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Bolmen 2000
S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

Kort sammanfattning av innehållet i rapporten
Samarbetet kring Bolmenområdet är en s.k. mellanregional fråga som berör tre länsstyrelser 
och fyra kommuner. Det är länsstyrelserna som har ansvar för att arbetet genomförs. 
Kronobergs län och Ljungby kommun har större delen av sjön inom sina gränser därför är det 
naturligt att mycket utav arbetet också görs här.

Syftet med samarbetet är att få en samsyn i myndighetsfrågor grundade på gemensamma  
riktlinjer och mål. Dessa är bl.a. att ge möjlighet till:
• Ökad utveckling av näringslivet, inte minst turismen.
• En utveckling som baseras på långsiktig naturresurshushållning samt att.
• Föreslå åtgärder som förbättrar situationen för bygdens folk.

Arbetet bygger på samverkan mellan tre olika nivåer och flera organisationer:
1. Länsstyrelserna och kommunerna. 
2. Bolmen i Centrum (en paraplyorganisation för alla som driver verksamhet). 
3. Fiskevårdsområdesföreningen (samtliga markägare, lokalbefolkning).

Sex möten har genomförts runt hela Bolmenbygden och fyra tematräffar har hållits.  
Tematräffarna har behandlat:
• Bygglovfrågor.
• Småskalig utveckling.
• VA‑frågor.
• Livsmedelsfrågor.

Fiskevårdsområdesföreningen arbetar med revidering av fiskevårdsplanen. Inom ramen för  
projektet har en djupstudie utförts över vattenkvalitén. Därutöver har genom projektet även 
gjorts en studie över kommunernas ställningstagande i respektive översiktsplaner. Till detta 
skall också läggas den värdefulla forskning som genomförts av fisket i Bolmen under 30 års tid. 
Arbete har letts av Stellan Hamrin och har under senare år skett på uppdrag av Bolmens Fiske‑
vårdsområdesförening.

Sammanfattningsvis föreslås i rapporten:
Att  rekommendationerna i bygglovfrågor tillämpas i samtliga berörda kommuner.

Att  Bolmen i Centrum ansvarar för att dialogen mellan verksamhetsutövare och 
 kommuner/länsstyrelser.

Att  kommunerna, med utgångspunkt från varje områdes förutsättningar, medverkar till att finna 
 långsiktigt goda VA‑lösningar.

Att  personer som handlägger tillståndsfrågor och har Bolmen som gemensam region träffas 
 och diskuterar möjligheter och problem relaterade till ett utvecklingsperspektiv.

Att  informellt samråd sker med arbetsgruppen för Bolmen i Centrum inför yttranden i 
 planärenden. 
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Att  information i strandskyddsärenden ges för kännedom till arbetsgruppens representanter 
inför dispensbeslut.

Att  vattenkvalitetsprojektet följs av en åtgärdsplan och att arbetet samordnas med fiskevårds‑
områdesföreningen.

Att  uttala stöd för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete enligt fiskevårdsplanen.

Att  se positivt på fortsatt marknadsföring av bygden inom begreppet Bolmen i Centrum.

Att  det fortsatta samarbetet sker i nätverksform så som det beskrivs i rapporten om kommande 
 arbete, framtidsvisioner.

Att  ställningstagandena arbetas in i kommunernas översiktsplaner.

Strandskyddsfrågor
Under arbetets gång har gruppen också fått ett uppdrag som innebär att man skall utreda om 
det finns möjligheter att diskutera ett förhållningssätt till, i första hand det utökade strandskyd‑
det. Platsens lokala förutsättningar, dess topografi mm som utgångspunkt i stället för ett exakt 
antal meter från strandlinjen. Detta arbete har ställts samman i ett analysmaterial som behand‑
las 
särskilt i ett eget dokument. Eftersom det finns flera som yttrat sig över detta kommenteras det 
under en egen rubrik nedan.

Utvecklingsfaktorer
Lokalt utvecklingsarbete kring Bolmen ska utgå från områdets befolkning och dess naturgivna 
förutsättningar i ett kulturpåverkat landskap. Jämte områdets höga naturvärden måste de struk‑
turer och det landskap som människan genom århundraden skapat i Bolmenområdet 
respekteras. En stegvis utveckling av befintliga strukturer och kulturmönster förordas framför 
nya och snabba flerändringar i försörjnings och bebyggelsemönster. Byar och bondgårdar samt 
annan väl etablerad permanent‑ och fritidshusbebyggelse utgör tillsammans med befintliga 
vägar basen för bosättning i Bolmenområdet.

