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Tid och plats
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Torsdagen den 13 november 2014 kl. 08.35 – 08.45, i sammanträdesrum
A2-salen

Beslutande
Ledamöter

Ulrika Ericsson (M)
Andreas Björklund (M)
Knut Aurell (M)
Margit Kastberg (M)
Stefan Stenberg ordf. (C)
Tobias Carlsson (FP)
Tomas Johansson v. ordf. (S)
Morgan Fagerström (S)
Marianne Johansson (S)
Margareta Torkelsson (S)
Karin Ekeborg (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Gert Okén (M)
Christian Persson (C)
Roland Ryberg (S)

Tjänstemän
Evelyn Ingvarsson, byggnadsnämndssekreterare
Helena Arnesten, stadsbyggnadschef
Maria Söderlund, stadsarkitekt
Sten Hedelin, planchef
Emma Cejie, planarkitekt
Fredrik Bergqvist, planarkitekt
Utses att justera

Marianne Johansson (S)

Justeringens plats och
tid

Stadsbyggnadskontorets kundtjänst den 21 november 2014

Sekreterare

Evelyn Ingvarsson

Ordförande

Stefan Stenberg (C)

Justerande

Marianne Johansson (S)

Justerandes sign

Paragraf

Utdragsbestyrkande

418

Datum
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Varbergs kommun
Byggnadsnämnden
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

13 november 2014

Datum för anslags
uppsättande

14 november 2014

Förvaringsplats för
protokoll

Stadsbyggnadskontoret

Underskrift

Evelyn Ingvarsson

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

5 december 2014

Datum

Varbergs kommun
Byggnadsnämnden

Bn § 418
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Dnr 2014/2/158

Remiss för anläggning av gång- och cykelväg utmed väg 610
delen Steninge - Stensjö i Halmstad och Falkenbergs
kommuner, Hallands län samt utmed vägar 735 och 768 delen
Stranninge - Ås i Falkenbergs och Varbergs kommuner
Beslut
Nämnden beslutar att tillstyrka förslaget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärende
Trafikverket Region Väst har tagit fram ett samrådsunderlag för anläggande
av gång- och cykelvägar enligt rubricerat.
Samrådet syftar till att ge och få information och att allmänheten såväl som
myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om
förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet.
Trafikverket avser att bygga en 9 km lång gång- och cykelväg,GC-väg,
mellan Morup och Ås längs väg 768 som en del av Kattegattsleden.
GC-vägen ska anläggas parallellt med vägen med en två 2 meter bred skiljeremsa i form av gräsbevuxet, grunt dike. GC-vägen utförs 3 meter bred där
utrymme finns, men kommer alltid vara minst 2,5 meter bred. På delar av
sträckan där utrymmet är begränsat anläggs GC -vägen intill vägen utan
mittremsa men med ett kantstöd och/eller vägräcke.
GC-vägen berör en detaljplan där man gör en säker övergång från den östra
till den västra delen där Björkängs camping ligger på den västra sidan.
Området man vill anlägga GC-väg på är planlagt som N (camping) och med
prickmark och bilväg.
Landskapsbilden kan påverkas betydligt av GC-vägen. Flera naturmiljö- och
kulturmiljövärden kommer att bli berörda av förslaget. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas.
Granskning kommer ske från den 10 januari.
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