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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

2022-05-18 

Planprogram Nordby Svinesund - beslut om 

programsamråd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att godkänna planprogram daterat 2022-05-09, samt dess bilagor, för 
programsamråd . 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om planarbetet redovisades på KS möte den 6 april. KS beslutade §55 
att delegera beslut om godkännande av planprogram till KSAU. 

Planprogrammet föreslår 100.000 m2 ny handelsyta, fördelat på 75.000 m2 i 
Nord by och 25 .000 m2 i Svinesund . 

Det är många frågor som ska prövas och samordnas i det här planarbetet. 
Detaljplanen ska samordnas med trafikverkets pågående vägplaner. VA
utbyggnad och de tillstånd som krävs måste ske parallellt. 

Tidigt besked behövs om de ytor som föreslås i programmet kan användas för 
handel. Om svaret är ja ska detaljplanerna delas i två inför samråd. Mark som ska 
användas för verksamheter (vid Nord by) ska behandlas i den pågående 
detaljplanen för Kålvik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Planprogram för handel mm i Nordby Svinesund, 2022-05-09 
Undersökning och avgränsning om betydande miljöpåverkan- Nordby, 2022-04-
29 
Undersökning och avgränsning om betydande miljöpåverkan - Svinesund, 2022-
04-29 
Utredning om exploatering på jordbruksmark i Nordby, 2022-05-04 
PM Befintlig situation dagvatten och skyfall Nordby köpcenter, Ramböll, 2022-03-
15 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06 § 55 

Förslag till beslut 
att godkänna planprogram daterat 2022-05-09, samt dess bilagor, för 
programsamråd. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar på att detaljplanearbetet avbryts. 

Justerandes signatur - Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad .se 
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Ordföranden ställer proposition mellan förvaltningens förslag och Bengt Bivrins 
förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

452 80 Strömstad 
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Bilaga 

miljöpott! d ,ön 

RESERVATION PROGRAMSAMRÅD NORDBY-SVINESUND 

Ett planprqgrnm för Nordby·SVinesund liar nu slutför.ts oth ·ska sandas ut på programsområd. 
Förslaget Innebär I stort sett en dubblering av dagens haridelsyta på Nordby. · 

Miljöpa.rtiet anser Inte att planarbete för utökad handel I omr~det ör i linje med den önskade 
u~ecklingen. Vliro argument: 

a) Vi har beslutat ott upprötta en koldioxidbudget för l<o'mmunen. Av den·tramgår att 
utsläppen m(lste m inska med 12,2 % årl igen för att uppfylla 1,5-gradersmålet i 
Parisovtalet Ytterligare handel, med därav följande ökad personbilstraflk och tunga 
trnnsporter.går i helt motsatt riktning. 

b) Under panda.min blev det tydligt' hur beroende vi är av gränshandeln. Vi har nu sedan en 
t id ge11.om Utvecklingsarena Ström$tad arbetat för att bredda vårt närings• och arbet1;1iv, 
Att.göra oss ytterligare beroende av handel ar inte i linje med den önskade·utvecklingen 

· som detta arbete har som syfte. 

c) Yärdefulljordbruksmark skulle tas i anspråk för handel och ny väg. Vi anser att 
bevarande 1;1vdenna är ett viktigt ellmänt Intresse. 

MIijöpartiet står fast vid sin tid ig<3re 1,1ppfattning i frågan och Jag yrkar därför på 

att planarbetet för utök1;1d handel p6 Nordby·Svinesund .nvbryts. 

Jag re$8r:v~rar mig mot beslutet att godkänna planprogrammet och sända ut det på sam(åd, 

Strömstad 2022-05·18 

Bengt Blvrin (~)P) 

Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Tel: 0526-196 78 


