ir inte enbart en friga om Bjlrehatviins exploatering. Det 5r en friga av tivergripande
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principietL betydetse", skriver lngrid Bjiirkman om Norrvikens kust.

"Detta

>
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Norrvikens kust

M,irkligt agerande av
Lansstyrelsens m i Ljdavdeln
pi artiketn
?ygglovet fiirtlings fiir
Norrvikens kust" i NST 17
januari.
Respons

Men hiir dr nigot mdrkligt! Liinsstyrelsens milj6avdelning arbetar nu med att
formulera ett nytt dispensbeslut fiir NTAB - ett beslut
som liinsstyrelsen hoppas
iintligen ska litaNTAB bygga sina nio husl Det innebiir
att ldnsstyrelsen i prakiken
giir jobbetitNtal.

siillskapet tiverklagade till
mark- och milj6domstolen,

och itervisade drendet till

ligplatan vid stranden ned-

llnsstyrelsen.

anfiir Norrvikens triidgirdar

Peabanlarutna NTAB

NTAB ger dock inte upp sina

bygga nio styckeq fem viningar h6g4 fl erfamiljshus.
Det iligger ldnsstyrelsen att

bygplaner. Inte heller ger
liinsstyrelsens milj6avdel-

ningen, respekeras.

ningupp hoppet om dispens

fiir NTABI IHD 17 januari
sdger Paul Eric Jiinsson,
som nu iter handliigger
iirendet p6 liinsstyrelsery

Linsstlretsens miljdavdel-

att det blir nog dispens. Och

ning var frin bdrjan starkt
kritisk till den planerade exploateringen, och ftir tillfdr-

vidare: "Nu tittar vi pA hur
vi ska formulera oss." Nytt
dispensbeslut fran liins-

ordnade

styrelsen

landshdvdingen
G6ran Enander var en artskyddsdispens utesluten (se

vrilj tiaktuellt 2or3 :2).
Men efter Enanders avgang 2Ol3 iviingde liinssty-

g

NTAB:s nio hus. Trfldgards-

som upphlvde dispensen

tillse att de statliga skyddeq
i detta fall artskyddsfdrord-

n

relsen och gav dispens f6r

Pi den mingfatt skyddade

vill

i

tiil NTAB vdntas

inomkort.
Liinsstyrelsen skall opartiskt bediima samt diirefter
bevilja eller avsli dispensans6kan.

Detta 5r inte enbart en fr5ga

om Bjiirehalvdns exploatering.
Det iir en friga aviivergripande principiell betydelse

- om kortsiktiga privata

vinstintressen i strid med lagen ska tillitas segra dver

langsikiga allmlnna intressen. Inte minst iir det en fri-

omvirt f6rtroende ffir de
statliga myndigheterna.
lngrid Bjiirkman

ga

