Samrådsredogörelse ÖP16, 2016-06-15

Ks 2016-06-21

Förslag till kommunomfattande översiktsplan har varit utsänt på samråd under tiden 7 mars
2016 - 27 maj 2016. Materialet har sänt ut via mail och post till ca 300 myndigheter,.
organisationer, grannkommuner m fl. Materialet har funnits tillgängligt på kommunens
hemsida. En fyrsidig annonsbilaga har gått ut till alla hushåll i kommunen. Stormöten har
hållits på 7 platser med ca 200 deltagare. I Gislaved, Smålandsstenar och Anderstorp har
ordnats Drop in för att träffa politiker vid sammanlagt 6 tillfällen. Sammanlagt beräknas ca
150 personer deltagit i dessa aktiviteter. Tjänstemän har åkt med bokbussen på 9 olika turer
i kommunen och mött ca 200 invånare boende på landsbygden.
Skriftliga yttranden har kunnat lämnas dels direkt via hemsidan eller med vanlig post.
Alla synpunkter som lämnats på möten och vid Drop in har sammanställts. De som gäller
rena genomförandeåtgärder har skickats till berörd förvaltning för handläggning.
Sammanlagt 46 skriftliga yttranden har inkommit.
14 yttranden från privatpersoner har kommit skriftligen.
Myndigheter: Försvaret, Region Jönköping, Trafikverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, SIG, Svenska
kraftnät
Nämnder i Gislaveds kommun: Kulturnämnden, Fritidsnämnden, Tekniska nämnden,
Socialnämnden, Bygg- och miljönämnden, Fastighetsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden,
Räddningsnämnden
Organisationer: Gislavedsregionens handelsråd
Grannkommuner: Ljungby, Falkenberg, Jönköping, Gnosjö, Vaggeryd
Föreningar: Hestra Samhällsförening, Hestra Näringslivsförening, Reftele Centerorganisationer,
Stengårdshult-Valdshult LRF, LRF Västbo kommungrupp, Hällabäcks bygdegårds- och
samhällsförening, Miljöpartiet de gröna i Gislaveds kommun, Toppen på Gislaved, Gislaveds
Industrimuseum, Öreryds LRF
Företag: Hestraviken, EON

Synpunkter
Sammanfattning från Stormöten och Drop in
Vid Stormöten och Drop-in har lämnats ca 560 post it-lappar med synpunkter.
Bostadsfrågan är en av de mest förekommande ämnena. Synpunkterna handlar om mer
bostäder för äldre och yngre, samt var framförallt lägenheter bör lokliseras i de olika
tätorterna. En del önskar se fler LIS-områden som ger möjlighet att bygga bostäder inom
strandskyddat område vid sjöar och vattendrag. Det finns också synpunkter på att byggande
inom strandskydd inte bör ske.
Industri
Planerad och byggklar industrimark efterfrågas i flera orter.
Vägar
En förbättring av väg 26, Nissastigen, är en angelägen fråga för många. När det gäller förbifart
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Smålandsstenar finns det åsikter både för och emot.
Det finns synpunkter på hur trafiken leds inom några av tätorterna. Landsbygdsvägarnas
status och underhåll och vikten av dessa vägar har påpekats.
Gång- och cykelvägar
Intresset för att det ska tillkomma cykelvägar mellan orter och byar mm har framkommit.
Önskemål om att både befintliga och planerade cykelvägar ska markeras på en karta har
tagits upp.
Kommunikationer
Frågan om Halmstad-Nässjö järnvägs fortlevnad är angelägen enligt flera synpunktslämnare.
Att kunna resa med allmänna kommunikationsmedel anges som viktigt för kommunens
attraktivitet.
Övrig infrastruktur
Mobiltäckning, bredband, belysning på landsbygden, va-frågor både i tätort och på landsbygd
är viktiga.
Ekologisk hållbarhet
Det påpekas att miljömål saknas bland de fem viktigaste frågorna för Gislaveds kommun.
En synpunkt har lämnats om att tänket kring ekosystemtjänster bör finnas med i ÖP:n.
Frågan har ställts vad som kommunen menar med hållbarhet. Synpunkter om biologisk
mångfald och naturens kvaliteter finns.
Landskap
Flera kommentarer finns om jordbrukets betydelse för både matproduktion och landskapets
attraktivitet för besöksnäringen.
Energilösningar
Önskemål om att Rannebo-området inte ska vara riksintresse utan att vindkraft ska kunna
byggas i norra delen av kommunen har framförts. Andra synpunkter är att naturområdena
runt Hestra inte ska förstöras med vindkraftsparker.
Långsiktiga energilösningar med bl.a biogas och solceller efterfrågas.
Mötesplatser
Utveckling av motorbanan i Anderstorp efterfrågas och olika lägen för en ny sim-/arena
föreslås. Nedläggning av befintliga anläggningar kommenteras. Fler aktiviteter för ungdomar
anses viktiga. Utveckling av mötesplatser på torg och i parker önskas. Borgen/Konsthallen i
Gislaved ska byggas ut och biblioteken värnas.
Kultur och konst viktiga för demokratin är åsikter som framförs.
Service
Ett större utbud av affärer, caféer och matställen är efterfrågade i en del av kommunens
orter. Förslag finns om lokaliseringar i anslutning till t.ex väg 153 och 26 i syfte att locka
besökande att stanna till i kommunen
Vattendragen som attraktion i tätorterna
Flera synpunkter har lämnats om att vandringsleder och mötesplatser bör anordnas i
anslutning till vattendrag och sjöar i byar och tätorter.
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Utbildning, skolor, förskolor
Bevarande av små skolor, öka samarbetet inom GGVV på skolområdet, utbildning på
hemmaplan, distansutbildningar på alla nivåer är synpunkter som framförs.
Flera ifrågasätter ställningstagandet om större förskole enheter.
Kommunstruktur
Gislaved som central ort och betydelse av ett starkt centrum påpekas. Reftele vill vara
serviceort för sin landsbygd. Samplanering Gislaved /Anderstorp är eftersträvansvärt. Hestra
bör får rekreationsort som varumärke.
Viktigt att landsbygd och tätort stärker varandra.
En sammanslagning av Gislaveds och Gnosjö kommuner anses som en viktig fråga i ÖP16.

Sammanfattning inkomna skriftliga synpunkter
Allmänt
Synpunkt
Hållbarhetsbegreppet bör
också innehålla kulturell
hållbarhet.
Positiva till upplägget av
planen.
Positivt att
samråda/samverka med
annan kommun samt
överbrygga administrativa
gränser.
Saknar
konsekvensbeskrivning och
analys i plandokumentet
Önskar tydligare
ställningstaganden kring
mark- och vattenfrågor samt
den byggda miljön.
Behov av ställningstaganden
om befintliga fördjupningar.
Önskan om tydligare,
prioriterade och
uppföljningsbara
ställningstaganden.

