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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Vår??? 
 
Lite osäker vem man skall klaga på, men detta är inte OK!! 
 

 
 
”Strandskyddet och den modiga kommunen!”  
 

 
Så skulle man kunna skriva om den ständiga fighten mellan kommunen och länsstyrelsen om hur man 
skall tolka lagstiftningen om strandskydd och de fall där länsstyrelsen eller Mark och Miljödomstolen 
upphävt bygglov beviljade av Byggnadsnämnden. 



 

Jag har pratat en del med Eric Bergner som är vår representant i Byggnadsnämnden och vi är bägge 
överens om att det nog är lite för mycket av önsketänkande i kommunens beslut om upphävande av 
strandskyddet, än en klinisk tolkning av Plan och bygglagen. 
 
Här skall vi komma ihåg att de ärenden vi sett där detaljplaner upphävts inte handlar om 
byggnationer på landsbygden och strandskyddet där, utan det handlar om exploateringar i Umeå 
tätort. 
Jag tror man måste tänka till och från kommunens sida läsa underlagen med lite mer kritiska ögon, i 
annat fall så kommer det läggas väldigt mycket resurser på att trycka fram detaljplaner som riskerar 
att upphävas. 
 
Nu senast var det Brinken som stoppades i domstol (Artikel i VK), det är i sak inget problem för oss i 
Centerpartiet men det är ju dumt på alla sätt att detaljplaner slutligen skall avgöras i 
Miljööverdomstolen. 
Detta sätter ju detaljplanen för Ön på sin spets, min tolkning är att kommunen måste kunna visa att 
det inte finns något alternativ till att bebygga ön om detaljplanen skall gå igenom, annars kommer 
det vara en strandskyddszon på 100 m och då ryms det inte så många hus. (Annan artikel i VK om 
det). 
 

 
        
 
Arbetet med ett gemensamt klimatmål för EU går vidare, men tyvärr så är man ur ett 
centerpartistiskt perspektiv för passiva. Emma Wiesner kommenterar på Centerpartiets hemsida. 
 
 
 
 

https://www.vk.se/2021-04-20/byggplaner-pa-brinken-en-foljetong-i-flera-artionden
https://www.vk.se/2021-04-20/strikt-tolkning-av-strandskydd-en-lardom-for-norra-on
https://www.vk.se/2021-04-20/strikt-tolkning-av-strandskydd-en-lardom-for-norra-on
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-04-21-c-eu-missar-ett-gyllene-lage-for-klimatet


 

 
 
 
Hemarbete har givetvis vissa negativa konsekvenser! 
 

 
 
Trevlig helg! 
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 
 

 
Tel: 070-682 17 19 
Mattias.larsson@umea.se 
 
Tidigare veckobrev 
Har du missat tidigare veckobrev? Vi lägger upp alla veckobrev eftersom på Umekretsens hemsida: 
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html 
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