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Riksintresset påverkar inte
Norrvikens kust
BÅSTAD
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Arbetet vid Norrvikens kust har varit stoppat sedan 2011, men fick klartecken
för att starta igen i mars.
Ann Richardsson Ann Richardsson

Norrvikens kust, området där NTAB planerar att bygga femvåningshus, ingår i det nya
riksintresset för Norrviken. Men det kommer inte att hindra bygget.
Nu har länsstyrelsen bestämt exakt vilket område som ska ingå i riksintresset för
kulturmiljövården i Norrviken. Det är länsstyrelsen som har ansvaret för att se till att
riksintresset följs och därmed också att bestämma de specifika detaljerna. I
Riksantikvarieämbetets beslut om riksintresse finns de övergripande värdena som man
anser ska bevaras.
– Sedan görs en bedömning från fall till fall när det finns förslag för området. Vi går inte så

djupt ner i de detaljerna i förväg, säger Karin Kallioniemi, biträdande enhetschef för
länsstyrelsens samhällsplanering.
Sedan tidigare är det klart att Norrviken anses som en förebild för andra
trädgårdsanläggningar. Landskapet återspeglar utvecklingen av samhällets syn på bland
annat människor, hälsa och landskapsgestaltning från sekelskiftet 1900 och fram till i dag,
enligt Riksantikvarieämbetets beslut. Den geografiska begränsningen som nu är gjord
innebär att både Apelrydsskolan och Norrvikens kust ingår i riksintresset. Längs kusten har
Norrvikens trädgårdar AB, NTAB, sedan tidigare planer på att bygga nio femvåningshus. De
planerna har redan skjutits upp vid ett flertal tillfällen i samband med detaljplanearbete och
artskyddsbestämmelser kring den större vattensalamandern. I mars fick bolaget
artskyddsdispens förutsatt att de lever upp till de villkor som länsstyrelsen ställer. Och det
beslutet påverkas inte av att området nu är ett riksintresse.
– Nej, allt som man redan har fått lov för har man lov för. Det är bara när man söker nya
tillstånd som de ska vägas mot riksintresset, säger Karin Kallioniemi.
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