Avsändare
Kulturnämnden
Falkenbergs kommun
Länsstyrelsen
Fastighetsnämnden
Vaggeryds kommun

Tekniska nämnden
Länsstyrelsen
Toppen på Gislaved

Konsekvenssammanställning
bifogas dokumentet i
utställningen

Länsstyrelsen
Bygg- och miljönämnden

Kommer att ingå i
fördjupningar av
översiktsplanen

Länsstyrelsen

Dokumentet kompletteras

Bygg- och miljönämnden
Länsstyrelsen

Tillhör inte det strategiska
dokumentet. Kommer att
hanteras i handlingsplanen

Oro för kommunens
Fastighetsnämnden
ekonomi i förhållande till de
Tekniska nämnden
föreslagna ställningstagandena Bygg- och miljönämnden

Tveksamt om ordet ska ska

Beslut
Kulturell läggs till hållbarhets
begreppet

Fastighetsnämnden
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Ställningstagandena pekar ut
färdriktningen för att nå
visionen 2040.
Budgetprocessen hanterar de
ekonomiska
ställningstagandena.
”Ska” står kvar. Det handlar

användas när
ställningstaganden avser
annan aktör än kommunen.
Kommunens
ställningstagande om
aktualitet till tidigare
fördjupningar behöver
innehålla kommentarer till
Länsstyrelsens gransknings
yttrande över dessa planer
Kommunen kan bli tydligare i
ställningstagandena om
riksintressena
Saknar ett övergripande
ställningstagande för
utvecklingen av Gislaveds
kommuns landsbygder

Saknar kommunens
förhållningssätt till hållbar
utveckling på lokal nivå

om kommunens viljeinriktning.
Beslut om vilka fördjupningar
som kommer att fortsätta att
gälla tas i samband med att
Kommunfullmäktige antar
planen i december. I vilken
ordning de kommer att göras
om avgörs i handlingsplanen.
Skrivningar kompletteras

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen
Toppen på Gislaved

Toppen på Gislaved

Kommunen har valt att inge
göra ett specifikt
landsbygdsprogram utan att ta
med hela kommunen i
översiktsplanen. Skrivningarna
kompletteras för att förtydliga
landsbygdsfrågorna.
Kommunstyrelsen bedömer att
hela planen gynnar hållbar
utveckling.

Gislaveds kommun 2016-2030 (sid 6-11)
Synpunkt
Förslag att lägga till ordet
bevara i ställningstagandet
”För att kunna bygga
bostäder…..”

Avsändare
Kulturnämnden

Beslut
Ställningstagandet i detta
kapitel handlar inte om
byggande utan om boende.

Fokus också på
äldreperspektivet

Fritidsnämnden

Föreslagna ställningstaganden
är generella för alla
åldersgrupper.
Texten kompletteras

Planeringsförutsättningen fler Bygg- och miljönämnden
än 30.000 invånare är för låg
och oprecis
Saknar framåtanda och
Privat
ambition från kommunalt håll
att samråda
medmedborgarna för växa till
32-33000 invånare.
Istället för att ”Utrikesfödda Privat
och personer med utländsk
bakgrund ska ses som
individer och inte som
homogen grupp” borde man
satsa mer på att den
kommunala organisationen
inte förhindrar den kulturella
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Kommunstyrelsen bedömer att
30.000 invånare är en rimlig
nivå med hänsyn tagen till
befolkningsprognosen.
Skrivningen i planen bibehålls.
Genomförandefrågor hanteras
inte

mångfalden som finns i
kommunen

Utvecklingsområde Social hållbarhet (sid 12-19)
- kultur och fritid
Synpunkt
Fritidsperspektivet behöver
lyftas mycket mer

Avsändare
Fritidsnämnden

Inte bara simhall utan också
en idrottsarena
Lokalisering av sim-/arena

Fritidsnämnden

Gruppen med
funktionshinder behöver
lyftas fram.
Definition öppna
mötesplatser saknas
Förstärka skrivningarna om
det rika föreningslivet och
dess betydelse inte minst i
sociala sammanhang.

Socialnämnden

Fritidsnämnden

Beslut
Ställningstaganden finns om
både föreningsliv och
fritidsaktiviteter. Textavsnitt
kompletteras.
Skrivningen kvarstår enligt
tidigare skrivning i KF-beslut.
Skrivningen kvarstår. Ärendet
hanteras i egen process.
Texten kvarstår.

Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Hällabäcks bygdegårds- och
samhällsförening
Reftele Centerorganisationer

Läggs till i ordförklaringarna

Synpunkt
Av översiktsplanen ska i
första hand
bostadsförsörjningens fysiska
markanspråk framgå.
Saknas tydlighet i vilka
områden eller i vilka
situationer 70+ lägenheter
ska byggas.
Saknas markområden och
bebyggelsestrategier för ny
planlagd mark för bostäder.

Avsändare
Länsstyrelsen

Beslut
De geografiska markanspråken
kommer att hanteras i
fördjupningar av
översiktsplanen
Ställningstagandet kompletteras
med att 70+boenden ska
finnas i hela kommunen. I
övrigt ingen ändring.
Hanteras i fördjupningar av
översiktsplanen.

Ställningstagande ”Planering
för bostadsbyggande ska ske
ur ett hållbarhetsperspektiv
…… ”kompletteras med
kulturella och sociala
aspekter.
Öka antalet bostäder till 800
varav 150 seniorboenden

Kulturnämnden

Ställningstagandet
kompletteras.

Miljöpartiet de gröna i
Gislaveds kommun

För få nya bostäder

Privat

Målet ändras till 800 nya
lägenheter varav 200
70+lägenheter. Uppföljning
av Riktlinjerna för
bostadsförsörjning ska ske.
Målet ändras till 800 nya

Ställningstaganden finns om
både föreningsliv och
fritidsaktiviteter. Textavsnitt
kompletteras.

- boende

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden

5

lägenheter varav 200
70+lägenheter.
Hanteras i fördjupningar av
översiktsplanen
Arbete pågår och ska
förstärkas enligt beslut i
riktlinjerna för
bostadsförsörjning

Bygg centralt belägna
Privat
seniorboenden
Samarbeta med den privata
Privat
sektorn för att ta tillvara
drivkrafter och få möjligheter
att erbjuda boende och
livskvalitet utspritt i hela
kommunen.
Privat

Arbete pågår.

Reftele Centerorganisationer

Nya lägenheter behövs för att
få igång flyttkedjor och att t.ex
villor frigörs.

Synpunkt
Ställningstagande till
idrottsinriktade utbildningar
på gymnasienivå

Avsändare
Fritidsnämnden

Ställningstagandet
”Kopplingen mellan
utbildning och
arbetsmarknad ska stärkas”
kan vidareutvecklas genom
att också innefatta
nyanländas utbildning och
kompetens
Ställningstagandet om ett
ökat fokus på
vuxenutbildning bör
kompletteras med vilka
möjligheter kommunen har.

Socialnämnden

Beslut
Ställningstagandet
”Utbildningsutbudet ska
förstärkas…” omfattar olika
typer av utbildningar. Ingen
specifik ska pekas ut i ÖP.
Inga särskilda grupper ska
pekas ut.

Barn- och
utbildningsnämnden

Ingen ändring. Generellt i
ställningstagandena beskrivs
inte vilka kompetenser som
tillhör kommunens verksamhet
eller annan aktör.

Ställningstagandena
” Inspirerande fysisk
miljö….” och ”Lärmiljön ska
inbjuda till….” bör skrivas
ihop till ”Lärmiljön ska vara
inspirerande och inbjuda till
skapande och kreativitet”
Ställningstagandet ”Unga ska
stimuleras till
entreprenörskap” ändras till

Barn- och
utbildningsnämnden

Ingen ändring.
Lärmiljön omfattar mer än
fysisk miljö men den fysiska
miljön ska också betonas.

Barn- och
utbildningsnämnden

Ingen ändring.

Äldre människor som av
sociala skäl vill bo i någon
form av boende borde kunna
erbjudas möjlighet till detta
Varför så många nya
lägenheter när
befolkningsprognosen inte
visar på ökning
- utbildning
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”Unga ska stimuleras till ett
entreprenöriellt
förhållningssätt”
En kulturskola för andra
kulturella yttringar som dans
drama och konst
kompletterar musikskolans
verksamhet
Dans, drama och bild
organisers som en
kulturplattform, som
kompletterar musikskolans
verksamhet
Bild-/konst bör utvecklas på
samma sätt som dans och
dramaverksamheten

Barn- och
utbildningsnämnden

Begreppet kulturskola kvarstår.
Ställningstagandet kompletteras
med bild/konst.

