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Svar på motion om skapande av landsbygdsutveckling i strandnära
områden

Ärendebeskrivning
Lars-Ove Bengtsson (C) och Lars Larsson (C) har den 21 november 2011
lämnat en motion angående skapande av LIS-områden.

Sedan våren 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL) som bland annat
bestämmer hur byggandet utom planlagda områden och i strandnära lägen
ska ske. Uppförande av byggnader för verksamheter och boende invid sjöar
och vattendrag ska vila på kommunens medgivande utifrån en översiktlig
planering baserad på landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

Motionärerna framhåller att landsbygden har stora tillgångar såsom råvaror,
energi och goda livsmiljöer som, rätt utnyttjade, kan ge en positiv utveckling
över stora delar av Gislaveds kommun på ett avgörande sätt. För att bygg-
och miljönämnden enklare ska kunna bevilja bygglov inom den
strandskyddade zonen menar de att tillkomsten av LIS-områden inom
Gislaveds kommuns gränser därför är utomordentligt angeläget.

De föreslår att det skyndsamt ska framställas ett förslag till LIS-plan och att det ska
övervägas om det ska göras som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan eller
om det ska vara ett fristående planeringsverktyg i avvaktan på att översiktsplanen
genomarbetas, samt att en rationell och ändamålsenlig tidsplan för detta arbete ska
presenteras.
Enligt den nya plan- och bygglagen § 5 ska det av översiktsplanen framgå områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kommunstyrelsen remitterade motionen den 13 december 2011 till
kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Eftersom aktualitetsprövning av översiktsplanen påbörjats inom förvaltningen
hösten 2011, och dessutom styrgrupp för landsbygdsprogrammet om sju
ledamöter inom kommunstyrelsen utsetts den 8 november 2011, avvaktade
förvaltningen styrgruppens arbete. Styrgruppen, som fått i uppdrag att ta fram ett
landsbygdsprogram, som bl a skulle kunna ligga till grund för en LIS-plan, hade sitt
första sammanträde den 12 februari 2012. Styrgruppen för landsbygdsprogrammet
beredde vid sammanträde den 12 april 2012 motionen och konstaterade att en
LIS-plan är en av frågorna som hör samman med landsbygdsutveckling och ska
behandlas i en ny översiktsplan. Styrgruppen föreslog därför
 Att arbetet med LIS-områden ska tas med i arbetet med en ny

översiktsplan för Gislaveds kommun,
 att tidsplanen ska inordnas i detta arbete, samt
 att motionen därmed anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade styrgruppens förslag den 22 maj 2012 och föreslog
kommunstyrelsen att på nästkommande sammanträde överlämna styrgruppens
förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade dock den 5 juni 2012
att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för ytterligare beredning.
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Styrgruppen för landsbygdsutveckling har från och med hösten 2012 ombildats till
styrgrupp för översiktsplanering, sedan styrgruppen konstaterat att
aktualitetsprövningen av ÖP-06 visat att en omarbetning av planen i sin helhet
måste göras inför kommande mandatperiod. I tidsplan för arbetet sattes målet att
den nya planen skulle antas i före valet 2014. Detta har under hand visat sig svårt
att uppnå, bland annat på grund av att arbetet med en omarbetad vision för
Gislaveds kommun visat att sig vara en större process än planerat. Visionen bör
genomarbetas före att arbetet med själva översiktsplanen tar fart. Den
kommunomfattande översiktsplanen kommer därför sannolikt inte att kunna antas
förrän i början av 2015.

Inom kommunen aktualiserade önskemål om bygglov resp. sökta bygglov i
strandskyddade områden, som avslagits i högre instanser, har gjort det uppenbart
att arbetet med en LIS-plan inte kan avvakta att den skulle inarbetas i den
kommunomfattande översiktsplanen. En tematisk översiktsplan för
landsbygdsutveckling i strandnära områden i Gislaveds kommun måste därför tas
fram separat och i en snabbare process.

En processbeskrivning för att ta fram ett tematiskt tillägg avseende LIS,
landsbygdsutveckling i strandnära områden, till gällande ÖP-06 har utarbetats.
Kommunstyrelse- och bygg- och miljöförvaltningarna har tagit fram underlag för
samrådshandling. Kommunstyrelsen har den 21 maj 2013 informerats om process
och tidsplan. Denna innebär en forcerad behandling med samråd under juni -
augusti 2013, utställning november – december 2013 och antagande av
kommunfullmäktige i slutet av januari 2014. Tidsplanen förutsätter att processen
löper utan komplikationer. Kommunstyrelsen beslutade dessutom uppdra till
styrgruppen för översiktsplanering att fatta beslut om samråd.

Styrgruppen för översiktsplanering har den 28 maj 2013 beslutat att sända ut
framtaget förslag till LIS-plan för Gislaveds kommun på samråd under tiden 15 juni
– 30 augusti 2013.

Kommunstyrelsen har den 13 augusti 2013 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen, då motionens syfte genom pågående process är uppfyllt.

Beslutsunderlag
Motion om skapande av landsbygdsutveckling i strandnära områden, daterad den
20 november 2011
Styrgruppen för översiktsplaneringen, ÖP14, den 22 maj 2013
Kommunstyrelsen den 18 juni 2013, § 303
Kommunstyrelsen den 13 augusti 2013, § 326

Yrkande
Lars-Ove Bengtsson (C), Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Curt Vang (K): Återremiss av ärendet. Inga uppluckringar i strandskyddet ska
göras, då detta får allvarliga konsekvenser för allemansrättens utövande och det
inte finns någon anledning att bidra till att kommersialisera och privatisera vår
natur. Dessutom ska alla eventuella frågor som rör uppluckringar i strandskyddet i
såväl enskilda som i allmänna fall framgent beslutas av kommunfullmäktige.

Jan Ekström (MP) och Inga-Maj Eleholt (C) gör inlägg i debatten.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Curt Vangs återremissyrkande. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår det och att ärendet därmed ska avgöras vid
dagens sammanträde.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
NEJ-röst för Curt Vangs (K) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 44 JA-röster, 2 NEJ-röster och 1 ledamot avstår från
att rösta. 1 ledamot är frånvarande och 1 plats är obesatt.
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Curt Vangs (K)
återremissyrkande, och ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen om skapande av landsbygdsutveckling i strandnära områden är
bifallen med hänvisning till pågående och tidsatt process att ta fram ett
tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen.

Resservation
Curt Vang (K) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande

Expedieras till:
Kommunstyrelsen, Styrgruppen ÖP 14


