1.
PM FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRGRUPPEN FÖR ÖVERSIKTSPLANERING.
SID.1-2 . 1-7§§.
Sammanträdestid: 120620 kl.0900-1040.
Plats: Kärrebergarummet, stationen, Åstorp
Närvarande:
Beslutande:
Ronny Sandberg (RS)
Hans-Ingvar Jönsson (HIJ)
Ulf G.Persson (UP)
Gunilla Karlsson (GK)
Sven Berlin (SB)
Frånvarande: Katrina Dakouri, Pontus Pålsson ( normalt tjänstgörande ersättare för Katrina
Dakouri) , Bengt Sebring och Arne Malm.
Övriga närvarande:
Anders Aronsson (AA)
Linda Svederberg ( LS)
Johan Mogensen (JM)
Frånvarande: Claes Jarlvi, Mikael Fors och Lena Rönning,
Vid sammanträder lämnades information, framkom synpunkter och fattades beslut enligt vad
som framgår nedan.
1§. Sammanträdets öppnande.
RS förklarade sammanträdet öppnat.
2§. Justerare.
Till justerare valdes HIJ.
3§. Beslut om justeringar med anledning av inkomna yttrande under utställningstiden.
Projektledarens kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av inkomna yttrande
under utställningstiden samt förslag till kompletteringar med nya texter hade utsänts
tillsammans med kallelsen enligt bilaga 1 och 2. Vidare hade kopior av de inkomna
yttrandena bifogats kallelsen.
Följande förslag till justeringar framfördes:
LS: Jag föreslår att texten i bilaga 2, sist i stycket under ”Översvämning”, kompletteras med
texten: ” Kommunen har tillsammans med NSVA arbetat fram en policy och riktlinjer för
dagvattenhanteringen”.
Beslut: Styrgruppen beslutar att godkänna av LS föreslagen komplettering.
UP: Jag yrkar att första stycket under ”Kommunala naturreservat” på sid. 42 utgår och ersätts
med följande text: ”Förslag har väckts om inrättande av naturreservat för områdena N1 och

2.
N2 nedan”. I övrigt yrkar jag att av projektledaren redovisade justeringar enligt bilaga 1 och 2
godkänns.
Beslut: Styrgruppen beslutar enligt UP:s yrkande.
4§.Beslut om uppdrag till projektledaren och stadsarkitekten att utföra beslutade justeringar.
Beslut: Styrgruppen beslutar att uppdra åt JM och LS att utföra justeringar enlig § 3.
5§. Beslut om godkännande av översiktsplanen och att översända den till Kommunfullmäktige för antagande.
Beslut: Styrgruppen beslutar att godkänna den enligt ovan justerade översiktsplanen
och översända den till Kommunfullmäktige för antagande.
6§.Överläggning med Länsstyrelsen och Trafikverket rörande riskanalys avseende
” Godsstråket genom Skåne- Söderåsbanan”, delen genom Åstorps tätort.
JM: Godstrafiken på ”Söderåsbanan” genom Åstorps tätort kommer att öka 7-8ggr! Närheten
till Björnekullaskolan- endast 40 meter från spårområdet- och den upphöjda banvallen gör att
särskilda säkerhetsåtgärder måste vidtas. En stor del av godstrafiken kommer dessutom att
bestå av farligt gods! Trafikverket har anfört att kommunen bör göra en riskanalys som
underlag för fortsatta överläggningar med verket och Länsstyrelsen.
För att göra en riskanalys måste uppdraget preciseras. Kommunen har inte resurser att utföra
en sådan riskanalys med egen personal utan konsultupphandling måste ske. Styrgruppen har
därför beslutat att man önskar en överläggning med Länsstyrelsen och Trafikverket. Syftet är
att definiera uppdragets omfattning och att kommunen ska få en uppfattning om vilka frågor
som berörda myndigheter anser relevanta för vidare diskussioner i frågan kring vilka
säkerhetsåtgärder som måste vidtas innan en så avsevärd ökning av godstrafiken sker. Om
kommunen ska svara för riskanalysen bör Länsstyrelsen bistå kommunen ekonomiskt i
ärendet. Jag har bett Elisabet Weber ange vilka befattningshavare på Länsstyrelsen och
Helena Rosenlind ange vilka personer på Trafikverket som bör närvara. Det hade varit bäst
om överläggningen kunde ske på Länsstyrelsen under ledning av länsöverdirektören.
Beslut: Styrgruppen beslutar att uppdra åt ordföranden att på lämpligt sätt anordna en
överläggning med Länsstyrelsen och Trafikverket.
7§. Sammanträdets avslutande.
RS, UP, HIJ och SB tackar projektledaren och stadsarkitekten för väl utfört arbete.
RS förklarar sammanträdet avslutat och önskar styrgruppens ledamöter en glad sommar.
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