Miljöpartiet de gröna i
Gislaved kommun

Begreppet kulturskola kvarstår.
Ställningstagandet kompletteras
med bild/konst.

Kulturnämnden

Begreppet kulturskola kvarstår.
Ställningstagandet kompletteras
med bild/konst.

Synpunkt
Ställningstagande ”Stöd som
tex föräldrautbildning ska
utvecklas” ändras till ”Stöd
till barn , unga och familjer
ska utvecklas” (16)
Beskrivningen om individ –
och familjeomsorgen
behöver ändras
Förskoleavdelningar bör inte
bli för stora och att utemiljön
räcker till.

Avsändare
Socialnämnden

Beslut
Ställningstagandet ändras till
”Stöd till barn, unga och
familjer ska utvecklas”

Socialnämnden

Texten ändras

Reftele Centerorganisationer

Starkt ifrågasättande av
större enheter inom
barnomsorg, skola och
äldreomsorg.

Privat

Ställningstagandet
”Kommunen ska sträva efter
förskolor i större
enheter….” är ett dråpslag
mot landsbygden

Toppen på Gislaved

Ställningstagandet ändras till
”Kommunen ska där underlag
finns, då nya förskolor
etableras, sträva efter förskolor
med minst 3-4 avdelningar för
att kunna vara mer flexibla och
erbjuda bra kvalitet och
service”
Ställningstagandet ändras till
”Kommunen ska där underlag
finns, då nya förskolor
etableras, sträva efter förskolor
med minst 3-4 avdelningar för
att kunna vara mer flexibla och
erbjuda bra kvalitet och
service”
Ställningstagandet ändras till
”Kommunen ska där underlag
finns, då nya förskolor
etableras, sträva efter förskolor
med minst 3-4 avdelningar för
att kunna vara mer flexibla och
erbjuda bra kvalitet och
service”

- samhällstjänster
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Ställningstagandet
”Kommunen ska sträva efter
förskolor i större
enheter……” ändras till
”Kommunen ska , då nya
förskolor etableras , sträva
efter förskolor med minst 34 avdelningar för att kunna
vara mer flexibla och erbjuda
bra kvalitet och service”
Rubriken barnomsorg bör
ersättas med ”Förskola och
fritidshem”
Ställningstagandet ”
Barnomsorg ska finnas efter
behov” tas bort
Ställningstagandet
”Barnomsorg ska finnas efter
behov” är för flummigt
Ställningstagandet
”Barnomsorg ska erbjudas de
som arbetar på obekväma
arbetstider” ändras till
”Omsorg ska erbjudas de
som arbetar på obekväma
arbetstider”
Ställningstagandet ”Vård- och
omsorgsboende ska finnas i
hela kommunen” ändras till ”
Vård- och omsorgsboenden
ska finnas att tillgå för
kommunens invånare med
behov”
Om ställningstagande ”Vård
och omsorgsboende ska
finnas i hela kommunen”
avser de åtta tätorterna bör
det framgå

Barn- och
utbildningsnämnden

Ställningstagandet ändras till
”Kommunen ska där underlag
finns, då nya förskolor
etableras, sträva efter förskolor
med minst 3-4 avdelningar för
att kunna vara mer flexibla och
erbjuda bra kvalitet och
service”

Barn- och
utbildningsnämnden

Rubriken ändras

Barn- och
utbildningsnämnden

Ställningstagandet kvarstår

Toppen på Gislaved

Ställningstagandet kvarstår

Barn- och
utbildningsnämnden

Ställningstagandet kvarstår

Socialnämnden

Ställningstagandet ändras till:
”Vård- och omsorgsboenden
ska finnas att tillgå för
kommunens invånare med
behov och med geografisk
spridning i kommunen.”

Toppen på Gislaved

Äldreboende på landsbygden
skulle underlätta
generationsväxling. Särskilt
viktigt i Toppen

Toppen på Gislaved

”Ställningstagandet ändras till:
Vård- och omsorgsboenden ska
finnas att tillgå för kommunens
invånare med behov och med
geografisk spridning i
kommunen.”
Ställningstagandet ändras till:
”Vård- och omsorgsboenden
ska finnas att tillgå för
kommunens invånare med
behov och med geografisk
spridning i kommunen.”

De två första
ställningstagandena bör
innebära att platserna i
särskilt boende inte minskas
från dagens 362 (17)
Ställningstagandet ”E-hälsa
ska utvecklas för att

Reftele centerorganisationer

Socialnämnden
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Ställningstagandet ändras till
”Den digitala delaktighet

förstärka trygghet och
kvalitet” bör omformuleras
till ”Den digitala
delaktiviteten, inklusive ehälsa, ska utvecklas för att
förstärka trygghet och
kvalitet
Allmänna kommunikationer
mycket viktiga
Resmöjligheter för att ta del
av regionens resurser, till
exempel regionala
kulturinstitutioner, bör
betonas
Ny exploatering måste ha
god tillgänglighet till
kollektivtrafik

inklusive e-hälsa, ska utvecklas
för att förstärka trygghet och
kvalitet”

Gislaveds industrimuseum
Socialnämnden
Kulturnämnden

Trafikverket

Färjan mellan Sunnaryd och
Bolmsö – kollektivtrafik
mellan kommunerna som är
viktig

Ljungby kommun

Tidtabellerna för båt och
buss behöver samordnas
Saknas busslinje mellan
Sunnaryd och Reftele eller
Bredaryd

Ljungby kommun

Viktigt för regionen med
goda resmöjligheter med
kollektivtrafik mellan
regionhuvudorten och övriga
kommuner i länet

Jönköpings kommun

Ljungby kommun

Ställningstagandet kompletteras

Det går inte att nyexploatera
med utgångspunkt från
kollektivtrafik i en
landsbygdskommun. Regionen
ansvarar för kollektivtrafiken
och tillgången till kollektivtrafik
på landsbygden skiljer sig från
stadstrafik.
Nytt ställningstagande.
”Färjan mellan Sunnaryd och
Bolmsö är en viktig länk mellan
grannkommunerna till vilken
övrig kollektivtrafik ska kopplas
t.ex mot Reftele.
Generell ställningstagande finns,
men kompletteras med båt.
Nytt ställningstagande.
”Färjan mellan Sunnaryd och
Bolmsö är en viktig länk mellan
grannkommunerna till vilken
övrig kollektivtrafik ska kopplas
t.ex mot Reftele

Utvecklingsområde – Mark (sid 20-33)
- bebyggelse
Synpunkt
Oro för att rivningslov ska
förvägras p g a
bostadsbeståndet ska
förvaltas och förädlas

Avsändare
Reftele Centerorganisationer
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Beslut
Bedömning kommer att ske i
varje enskilt fall utifrån Planoch bygglagens bestämmelser
om att den byggda miljön ska
användas, utvecklas och

bevaras.
Frågeställningar kring
”Kulturhistoriskt och
arkitektonisk intressant
bebyggelse ska värnas” –
företräde vid detaljplanering
och bygglovgivning?
Tydliga ställningstagande om
lämpliga platser för
lokalisering av bostäder,
industrimark, handel och
verksamheter efterfrågas.
Ställningstagande
”Stimulerande utemiljö i
anslutning till bebyggelse ska
ha hög prioritet för att stärka
attraktiviteten” ändras till
”Stimulerande utemiljö i
anslutning till bebyggelse ska
prioriteras för att stärka
attraktiviteten”
”Byggklara tomter ska finnas i
alla åtta tätorter” saknar
motsvarighet för landsbygden

Bygg- och miljönämnden

Ingår i bygg- och
miljönämndens och
kulturnämndens kompetens att
bedöma.

