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Ks § 455 
 
Val av planinstrument inför fortsatt planering av Södra 
infarten 
Dnr 2009/336-311 
 
Kommunstyrelsen gav 2015-06-29 § 227 kommunstyrelsens förvaltning 
i uppdrag att fortsätta planering och utredning av en sydlig infart till 
Västerviks stad. 2017-06-05 § 220 beslutades bland annat att 
kommunstyrelsens förvaltning ”under tredje kvartalet 2017 återkomma 
till kommunstyrelsen med ett förslag om hur det fortsatta planarbetet 
ska genomföras, med detaljplan eller vägplan”.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 29 november 2017 
hur en fortsättning av arbetet skulle kunna gå till och med vilket 
planinstrument som är föredra. Förvaltningen föreslår att den del av 
Södra infarten som berör redan planlagda områden planläggs genom 
detaljplan och att den del som berör obebyggda områden i jungfrulig 
mark planläggs genom vägplan. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna lämnad information kring val av planinstrument för fortsatt 
planarbete för södra infarten,  
 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja planläggning 
enligt Väglagen (vägplan) för Södra infarten från trafikplats vid E22 till 
föreslagen avgränsning vid Dichmansgatan, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att för planläggning enligt 
Plan- och Bygglagen (detaljplan) under första kvartalet 2018 återkomma 
med avgränsning för detaljplan från föreslagen avgränsning vid 
Dichmansgatan till lämplig punkt vid Södra Järnvägsgatan, 
behovsbedömning samt förslag till planuppdrag för detaljplan enligt 
utökat förfarande. 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 
beslut.  
 
Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag.  
 
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av ordföranden yrkar som 
tillägg att ambitionen bör vara att väghållaransvaret för en södra infart 
ska hålla samma gräns som mellan detaljplan och vägplan.  
 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Mariann Gustafssons och 
finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget yrkande.  
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Ks § 455 forts.  
 
Ordföranden ställer därefter Harald Hjalmarssons m.fl. tilläggsyrkande 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit tilläggsyrkandet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna lämnad information kring val av planinstrument för fortsatt 
planarbete för södra infarten,  
 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att påbörja planläggning 
enligt Väglagen (vägplan) för Södra infarten från trafikplats vid E22 till 
föreslagen avgränsning vid Dichmansgatan,  
 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att för planläggning enligt 
Plan- och Bygglagen (detaljplan) under första kvartalet 2018 återkomma 
med avgränsning för detaljplan från föreslagen avgränsning vid 
Dichmansgatan till lämplig punkt vid Södra Järnvägsgatan, 
behovsbedömning samt förslag till planuppdrag för detaljplan enligt 
utökat förfarande, samt 
 
att ambitionen bör vara att väghållaransvaret för en södra infart ska 
hålla samma gräns som mellan detaljplan och vägplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingar i ärendet: 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 november 2017 
 
Expedieras till: 
Daniel Niklasson, kommunstyrelsens förvaltning  