En komplettering av den bef. bebyggelsen bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Andra för‑
sörjningsstrukturer i form av tex skolskjutsar, sophantering och vägunderhåll kan med små jus‑
teringar anpassas till den nya situationen. Tillkommande bebyggelse kan även medverka till att 
bära kostnaderna för nya och mer miljöanpassade vatten‑ och avloppssystem.



 58www.hylte.se     www.gislaved.se

 Man vill från föreningens sida 
arbeta långsiktigt med medlemsrekrytering och få 
tillgång till kompetensutveckling. Man vill knyta 
nya kontakter med fler organisationer som vill 
samverka kring bygdeutveckling.
Från föreningens sida ser man positivt på att 
vara den som ansvarar för det operativa arbetet 
baserat på det som Bolmen 2000 kommit fram 
till. Man vill gärna vara Bolmenområdets ansikte 
utåt och få status av samverkanspartner med 
kommunerna och länsstyrelserna. Det uppfyller 
en önskan om att verka för den lokala demokra‑
tiutvecklingen som många efterfrågar. Det fort‑
satta arbetet kräver ökade resurser för att kunna 
satsa tid och pengar för kompetenshöjning och 
för att därmed kunna fungera som remissinstans 
och arbeta aktivt med information. Det är ange‑
läget att besökare i området möter kompetens 
och kunskap oavsett till vem besökaren först 
kommer. Därför måste arbetet bygga på  
vidareförädling av nätverken.
Föreningen förutsätts kunna balansera olika  
intressen mot varandra. Därför bör alla vägar 
prövas för att tillskapa de resurser som behövs.

Det finns dessutom ett särskilt värde i det faktum 
att föreningen har en ambition att arbeta aktivt, 
uppsökande och informativt utifrån ett perspektiv 
av lokal demokratiutveckling.

Kommentar: Det som noterats som behov av 
förtydligande i texten har korrigerats.

Eftersom Bolmen i Centrum är den viktiga  
paraplyorganisation som marknadsför områ‑
det och också har den bästa övergripande 
kunskapen om verksamheterna som finns och 
även kan fungera som dialogpart för dem som 
vill starta nya verksamheter är det oerhört  
viktigt att föreningen finns.

Samrådsyttranden
Skriftliga yttranden har inlämnats från

Bolmen i Centrum gemensam skrivelse samt 
protokoll från:

Styrelsemöte i Unnaryd 16/1 2001.

Styrelsemöte i Bolmens FVOF på Tiraholm 24/1 
2001. (Vissa textförklaringar efterfrågas).

Vad gäller fortsatta informationsmöten anser 
man att detta kan vara en väg för föreningen att 
nå nya medlemmar. Det behövs fler näringsstäl‑
len, framför allt på västra sidan.
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Ljungby kommun

Kommunstyrelsen godkänner arbetet så‑
som det presenterats i rapporten och beslutar 
också att ställningstaganden grundade på 
samarbetet skall arbetas in i kommunens 
översiktsplan.

Miljö‑ och byggnämnden ser positivt på arbe‑
tet och förutsätter att det arbetas in i kommu‑
nernas översiktsplaner.

Kultur‑ och fritidsnämndens arbetsutskott 
har inga erinringar. Man tilllägger också att 
några av de punkter som framfördes vid det 
allmänna mötet i Lokstallet vill man gärna se 
genomförda.

Barn‑ och utbildningsnämnden anser att det 
är mycket inriktat mot turism. Man vill att förut‑
sättningar för permanent boende lyfts fram.

Kommentar: Hela arbetet har till syfte att ge 
förutsättningar för en utveckling som kan inne‑
bära att andelen åretruntboende ökar eller att 
man kan skapa sig en utkomst på platsen som 
alternativ till utflyttning.

Kommentar: De gemensamma övergripande 
ställningstagandena skall arbetas in i respek‑
tive kommuns översiktsplaner.

Kommentar: De åtgärder som efterfrågas 
skall genomföras i regi av Ljungby kommun. 
Frågan överlämnas till tekniska kontoret.