Bygg- och miljönämnden

Hanteras i fördjupningar av
översiktsplanen.

Tekniska nämnden

Ställningstagandet ändras inte.

Toppen på Gislaved

Förtydligande att LIS inte
självklart ger dispens från
strandskyddet
Utpekade LIS-områden vid
Karshultasjön, Majsjön,
Illeråsasjön och Kyrkesjön
uppfyller inte kriterierna för
LIS-område

Bygg- och miljönämnden

I Gislaveds kommun sker den
största nybyggnationen på
landsbygden och kommunens
ser det inte behovet att ta fram
kommunala tomter.
Texten kompletteras

Vill se ett särskilt kapitel
”Utvecklingsområde LIS”

Länsstyrelsen

Utveckla underlag för den
servicestruktur som ska
stödjas. Särskilt
Bolmenområdet
LIS-områdena vid Bolmen får
inte skada riksintresset.
Lokaliseringsprövning kan
behöva ske genom
detaljplanläggning
Positivt med LIS för fritids-

Länsstyrelsen

Några argument för att ta bort
områdena vid nämnda sjöar
finns inte att hitta i
Länsstyrelsens yttrande. Ny
genomlysning av områdena har
gjorts i ÖP16. Inga
kommentarer finns till denna.
Föreslagna områden kvarstår i
planen.
Alla bebyggelseområden har
samma tyngd varför ett
planstrukturen inte ändras.
Underlaget kompletteras.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Privat
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och permanentboende samt
turistfrämjande verksamheter
Protest mot planerandet av
Privat
LIS

Önskar LIS-område i
Radaholm
Större LIS-område runt
Stengårdshultasjön
Ta bort LIS-område E12,
Sandsebo, Styrhultaviken
Olika värderingar i ordval
kring landsbygd och tätort –
stimuleras och ska ske
Byggande på landsbygd bör
stimuleras både i LISområden och utanför
Planlägga tomter inom 50
meter från vatten i Hestra

Privat
Toppen på Gislaved
Privat
Toppen på Gislaved
Toppen på Gislaved
Hestra Näringslivsförening
Hestra Samhällsförening

Finns inte tillräckligt med LIS- Stengårdshult-Valdshult LRF
områden i ”Toppen”.
Områden för permanent
boende. LIS-område i
Radaholm, Tåbo och runt
hela Stengårdshultasjön

Positivt med LIS-områdena
vid Bolmen
Fördelar med att låt de
faktiska riktlinjerna för markoch vattenanvändning
komma tilluttryck i
fördjupningar av
översiktsplanen
Bör finnas mer utvecklade
texter och kartor som berör
bebyggelseutveckling,
utvecklings- och
bevarandestrategier och
stadsbild
Tillägg till ställningstagandet
”Utgångspunkten i fortsatt
planering ska vara ortens
specifika förutsättningar och

Kommunen har skyldighet att
redovisa LIS-områden i
översiktsplanen och
kommunens ambition är att det
ska finnas möjligheter att bygga
i olika lägen både på
landsbygden och i tätort.
Ett nytt LIS-område markeras i
Radaholm.
Svårt att hitta områden som
uppfyller de kriterier som krävs.
Området kvarstår
Ställningstagandet om
bredband ändras till
”Lokala initiativ ska stöttas”
Kompletterande
ställningstagande?
I planen finns ett LIS-område i
anslutning till Agnsjöns
bostadsområde.
Komplettering sker med
Radaholm som LIS-område.
I Tåbo och runt
Stengårdshultasjön är det svårt
att uppfylla kriterierna som
krävs för ett LIS-område.
I Tåbo finns möjlighet att skapa
attraktiva tomtlägen med
sjöutsikt utanför strandskyddat
område.

Ljungby kommun
Länsstyrelsen

Bygg- och miljönämnden

Hanteras i fördjupningar av
översiktsplanen.

Kulturnämnden

Ställningstagandet ändras inte
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historia.
Ny formulering av
Tekniska nämnden
ställningstagandet
”Grönstruktur ska utgöra
stomme för hantering av
dagvatten” – ”Grönstruktur
ska utgöra stomme vid nyoch ombyggnad av
dagvattenhantering.”
Ställningstagandet ”Den
Tekniska nämnden
tätortsnära naturmiljön ska
göra mer tillgänglig” ändras
till ” Den tätortsnära
naturmiljön ska upplevas som
trygg och säker för att locka
till utevistelse och rörelse för
personer i alla åldrar. I de tre
största orterna ska finnas
minst en tillgänglig naturstig”

Ställningstagandet ändras till
– ”Grönstruktur ska utgöra
stomme vid ny- och ombyggnad
av dagvattenhantering.”

Värna den tätortsnära miljön
Den tätortsnära natur- och
kulturmiljön ska göras mer
till gänglig. Ställningstagandet
kompletteras
Förtätning av orterna

Privat
Kulturnämnden

Ställningstagande finns
Kompletteras

Privat
Bygg- och miljönämnden
Trafikverket
Miljöpartiet de gröna i
Gislaveds kommun
Privat

Ingår i nytt ställningstagande
om fördjupningar av
översiktsplanen

Bygga mer på höjden i de
centrala delarna av orterna
Nyexploatering måste ha god Trafikverket
till gång till kollektivtrafik.
Ställningstagandet
”Otidsenliga detaljplaner ska
vara omarbetade” ändras till
”Otidsenliga detaljplaner ska
ändras”

Tekniska nämnden

Kommunens detaljplanering
borde vara lite mera
framsynt. Gällande
detaljplaner är ofta
ålderstigna vilket gör att
handläggningstiderna vid
nybyggnation fördröjs av att i
mer regel än undantag måste
föregås av detaljplaneändring

Privat

Ställningstagandet kvarstår.

Ingår i fördjupningar av
översiktsplanen
Svårt att uppfylla med den
struktur som finns för
kollektivtrafik i kommunen. Se
tidigare kommentar.
Ställningstagandet ändras till
”Otidsenliga detaljplaner ska
ändras”

Ställningstagandet ändras till
”Otidsenliga detaljplaner ska
ändras”
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Förslag till komplettering av
ställningstagande. ”Fortsatt
utveckling av bebyggelse
utmed vattendrag och sjöar
ska ske, dock med hänsyn till
översvämningsrisk samt
natur- och kulturvärden, t ex
industrilämningar.”
Gällande sammanhållen
bebyggelse stämmer
verkligheten inte överens
med gällande kriterier i PBL.
De byar som föreslås som
sammanhållen bebyggelse har
fastigheter som ligger glest.
Motsätter sig att S Svinhult
klassas som sammanhållen
bebyggelse.
Att alla ärenden avseende
höga objekt måste skickas på
remiss till Försvarsmakten
bör framgå av ÖP.
Riksintresse totalförsvaret.
Önskan att MKN ska
tydliggöras avseende
planprocesser

Kulturnämnden

Ställningstagandet ändras inte.

