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Hej 

Kommunfullmäktiges presidie övertalade Stora Askeröborna att istället för stämma, ta en dialog med 
politikerna. Då får Stora Askerön fokus och träffar de rätta politikerna, sade presidiet men mötet 
ställdes in, utan dialog, med hänvisning till Corona. 

  

Vi förstår att samhället är i kris, även Stora Askerön påverkas. 

  

Vårt mål och syfte med mötet, var att framföra våra synpunkter, diskutera Stora Askeröns framtid i 
Stenungsund och belysa fel i ÖP2020 – så att våra politiker kan ändra det som är fel. 
Vi tror på kunskap som grund för demokrati – och Daniel Jerlings svar nedan påvisar bristande 
respekt och ödmjukhet för sin roll och uppgift som ansvarig för kommunens samhällsbyggnad.  

Vi ber Stenungsundspartiet om en tid att träffas. Helst fysiskt - men om ni hellre vill tar vi ett virtuellt 
möte. 

  

Fungerar den 17/4 kl 18-20 för er? 

  

Med vänliga hälsningar 

Camilla Ardehn och Arbetsgruppen för Örådet 

0702-589705 

  

(från Katja nedan) 

Jag önskar er alla en fin påsk. 

Med vänlig hälsning 

Katja  

Nedan kan ni läsa Daniels kommentarer:  

Lite kommentarer om nedanstående. Den inklippta lagtexten handlar om samrådsfasen i 
översiktsplaneringen, den är sedan tidigare avklarad. Samrådet ägde rum 2018. Det som pågår nu är 
utställning med ett granskningsförfarande. Det som förs fram är alltså inte applicerbart i den här 
situationen. 



  

Aktuell lagstiftning 

Tittar man lite på vad som reglerar utställningen så säger Plan- och bygglagen (3. Kap) följande: 

  

 

Jag vill tillägga en sak, ovanstående text är hämtad från den ”gamla” Plan- och bygglagen. Det har 
nämligen precis implementerats ändringar som gäller från den 1 april. I den nya versionen finns dock 
inget som ändrar innehållet i det vi diskuterar och dessutom skickade vi ut vår ÖP på utställning inom 
ramen för det tidigare regelverket. 

  

Kommunens kungörelse 

I sak framgår av PBL i avsnittet ovan att kommunen i sin kungörelse ska tydliggöra på vilket sätt och 
till vem som synpunkter ska lämnas. Den här kungörelsen ligger på kommunens digitala anslagstavla. 
Länk till anslagstavlan: 

  

https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/beslutinsynochrattssakerhet/a
nslagstavla.4.69f1055615f16de81a4b8543.html 

  

Själva kungörelsen om utställning av ÖP finns en bit ner på anslagstavlan, jag klistrar in den i sin 
helhet nedan i kursiv stil med en särskild gulmarkering i sista stycket: 

  

Utställning för Stenungsunds översiktsplan 2020  

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. Dess 
aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. Stenungsunds Kommuns gällande 
Översiktsplan antogs 2009. Översiktsplanen har flera funktioner bland annat att utgöra ett 
strategiskt, tungt vägande dokument som visar kommunens samlade, långsiktig utveckling genom att 
beskriva såväl var som hur kommunen kan utvecklas sett ur ett hållbart socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Planen ska vägleda kommunens vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, 
planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den används på liknande sätt av andra 
myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. 

  



Beredningen miljö och fysisk planering har på kommunfullmäktiges uppdrag, arbetat fram förslag till 
ny översiktsplan 2020. Förslag till översiktsplanen skickas ut på utställning. Utställningstiden varar 
från och med 2020-02-24 till och med 2020-04-24.  

  

Utställningshandlingarna visas i Stenungsunds kommunhus entré, Strandvägen 15 och på Kulturhuset 
Fregatten, Fregatten 2. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens 
hemsida: www.stenungsund.se/planer 

  

Upplysningar lämnas främst av Översiktsplanerare Birgitta Wall, tel. 0303-73 82 59 

E-post: birgitta.wall@stenungsund.se 

  

Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen ha inkommit till Stenungsunds kommun, 
Samhällsbyggnad Plan, 444 82 Stenungsund eller via e-post tillplan@stenungsund.se senast 24 april 
2020.  

  

Avslutande kommentar 

Alla intressenter som berörs av översiktsplanen har alltså samma möjlighet att inkomma med 
synpunkter på dokumentet. Enligt lagen ska kommunen kungöra hur detta ska gå till, vi har 
tydliggjort att detta ska ske skriftligt fram till den 24 april och vi har även angett både postadress och 
e-postadress för detta ändamål. Det finns alltså ingen grund för det som påstås att ett uteblivet 
fysiskt möte innebär att de förvägras möjligheten att lämna synpunkter. Tittar man kort på deras 
utdrag ur PBL som handlar om samrådsfasen kan vi också konstatera att dehar deltagit även i 
samrådet då det finns inkomna samrådshandlingar som även är publicerade i den 
samrådsredogörelse som är bilagd utställningsversionen av ÖP. Även om allt som har med samrådet 
m.m. att göra skedde före min tid som sektorchef vill jag säga att jag har tillräckligt på fötterna för att 
kunna säga att vi följer den process som är fastlagt i PBL. 

  

Mvh, 

Daniel  

  

 
  

 

 