Partigrupperna/Ljungby

Socialdemokraterna ser mycket positivt på 
arbetet. En utveckling som baserar sig på en 
långsiktig naturresurshushållning är viktig 
liksom samarbetet mellan organisationen och 
befolkningen i området. VA‑frågorna är av  
avgörande betydelse för utvecklingen. Arbetet 
förutsätts arbetas in i ÖP.

Moderata samlingspartiet anser att det är 
bra att samarbetet startat och vill särskilt  
understryka vikten av att samma regler  
tillämpas i samtliga kommuner, att bra VA‑lös‑
ningar tillskapas. Det är positivt med gemen‑
sam marknadsföring under namnet Bolmen i 
Centrum och att utveckling skall ske i samver‑
kan med de boende i ett ”underifrån perspek‑
tiv” med ett mål som innebär ett rimligt och så 
långt möjligt, förenklat regelverk.

Kommentar: Ett av de övergripande målen 
med arbetet är att se till att den utvecklings‑
möjlighet som förhoppningsvis efterfrågas 
måste baseras på en långsiktig naturresurs‑
hushållning. Det är en allmän strävan hos 
samtliga deltagande parter.

Kommentar: För ortsborna är det ett  
avgörande villkor att det utvecklas en sam‑
syn i frågor som härrör sig till regeltolkning. 
Genom det föreslagna nätverkssamarbetet 
finns de grundläggande förutsättningarna för 
att detta skall kunna ske. Gemensamma ställ‑
nings‑ 
taganden bör dock förankras i resp organisation. 
Eftersom Bolmen i Centrum vill fortsätta att 
arbeta med medlemsrekrytering, informations‑
spridning och marknadsföring ur ett perspektiv 
av lokal demokratiutveckling.



 60www.hylte.se     www.gislaved.se

Vänsterpartiet anser att det är intressant med 
ett samarbete över gränserna. Ett hot som 
belysts är den försämrade vattenkvalitén. Det 
krävs åtgärder mot detta och goda VA‑lösning‑
ar är en viktig del. Strandskyddet bör bevaras 
med tanke på områdets klassning som riksin‑
tresse för rörligt friluftsliv.
Man hoppas att arbetet fortsätter så som det 
skisserats i rapporten och att arbetet drivs 
framåt. Det gäller inte minst arbetet med  
förbättrad miljö och vattenkvalité, med  
småskalig utveckling och med att göra sjön 
mer tillgänglig för allmänheten.

Miljöpartiet de Gröna tycker att utredningen 
är intressant men tycker att det bör finnas mer 
precisa förslag. Man påpekar vikten av att  
bibehålla en god vattenkvalitet. Man framför 
också en rekommendation att miljö‑ och  
byggnämnden bör vara mycket restriktiv till 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Kommentar: Gränsöverskridande samarbete 
blir alltmer nödvändigt och förefaller allt mer 
som en naturlig del av arbetet. Studier kring 
vattenkvalitén kommer att fortsätta på olika 
sätt. Strandskyddsfrågan behandlas under 
särskild rubrik nedan. Ett fortsatt samarbete 
är nödvändigt både av hänsyn till de som bor 
i området eller driver verksamheter där men 
även av omsorg om miljön.

Kommentar: Eftersom Hylte kommun har  
genomfört en revidering av sin översiktsplan 
och där tagit ställning för fortsatt samverkan 
enligt målen i Bolmen 2000 är kommunens 
inriktning redan fastlagd och tydligt uttalad.

Kommentar: Det är ett nödvändigt för ett  
fortsatt samarbete att det finns ramsyn mellan 
de olika myndigheterna.

 Hylte Kommun har behandlat rapporten 
i kommunstyrelsen, byggnadsnämnden/tra‑
fiknämnden, tekniska nämnden, miljö‑ och 
hälsoskyddsnämnden samt kultur‑ och fritids‑
nämnden. Samtliga instanser godkänner  
förslaget utan erinringar.

Gislaveds kommun

Kommunstyrelsen.  Gislaveds kommun är  
positiv till arbetssättet. Som en kommun i ett 
gränsland är det mycket viktigt att samsyn  
råder mellan kommuner och länsstyrelser. De 
boende i område skall få likartade svar oavsett 
vilket län de tillhör. För Gislaveds kommun 
är det särskilt viktigt att länsstyrelserna har 
samma tolkningar och svar på de frågor som 
ställs.