Stengårdshult-Valdshult LRF

S.Svinhult tas bort som
sammanhållen bebyggelse

Privat

S.Svinhult tas bort som
sammanhållen bebyggelse

Länsstyrelsen
Försvarsmakten

Förtydligas

Länsstyrelsen

Kommunens syn på hur en
grön infrastruktur kan knytas
samman i hela kommunen
kan göras tydligare

Länsstyrelsen

Övergripande ställningstagande
kan formuleras i dokumentet.
Hanteringar i processer bör
finnas i rutinbeskrivningar
Yttrandet föranleder inga
förändringar i planförslaget.

- infrastruktur
Synpunkt
Riksintresset Hestra som är
station med resandeutbyte
bör redovisas i ÖP:n
De nationella och regionala
transportplanerna bör
nämnas som gemensamma
beslutande verktyg för att
genomföra viktiga
infrastrukturåtgärder.
Positivt med redovisade
vägreservat
Ta bort vägreservatet för en
eventuell östlig dragning av
förbifart SmålandsstenarSkeppshult
Den tunga trafiken genom
Smålandsstenar är det stora

Avsändare
Trafikverket

Beslut
Dokumentet kompletteras

Trafikverket

Kopplingen till nationella och
regionala frågor är förtydligat i
dokumentet.

Trafikverket
Privat

Vägreservatet kvarstår.
Byggande av vägar har mycket
långsiktiga perspektiv.

Privat

Hanteras i fördjupningen av
översiktsplanen. Vissa av de
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problemet. Prioriteringen
måste vara att flytta ut
Nissastigen från
Smålandsstenar
Utpekat som funktionellt
prioriterade vägar;
26,27,153,604,151 och 597
Framhåller stråket väg 153
Mycket restriktivt när det
gäller anslutningar och
exploateringar intill större
vägar och järnvägar.
Väg 26 utgör en viktig
förbindelse mellan Gislaveds
kommun och Jönköpings
kommun
Väg 26 -verka för 2+1 väg
genom hela kommunen
Ställningstagandet ”Hela
vägen från Skeppshult till väg
40 ska byggas om till
mittseparerad väg med
viltstängsel” ändras till
”Kommunen ska verka för at
väg 26 från Skeppshult till väg
40 ska byggas om till
mittseparerad väg med
viltstängsel”
Ställningstagandet ”På hela
sträckan av väg 27 ska
viltstängsel finnas” ändras till
” Kommunen ska verka för
att viltstängsel ska finnas på
hela sträckningen av väg 27
genom Gislaveds kommun”
Stort behov av förbättrad
vägstandard mellan Reftele
och Gislaved
Kommunal medfinansiering
till vägar lite oftare
Kraftfullare skrivningar om
underhåll och förbättringar
av landsbygdsvägar bör
tillkomma.
Binda ihop alla kommunens
tätorter med cykelvägar och
också utveckla cykelvägar till
grannkommunernas orter.
Prioritering av
cykelpendlingsvägar inom och
mellan tätorter
Beteendefrågan viktig för en

förbättringsåtgärder som
föreslås kan eventuellt
genomföras utan större
planläggning
Texten kompletteras

Trafikverket
Falkenbergs kommun
Trafikverket

Kommunens utveckling är
beroende av att anslutningar till
befintliga vägar kan görs.

Jönköpings kommun

3 privata
Tekniska nämnden

Ställningstagandet ändras inte.

Tekniska nämnden

Ställningstagandet ändras inte.

Privat

Kompletteras med nytt
ställningstagande

Privat

Ingen översiktsplanefråga

Privat
Hällabäcks bygdegårds- och
samhällsförening
Toppen på Gislaved
Privat

Texten har kompletterats

Trafikverket
Fritidsnämnden
14

Nytt ställningstagande om
samverkan med
grannkommuner och
Trafikverket formuleras
Prioritering sker i
handlingsplanen
Ingår i handlingsplanen

cykelkommun
Ställningstagande
”Ombyggnad av större vägar
ska samordnas med
cykelvägar” ändras till
”Ombyggnad av större vägar
ska samordnas med
planerade cykelvägar”
Ställningstagandet
”Prioriteringen för utbyggnad
av GC-vägar ska vara
1..2..3..4” ändras till
”Grundkriterier för
utbyggnad av nya gc-vägar är
skolvägar,vägar mot centrum
och service samt
motionsvägar och
turiststråk”
Bra att första prioritet för
utbyggnadav GC-vägar ska
vara skolvägar
Ställningstagandet
”Tätorterna ska bindas
samman med cykelvägar”
ändras till ”Tätorter ska
bindassamman med
cykelvägar”
Ställningstagandet ”Ett
cykelstråk ska finnas mellan
Hestra och Nissafors i
Gnosjö kommun” tas bort
Saknar markering av planerad
cykelväg mellan Hestra och
Nissafors
Närhet till framtida
höghastighetsjärnväg och
station i Värnamo bör tas
upp
Förstärka och förbättra bussoch tågförbindelser till och
från Hestra
Förbättra och öka personoch godstrafik på HNJ-banan
Satsa på resecentrum i
Reftele och Hestra

Tekniska nämnden

Ställningstagandet kvarstår

Tekniska nämnden

Ställningstagandet
omformuleras

Tekniska nämnden

Ställningstagandet ändras till
”Tätorter ska bindassamman
med cykelvägar”

Tekniska nämnden

Ändras inte. Kartan
kompletteras med ytterligare
sträckningar i andra delar av
kommunen.
Markeras på kartan

Tanken på spårbunden trafik
mellan Gislaved och
Anderstorp är god men
knappast realistisk
Ställningstagandet

Gnosjö kommun
3 privata

Nytt ställningstagande om ett
stationsläge i Värnamo
tillkommer.

Hestras samhällsförening

Ställningstagande finns

2 privata

Ställningstagande finns

Reftele Centerorganisationer
Gislaveds Industrimuseum

Nytt ställningstagande
angående kommunens
stationslägen tillkommer.
Ställningstagandet kvarstår

Tekniska nämnden

Ställningstagandet kvarstår
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”Möjligheten till
spårbunden/elektrifierad
trafik mellan Gislaved och
Anderstorp” tas bort
ÖP16 bör peka ut lämpliga
strategier för utökning av
Fållinge flygplats
Bredband är mycket viktigt
för landsbygdsföretagandet
inte minst för utvecklingen av
besöksnäringen
Skillnad i formulering av
ställningstagande mellan
landsbygd och tätort när det
gäller bredband. Verkar
splittrande istället för enande
Säkerhetsavstånd till olika
ledningar bör anges
Varför finns
ställningstagandet om
minskningen av koldioxid
från transportsektorn med i
ÖP?
Kapitel om avfallshantering
saknas

Bygg- och miljönämnden

Ingår i fördjupningen av
aöversiktsplanen

Privat
Hällabäcks bygdegårds- och
samhällsförening
Toppen på Gislaved

Ställningstagandet om
landsbygden omformuleras

EON, Svenska kraftnät

Redovisas i särskild bilaga

Bygg- och miljönämnden

Ställningstagandet kvarstår.
Poängterar satsningar som
behöver göras inom
transportsektorn.

