga 

hårdgjorda ytor, bör en utförlig dagvattenutredning presenteras. Den bör dels behand la flöden vid 

kraftiga regn och dels beskriva reningseffekter samt nödåtgärder vid eventuella läckage." 

Ärende 13. 

Miljöpartiet anser att kommunfullmäktige ska skicka ti llbaka ärendet om t illäggsanslag och begära att 

fö rval tningen tar f ram ett förslag där hela eller delar av budgetöverskridandet hämtas hem genom 

omfördelning inom budgeten eller senareläggning av investeringsobjekt. Det är inte acceptabelt att 

utan en sådan prövning begära att kommunf ullmäktige stä lls inför fu llbordat faktum, där budgeten 

överskridits med hela 6 miljoner kronor. 

Lena Haagman 

Ersättare i kommunstyre lsen 
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