Byggnadsnämnden har yttrat sig över  
avsnittet, rekommendationer för bygglovfrågor 
och påtalat behov av förtydligad text.

Kommentar: Texten har omarbetats och  
förtydligats.

Kommentar: Arbetet kommer att fortsätta och 
förslagen kommer att formuleras tydligare. 
Strandskyddsfrågorna behandlas under  
särskild rubrik.
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Värnamo Kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott, miljö‑ 
och stadsbyggnadsnämnden samt kultur‑
nämnden har inga erinringar.

Miljö‑ och stadsbyggnadskontoret påpekar 
att textavsnittet angående livsmedelsfrågor  
missuppfattats och behöver klarläggas.

Partigrupperna/Värnamo

Moderata samlingspartiet. De mål man satt 
upp för projektet och de arbetsmetoder man 
använt för att analysera förutsättningarna för 
att utveckla området till gagn för den bofasta 
befolkningen och för turismen är ambitiösa 
och bra.

Socialdemokraterna yttrar sig över strand‑
skyddet som man inte vill skall tas i anspråk 
för boende. Man anser i stället att boende 
skall  
hänvisas till områden som ligger mellan 
300‑500 meter från sjön.
Fiske, kanoting och övrigt rörligt friluftsliv bör 
utvecklas tillsammans med länsstyrelsernas  
experter, friluftsorganisationer och kommuner 
för att förhindra konflikter mellan yrkesfiskare 
och sportfiskare. En satsning på dessa båda 
grupper är att föredra framför deltidsfiskare. 
Husbehovsfiske med nät bör förbjudas. An‑
läggningar för det rörliga friluftslivet är bra och 
båtbryggor och ramper bör byggas ut men i 
befintliga lägen.

Kommentar: Samarbetet är tänkt att fortsätta.

Kommentar: Strandskyddsfrågoma behand‑
las under särskild rubrik nedan. Fisket har  
hittills inte gett upphov till större konflikter och 
förväntas inte göra det heller eftersom de 
1100 fiskevattenägarna har samlats i en och 
samma organisation, Bolmens Fiskevårdsom‑
rådesförening. Detta är troligen unikt för Sveri‑
ge och är väl värt att uppmärksamma. Det kan  
förmodligen tjäna som ett gott exempel på 
mycket stor samverkan på det lokala planet. 
Enligt de fiskevårdsplaner som upprättats och 
genom den forskning som bedrivits under 30 
år finns det ett gott underlag för att undgå  
vittgående konflikter. Frågan kräver därför 
ingen särskild behandling inom ramen för  
Bolmen 2000.

Kommentar: Texten har omarbetats och  
förtydligats.

Smålands museum. Det är angeläget att det 
kommer till stånd en kulturhistorisk bakgrunds‑
teckning av hela området. Landsantikvarien 
ser fram emot att ingå i ett framtida nätverk 
med de olika länen.

Vägverket Halmstad. Man ser positivt på  
arbetet vilket kan skapa samsyn och enighet 
över kommun‑/länsgränser i frågor som rör 
bevarande och utveckling i Bolmenområdet.

Kommentar: Den kulturhistoriska bakgrunds‑
beskrivning, som är gemensam för hela  
bygden är mycket angelägen att ta fram.  
Arbetsgruppen har begränsade resurser och 
därför välkomnas all samvearkan och allt nät‑
verksbyggande som kan ske på initiativ från 
andra aktörer.
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Kommentar: Bolmen i Centrum är en mycket 
viktig organisation för att medverka till såväl 
möten som information om både möjligheter 
och svårigheter. Hela arbetet bygger på sam‑
verkan/samarbete och förutsätts få en fort‑
sättning inom alla områden.

Länsstyrelsen i Hallands län skriver i ett 
tjänstemannayttrande att samarbetet är po‑
sitivt och från de tematräffar som genomförts 
har det lyfts fram tydliga förslag som man vill 
vara med och utveckla. För att nå målet att 
utveckla  
turismen är det viktigt att finna former för en 
fortsättning. För att utröna om det finns  
projektidéer som har bärkraft i de fall det finns 
villiga initiativtagare bör uppföljande möten  
anordnas där det bla kan lämnas information 
om vilka resurser som finns för att stödja den‑
na typ av initiativ. Möjligheten till  
samarbete/samverkan mellan olika  
projektidéer bör också tas till vara.