Privat
Hestraviken
Tekniska nämnden
Förslag nytt ställningstagande: Tekniska nämnden
”Avfallsmängderna ska
minskas”
Förslag nytt ställningstagande: Tekniska nämnden
”Hanteringen av farligt avfall
ska vara säker”
Förslag nytt ställningstagande: Tekniska nämnden
”Avfall ska tas om hand som
resurs”
Förslag nytt ställningstagande: Tekniska nämnden
”Avfallshanteringen ska vara
användarvänlig och
miljöriktig”

Dokumentet kompletteras
enligt tekniska nämndens
förslag
Nytt ställningstagande:
”Avfallsmängderna ska
minskas”
Nytt ställningstagande:
”Hanteringen av farligt avfall
ska vara säker”
Nytt ställningstagande: ”Avfall
ska tas om hand som resurs”
Nytt ställningstagande:
”Avfallshanteringen ska vara
användarvänlig och miljöriktig”

- näringsliv
Synpunkt
Bör förtydligas att samarbete
med högskolor och
universitet inte automatiskt
leder till fler nya företag men
kan leda till förnyelse av
företagandet
Det behöver inte vara
negativt att man inte har
några större företag i

Avsändare
Region Jönköpings län

Region Jönköpings län
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Beslut

kommunen. Den ökade
automatiseringen behöver
inte heller vara negativ.
Sambandet mellan aktivt
brukande och
odlingslandskapets bevarande
samt dess betydelse som
resurs för besöksnäringen
bör tydliggöras.
Strävan att bevara
odlingsmarken bör uttryckas
som ett ställningstagande

Hällabäcks bygdegårds- och
samhällsförening
Privat
Reftele Centerorganisationer
Stengårdshult-Valdshults LRF

Texten kompletteras

Hällabäcks bygdegårds- och
samhällsförening
Privat
Öreryds LRFavdelning

Nytt ställningstagande om
sambandet med bebyggelse
tillkommer.

Krävs aktiva djurgårdar inte
bara hästgårdar i kommunen
Ett aktivt jordbruk ska
stimuleras
Stimulera kommunens
jordbruk genom att
kommunen styr sina
matinköp till närproducerat.
Bebyggelse ska undvikas på
jordbruksmark. Om så sker
ska annan jordbruksmark
återskapas

LRF Västbo kommungrupp

Texten förtydligas

Privat

Ställningstagande finns

Toppen på Gislaved

Ingen översiktsplanefråga

Miljöpartiet de gröna i
Gislaveds kommun

Ställningstagandet ”Ekologisk
produktion ska eftersträvas”
ändras till ”Hållbar
produktion ska eftersträvas”
Ställningstagandet ”En
varierad trädslagsfördelning i
skogen ska eftersträvas” ska
tas bort
Vems skog avser ”En
varierad
trädslagsfördelning….”
Kommunen ska inte lägga sig
i enskilda förtags
verksamhetsinriktningar
Ställningstagandet
”Besöksnäringen ska ses som
komplement…..”
Kompletteras med nytt
ställningstagande ”Utveckling
ska ske med hänsyn till
natur- och kulturmiljöns
värden för besöksnäringen”
Underlätta kommunens
regelverk
Kommunen bör köpa

LRF Västbo kommungrupp

Nytt ställningstagande:
Bebyggelse ska undvikas på
jordbruksmark. Om så sker ska
annan jordbruksmark
återskapas
Ställningstagandet
omformuleras

LRF Västbo kommungrupp

Ställningstagandet kvarstår

Toppen på Gislaved

All skogsmark i kommunen. En
viktig inriktning inte minst till
stora skogsbolag.
Ställningstagandet om
komplement till jord- och
skogsbruk tas bort.
Ställningstagandet om
komplement till jord- och
skogsbruk tas bort.

LRF Västbo kommungrupp
Kulturnämnden

LRF Västbo kommungrupp

Ingen översiktsplanefråga

LRF Västbo kommungrupp

Hanteras i handlingsplaner och
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svenska livsmedel för att
gynna jordbruket i Gislaved
Antalet anställda avgör inte
hur stor näringen är. Skilj på
arbetsställen och antal
anställda.
Undersöka möjligheten till
närproducerade produkter
för skolmaten
Synpunkter lämnas på
underlagshäftet ”Näringsliv”
Nytt ställningstagande under
besöksnäring. ” Skapa
förutsättningar för att
möjliggöra föreningars
arrangemang”

mat- och måltidspolicy.
LRF Västbo kommungrupp

Underlaget ”Näringsliv”
revideras

Hestra samhällsförening

Ingen översiktsplanefråga

LRF Västbo kommungrupp
Gislavedsregionens
Handelsråd
Fritidsnämnden

Revidering av underlaget
”Näringsliv”
Ställningstagande ”Aktiviteter
och evenemang som speglar
natur och kultur året om ska
vara grunden för
besöksnäringen” kompletteras
med sport.

Instämmer i att aktiviteter
och evenemang som speglar
natur och kultur ska vara
grunden för besöksnäringen
Synpunkter på verksamheten
i destination Isaberg

Gislaveds Industrimuseum

Golfbanorna i kommunen
och fiske bör nämnas

Privat

En utveckling både sommaroch vintertid är viktig i
Isabergsområdet.
Förtydligas i texten

Våtmarksområden en tillgång
för turism och friluftsliv
Utpekandet av att
motorbanan i Anderstorp
ska utvecklas bör ge en
korrekt bild av motorbanans
möjligheter till framtida
utveckling
Nytt ställningstagande
angående motorbanan i
Anderstorp ”Motorbanans
unicitet som Sveriges enda
Formel 1 bana ska värnas och
värderas”
Nästan inget skrivet om
framtida industrimark i
kommunen
Ifrågsätter skrivningarna
angående ”koncentration till
Gislaveds centrum” och att
”handeln i Gislaved och
Anderstorp kompletterar
varandra”
Önskas etableringsstrategi

Privat

Förtydligas i texten

Bygg- och miljönämnden

Ingen annan verksamhet i
dokumentet beskrivs med vilka
förutsättningar som gäller.

Kulturnämnden

Texten kompletteras

Hestra Näringslivsförening
Privat

Nytt ställningstagande som
förtydligar mark för
verksamheter tillkommer
Att utveckla Gislaveds centrum
strider inte emot att Anderstorp
också kompletterar utbudet av
handel.

Gislavedsregionens

Hanteras i handlingsplanen

Privat
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med utpekade områden där
handel kan expandera och
vilken typ av handel som är
önskvärd på vilket område
Verka för relevant
etnokulturell kompetens
inom sciencepark för att
stärka nyetableringar och
företagande bland personer
med utländsk bakgrund.
Solenergi ska komplettera
den lokalt producerade
förnyelsebara energin

Handelsråd

Upprätta plan för solenergi

Privat

Kommunen ska vara fossilfri
2030

Miljöpartiet de gröna i
Gislaveds kommun

Transporterna i kommunen
ska vara fossilfria 2030

Miljöpartiet de gröna i
Gislaveds kommun

Översiktplanen ska peka ut
var vindkraftverk är lämpliga

Miljöpartiet de gröna i
Gislaveds kommun
Privat

Tydligare avgränsning på
kartan var vindkraft inte är
lämpligt
Nära samråd om etableringar
av vindkraft och master
Behovsstyrd hinderbelysning,
rött ljus och/eller vitt

Länsstyrelsen
Ljungby kommun
Bygg- och miljönämnden
Trafikverket

Miljöpartiet de gröna i
Gislaveds kommun

Ingen översiktsplanefråga

Miljöpartiet de gröna i
Gislaveds kommun

Nytt ställningstagande:
”Möjlighet till produktion av
solenergi i både liten och stor
skala ska stimuleras”.
Hanteras i
handlingsprogrammet
Rör kommunen som
organisation och är en
genomförandefråga.
Rör kommunen som
organisation och är en
genomförandefråga

Miljöpartiet de gröna i
Gislaveds kommun
Bygg- och miljönämnden

Ingen vindkraft i stora orörda Privat
områden
Utredningsområde för
Jönköpings kommun
storskaliga vindkraftsparker i
anslutning till Gislaveds
kommungräns

Definition av lokala och
regional intressen i samband
med vindkraftsetableringar
efterfrågas

Bygg- och miljönämnden
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Kommunen är positiv till
vindkraft och exakta
avgränsningar i förhållande till
motstående intressen kan
avgöras i samband med varje
enskilt objekt
Exakta avgränsningar avgörs i
samband med varje enskilt
objekt
Ska rutinmässigt ske vid
hanteringa av respektive objekt.
Ställningstagandet kompletteras
med att det är vitt sken det
gäller.
Ingår i ställningstagande kring
stora opåverkade områden.
Genom tidigare prövning av
vindkaraftsprojekt i den norra
delen av Gislaveds kommun har
framkommit att motstådeende
intressen överväger och
kommunen bedömer idag att
området inte är lämpligt för
storskaliga vindkraftsparker
Tolkning sker i varje enskilt fall

Utvecklingsområde – Vatten (sid 33-39)
- ytvatten
Synpunkt
Avsändare
Utesluta de äldre
Länsstyrelsen
naturvärdesbedömningarna.
Enbart presentera utpekade
värdefulla vatten och limniska
nyckelbiotoper
Saknas karta som visar
Länsstyrelsen
kemisk status utan överallt
överskridande ämnen.

Beslut
Finns inte med i
plandokumentet. Tas bort i
underlagshäftet.

Saknas kopplingar till berörda Länsstyrelsen
miljömål

Klargörs genom
miljökonsekvensbeskrivningen
som ställs ut tillsammans med
planen.
Kalkning sker och hanteras av
Västra Götaland
Klassningen sker av centrala
myndigheter

Viktigt att kalkning sker även
i Ätrans avrinningsområde
Varför inte samma
statusklassning i alla
Nissasjöarna
Kulturmiljöfrågorna saknas i
”Utvecklingsområde vatten”

Dokumentet kompletteras med
en karta om kemisk status

Hällabäcks bygdegårds-och
samhällsförening
Privat
Länsstyrelsen
Hällabäcks bygdegårds- och
samhällsförening

Texten kompletteras

Synpunkt
Ta fram
vattenförsörjningsplan

Avsändare
Länsstyrelsen

Ställningstagandet
”Grundvattenresurserna ska
skyddas” ändras till ”Stora
vattentäkter i kommunen ska
ges formellt skydd”

Tekniska nämnden

Beslut
Om det ska göras avgörs i
handlingsplanen till ÖP16. Vissa
ställningstaganden finns i VAplanen
Ställningstagandet avser inte
vattentäkter utan alla
grundvattenresurser i
kommunen. Skyddet kan te x
bestå i att inte tillåta vissa
exploateringar.
Ställningstagandet avser ett
vidare begrepp än vattentäkter.

- grundvatten

Ställningstagandet
Tekniska nämnden
”Grundvatten ska ges
prioritet vid avvägning mot
andra intressen” ändras till
”Skyddet av vattentäkter ska
generellt ges företräde
gentemot andra intressen”
Ställningstagandet ” Gislaveds Tekniska nämnden
kommuns
dricksvattenförsörjning ska i
första hand baseras på
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Ställningstagandet ändras till
”Den allmänna
dricksvattenförsörjningen ska i
första hand baseras på

grundvatten”

grundvatten” ändras till ”Den
allmänna
dricksvattenförsörjningen ska
i första hand baseras på
grundvatten”
- vatten och avlopp
Synpunkt
Ställningstagandet ”Gislaveds
kommun ska ha en säker,
klimatanpassad och hållbar
va-försörjning som bidrar till
bebyggelseutvecklingen i
kommunen. Naturens
tillstånd ska väga tyngst när
prioriteringar av åtgärder för
allmänt va planeras” ändras
till ” Gislaveds kommun ska
ha en säker , klimatanpassad
och hållbar va-försörjning
som bidrar till
bebyggelseutveckling i
kommunen. VA-hanteringen
ska utformas och skötas så
att människors hälsa tryggas
och att påverkan på miljön
minimeras.”
VA-planeringens
prioriteringar och
ställningstaganden bör
arbetas in i översiktsplanen
VA-utbyggnad som beräknas
ske i närtid bör redovisas på
kartan
Ställningstagandet ”Inom 100
m från sjöar och vattendrag
som i övrigt har högt
naturvärde …… bör
kompletteras med kulturoch naturvärde

Avsändare
Tekniska nämnden

beslut
Tyngst byts ut mot tung i det
befintliga ställningstagandet

Bygg- och miljönämnden

Frågan hanteras i
handlingsplanen

Bygg- och miljönämnden

Finns i underlaget VA-plan.

Kulturnämnden

Ställningstagandet kompletteras

Avsändare
Länsstyrelsen

Beslut
Sker vid revidering av
fördjupningarna

SGI

Texten kompletteras

Risker (sid 40-43)
Synpunkt
Översvämningsproblematik
och klimatanpassning
behöver aktualiseras i de
fördjupade översiktsplanerna
Erosionsförhållanden i
anslutning till Nissan bör
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uppmärksammas. Risk för ras
och skred finns
Okända geotekniska
säkerhets problem kan finnas
i kommunen
Risk- och sårbarhetsanalys
väl inarbetad i planen
Tveksamheter inför
ställningstagandet om
översyn av detaljplaner med
avseende på klimatanpassning
Texten om förorende
områden bör kompletteras
Tematiskt tillägg till ÖP16
om förorenad mark
Avsnittet om miljöfarlig
verksamhet bör
kompletteras
Rubriken ”Klimatanpassning”
bör ändras till Föränderligt
klimat.
Prioriterade vägar för farligt
gods, tung trafik, buller och
elektromagnetiska fält bör
tillkomma i planen
Ställningstagandet ”De
kommunala gamla tipparna
som visar på miljöpåverkan
ska saneras” ändras till
”Nedlagda kommunala
deponier ska riskklassas och
efterbehandlas utifrån behov”
Ställningstagandet ”
Kommunens ska medverka
till att förorenade områden
som påverkar miljön och
människors hälsa utreds”
ändras till ”Kommunen ska
medverka till att potentiellt
förorenade områden utreds”
Ställningstagandet
”Kommunen ska driva på att
saneringar genomförs”
ändras till ”Kommunen ska
driva på att efterbehandlingar
genomförs”

SGI
Räddningsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Kopplas till frågan om
otidsenliga detaljplaner

Bygg- och miljönämnden

Texten kompletteras

Bygg- och miljönämnden

Avgörs i handlingsplanen

Bygg- och miljönämnden

Texten komplettera

Bygg- och miljönämnden

Ingen ändring

Bygg- och miljönämnden
Länsstyrelsen

Kompletteras i bilaga när det
gäller avstånd

Tekniska nämnden

Ställningstagandet ändras till
”Nedlagda kommunala
deponier ska riskklassas och
efterbehandlas utifrån behov”

Tekniska nämnden

Ställningstagandet ändras till
”Kommunen ska medverka till
att potentiellt förorenade
områden utreds

Tekniska nämnden

Ställningstagandet ändras till
”Kommunen ska driva på att
efterbehandlingar genomförs”

Geografiska utvecklingsområden (sid 44-61)
-Allmänt
Synpunkt
Positiv till de geografiska
utvecklingsområdena

Avsändare
Fastighetsnämnden

22

Beslut

Önskvärt med bredare
beskrivning om hur
områdena tagits fram
Systemet med att dela in
kommunen i geografiska
utvecklingsområden är oklar
Kartan geografiska
utvecklingsområden stämmer
inte med planens
kapitelindelning. Byta namn
på kartan
Underlagshäftet för
landskapsanalysen nämns inte
i beskrivningen av de olika
utvecklingsområdena