Länsstyrelsen i Jönköpings län anser i 
ett tjänstemannayttrande att rapporten behöver 
förtydligas mer och att förslag till policydoku‑
ment rörande byggnation, exploatering, miljö 
m.m. skrivs mer konkret så att det blir ett under‑
lag för dem som skall fatta beslut härom.

Arbetet visar att den långsiktiga vattenkvali‑
tén är starkt beroende av markanvändningen. 
Kommunernas översiktsplaner bör ta upp frå‑
gan om hur man avser påverka den långsiktiga 
markanvändningen för att säkerställa  
vattenkvalitén.

Arbetet visar också att samtidigt som det är viktigt 
att ha kvar ett utökat strandskydd för att tillgodose 
det rörliga friluftslivet forns det en efterfrågan på 
att utveckla attraktiva  
boendemiljöer. Förhållningssätt för kompletteran‑
de bebyggelse inom det utökade strandskyddet 
bör kunna inarbetas i kommunernas översiktspla‑
ner.
Den lokala och regionala utvecklingen av  
området är starkt beroende av den dragnings‑
kraft sjön utgör. Utvecklingsresurserna förvaltas 
bäst av bygdens befolkning i samverkan med 
kommuner och länsstyrelser, Bolmens Fiske‑
vårds‑områdesförening och Bolmen i Centrum. 
För en positiv utveckling är det viktigt att dessa 
grupper får stöd. Ett nätverk för  
samverkan bör upprätthållas.

Kommentar: Texten förtydligas vad gäller  
underlag för policybeslut mm När det gäller 
vattenkvalitén kan man genom de långsiktiga 
studier som bedrivits av Lunds Tekniska  
Högskola och genom den analys som nu  
tagits fram på initiativ från Jönköpings  
länsstyrelse, göra jämförande analyser och 
därför ha ett bra faktaunderlag att utgå från 
för att uppmärksamma en försämring av  
vattenkvalitén.

Det är viktigt att kommunerna arbetar in rap‑
portens mål och ställningstaganden i över‑
siktsplanerna. Samverkan i alla former är en 
viktig grund för det fortsatta arbetet.
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För Bolmen utökades strandskyddet genom ett särskilt beslut 1975, vid samtliga berörda  
länsstyrelser, till 200 meter med hänsyn till sjöns höga värden för friluftslivet. Redan när  
strandskyddet infördes fanns ett stort antal stugor och avstyckade tomter för bostadsändamål 
inom dessa 200 meter på land.

Strandskyddsbestämmelsernainnebär i grunden ett förbud mot ny bebyggelse. Kompletteringar 
av bebyggelsen har successivt skett genom dispensgivning eller genom upphävande av strand‑
skyddet i nya detaljplaner med hänvisning till s.k. särskilda skäl. Exempel på mer omfattande 
exploateringar som under senare år skett inom strandskyddsområdet är utökade eller nybyggda 
campingplatser och båthamnar med tillhörande byggnader.

Naturvårdsverket har givit ut Allmänna råd (97:1) om tillämpning av strandskyddsbestämmelserna. 
Här finns exempel på sådana situationer då det kan finnas ”särskilda skäl” att ge dispens från 
förbudet eftersom strandskyddets värden ändå kan bedömas kvarstå efter vidtagen åtgärd.

Dessa råd har också tagits in, och delvis förstärkts, i propositionen till den nu gällande miljö‑
balken. Råd eller andra anvisningar om hur de biologiska värdena i strandskyddsområdet ska 
bedömas saknas dock. Inte heller finns det någon vägledning för andra situationer där det inom 
ett utökat strandskydd (mellan 100‑200 m) är acceptabelt med ny bebyggelse än de som anges 
i råden för det generella strandskyddet (0‑100 m).

Landskapets karaktär
Bolmenområdet tillhör de delar som har landets högsta årsnederbörd eftersom det ligger på 
den småländska högplatån. Landskapet innehåller därför mycket våtmark i en flack terräng. 
Trots den stora sjöförekomsten är det mycket svårt att få några utblickar förrän man befinner sig 
mycket nära sjön. Detta är troligen anledningen till att det är så stor efterfrågan på strandtom‑
ter vid de småländska sjöarna. Med en annorlunda topografi och ett öppnare landskap skulle 
troligen trycket på strandlägen minska i motsvarande grad som det ges utrymme för utsikt över 
vatten. Vi vet av erfarenhet från kommunernas verksamhet, att det är just utsikten som värderas 
allra högst och som också många gånger skapar konflikter när någon får sin utsikt försämrad.

I de detaljplaner som nyligen genomgått uppgradering är synpunkterna närmast unisona för att 
hitta regler som tillförsäkrar de boende utsikt, medan frågor som rör andra förhållande har 
mindre betydelse. (Jämför utsikt och utblickar mellan småländska höglandet med kustlandskapet 
eller mellersta och norra Sverige.)

Vid insjöstränderna finns oftast mycket låga och smala åsryggar. Det utökade strandskyddet 
sträcker sig oftast till ”baksidan” av strandvallen, som trots att den är svag, medför att  
bebyggelse utanför strandskyddszonen effektivt avskärs från möjlighet att få utsikt över vatten.

Vid kusterna kan man ofta förnimma närheten till vattnet flera kilometer därifrån. Man kan också 
tillgodoräkna sig ljusets reflexer och lukt av tång och liknande. I inlandet finns inget av detta 
som gör att man känner närheten till vattnet om man inte kan se det.

Strandskyddsområden
Samlande kommentar:
Att bo och leva i närheten av vatten har genom olika tider och med olika utgångspunkter varit 
viktigt. Den enskildes värdering av en bostad nära vattnet har under senare år kommit att bli allt 
högre. Att från sin bostad se en sjö, ha en båtplats eller enbart ha promenadavstånd till en fin 
badplats värderas mycket högt i dagens samhälle. Denna värdering avspeglas tydligt i såväl  
enskilda markägares önskemål som politiska värderingar omsatta i kommunala översiktsplaner, 
detaljplaner eller ärenden som berör strandskyddsdispenser. De allmänna intressena naturvård 
och friluftsliv formulerade genom strandskyddet, ställs här mot enskildas intresse.

Det generella strandskyddet om 100 meter såväl på land som i vatten, infördes 1975,  
ursprungligen med hänsyn till det rörliga friluftslivet. Sedan 1994 innebär strandskyddet också 
ett bevarande av goda livsmiljöer för växt‑ och djurliv.
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Kompletterande bebyggelse inom strandskyddat område

Inom ramen för projektet har en översiktlig bebyggelseinventering utförts intill cirka 500 meter 
från Bolmens strandlinje. Denna visar att stora delar av framförallt den etablerade fritidshusbe‑
byggelsen ligger inom de 200 meter från strandlinjen som omfattas av strandskydd. Olika princi‑
piella förhållningssätt till komplettering av befintlig bebyggelse har diskuterats. Det har 
särskilt gällt frågan om hur strandskyddets syfte och värden på bästa sätt kan respekteras inom 
området för det utökade strandskyddet.

Följande grundläggande förutsättningar bedöms vara viktiga att uppfylla för att en 
prövning av ny bebyggelse ska vara meningsfull:

• Den nya bebyggelsen, som utgör en komplettering av befintlig permanentfritidshusbebyg‑
gelse,
  ska kunna lokaliseras inom befintligt bebyggelsemönster men med hänsyn taget till 
 tillgänglighetentill stranden. Detta gäller generellt även om ingen särskild markering gjorts i 
 analysmaterialet/bebyggelseinventeringen.

• Bebyggelsen kan, med begränsad påverkan på strandskyddets värden, ges tillgång till 
 gemensamma båt‑ och badplatser.

• Områden som uppfyller de grundläggande förutsättningarna, kan komma att pekas ut som 
 lämpliga områden för prövning av kompletterande strandnära bebyggelse. Detta under 
 förutsättning att lokaliseringen även från andra allmänna hänsynstaganden än strandskyddet 
 kan bedömas som lämplig.

• Kommunerna runt Bolmen avser att arbeta in ovanstående argumentation i sina 
 kommunomfattande översiktplaner.

• Inom områden som inte kan komma ifråga för en prövning enligt ovan nämnda principer skall 
 ny bebyggelse undvikas.