Kulturnämnden

Ingen ändring i dokumentet

Bygg- och miljönämnden

Ingen ändring i dokumentet

Bygg- och miljönämnden

Ingen ändring i dokumentet

Länsstyrelsen

Texten komplettaras

Avsändare
Kulturnämnden

Beslut
Texten kompletteras

Länsstyrelsen

Miljöbalken 3 kap 2§

- Toppen
Synpunkt
Saknas beskrivning om de
rika kulturlämningarna i
anslutning till
järnframställningen
Motiv och fysisk avgränsning
för stort opåverkat område

Konstigt att hela Toppen
nämns som stort opåverkat
område
Toppen – länets mest
glesbebyggda område borde
kunna utvidgas österut.
För lite LIS-områden

Kommunala ställningstaganden
kan vara av betydelse för andra
myndigheters prövning.
Redovisade områden är av
Länsstyrelsen utpekade i
inventering för länet

Stengårdshult-Valdshults LRF

Nytt ställningstagande
”Rationellt jord- och skogsbruk
ska inte försvåras och inte
heller tillkomsten av gles
bebyggelse.”
Utpekat av länsstyrelsen som
stort opåverkat område

Privat

Inte aktuellt i Gislaveds
kommun

Stengårdshult-Valdshults LRF
Öreryds LRFavdelning

Komplettering sker med
Radaholm som LIS-område.
I Tåbo och runt
Stengårdshultasjön är det svårt
att uppfylla kriterierna som
krävs för ett LIS-område.
I Tåbo finns möjlighet att skapa
attraktiva tomtlägen med
sjöutsikt utanför strandskyddat
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LIS-område runt hela
Stengårdshultasjön

Toppen på Gislaved
Öreryds LRFavdelning

Vägarna viktiga

Stengårdshult-Valdshults LRF

Utpekade områden för
sammanhållen bebyggelse
stämmer inte med
lagstiftningens kriterier
Ta bort sammanhållen
bebyggelse i S. Svinhult
Ta bort LIS-område
Sandsebo-Styrshultsviken

Stengårdshult-Valdshults LRF

område.
Svårt att genomföra med
hänsyn till de kriterier som
krävs
Ställningstagande finns om
landsbygdsvägar
S. Svinhult tas bort från listan

Privat

Området tas bort från listan

Privat

Önskat LIS-område i
Radaholm
Ingen vindkraft ska tillkomma
i Stengårdshultsområdet
Ställningstagandet ”Övriga
riksintressen……..” bör
förtydligas
Ställningstagandena är svåra
att förstå sid 47
Inget i planen som driver
utvecklingen framåt i
Toppen. Nedläggningen av
skolan bromsar

Privat
Privat

LIS-området kvarstår. De
påpekade naturvärdena
bedöms inte bli påverkade
Nytt LIS-område Radaholm
läggs in
Stämmer med plandokumentet

Tekniska nämnden

Ställningstagandet förtydligas

Toppen på Gislaved

Ställningstagandet förtydligas

Öreryds LRFavdelning

- Nissadalen
Synpunkt
Hestra: Åviksområdet
planeras för lägenheter
Hestra: Planlägga cykelvägar
runt Hestra och Isaberg

Hestra: Synliggör Agnsjön och
Kroksjön
Hestra: Planlägg tomter på
1000 m2 inom 50 m från
vatten i Hestra tätort
Hestra: Dagvattenproblem
vid Äspåsgatan/Flodalavägen

Avsändare
Hestra näringslivsförening
Hestra Samhällsförening
Privat
Hestra Samhällsförening

Hestra näringslivsförening
Hestra Samhällsförening
Hestra näringslivsförening

Beslut
Utpekat i Föp Hestra tätort
Förslag till cykelvägar och
cykelrutter finns utpekade i
Fördjupningen av
översiktsplanen för
Isabergsområdet
Genomförandefråga
Lis-områden finns utpekade
både vid Agnsjön och Kroksjön
Genomförandefråga

Privat
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Tillägg ställningstagande:
Kulturnämnden
Kulturturismen i området ska
stärkas med utgångspunkt i
de rika lämningar som finns
av vattenkraft, tidigt järnbruk,
tidigt entreprenörskap, tidig
friluftsturism mm.

Nytt ställningstagande
” Kulturturismen i området ska
stärkas med utgångspunkt i de
rika lämningar som finns av
vattenkraft, tidigt järnbruk,
tidigt entreprenörskap, tidig
friluftsturism mm.”

Kulturturism bör inkludera
Västgötasidan

Privat

Texten om Isaberg bör
kompletteras med att
Isabergs naturreservat är det
första naturreservatet i
landet som tillkommit med
allmänhetens friluftsliv som
huvudändamål.
Saknar i Föp Isabergsområdet
utpekad cykelväg
Vandringsväg för fisk bör
tillkomma vid Nissafors Bruk
Ställningstagandet
”Tätorterna Gislaved,
Hestra, Smålandsstenar och
Skeppshult” tas bort
Riksintresset Nissan
nedströms Nissasjöarna fel
avgränsning

Privat

Ställningstagande finns om
samverkan med
grannkommuner
Komplettering i underlagshäfte

Gnosjö kommun

Kartan kompletteras

Privat

Ställningstagandet om att fiske
ska stimuleras finns
Nytt kapitel om
ställningstaganden som ska
styra fördjupningar läggs till i
plandokumentet
I översiktsplanen kan
kommunen och länsstyrelsen
komma överens om deras
exakta avgränsning och
precisera de värden som gör att
de är av riksintresse. Enligt

Erosionsbenägna jordar längs
med Nissan
Ställningstagandet ”I övriga
riksintressen…” förtydligas
Riksintressen för
kulturmiljövården i Villstad
bör nämnas
Smålandsstenar: Stickspår till
Södra Industriområdet
Smålandsstenar: Problem med
tungtrafik genom orten
Smålandsstenar: Utöka
Järnvägsparken
Smålandsstenar: Önskar
prydliga infarter till orten

SGI

Skeppshult: Önskar park i
orten

Tekniska nämnden

Länsstyrelsen

Boverket

Redovisas på kartan
Texten förtydligas

Kulturnämnden

Texten kompletteras

Privat

Hanteras i fördjupning

2 privata

Hanteras i fördjupning

Privat

Hanteras i fördjupning

Privat

Hanteras i fördjupning

Privat

Hanteras i fördjupning
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- Majsjöbygden
Synpunkt
Förslag nytt ställningstagande
”De små, äldre, kraftverkens
historiska perspektiv ska
värderas”
Yrkesfiskare i Majsjön
Kraftverken i Västeråsystemet utgör en starkt
bidragande orsak till att
miljökvalitetsnormerna för
vatten inte kan uppnås.

Avsändare
Kulturnämnden

Beslut
Ställningstagande kompletteras

Reftele Centerorganisationer
Länsstyrelsen

Texten kompletteras
Kan stå i konflikt med
ställningstagande kring
kulturhistoriska intressen

Avsändare
Tekniska nämnden

Beslut
Ställningstagandet ändras till
Anderstorps motorbana,
Speedwaybanan och
Skyttecentrum är basen i ett
utvecklingsområde för olika
aktiviteter. Området är kopplat
till den planerade vägen mellan
väg 604 och väg 26 söder om
Gislaved”

- Anderstorpsbygden
Synpunkt
Ställningstagandet
”Anderstorps motorbana,
Speedwaybanan och
Skyttecentrum är basen i ett
utvecklingsområde för olika
aktiviteter. Området är
kopplat till leden som knyter
samman Gnosjövägen med
Nissastigen” ändras till
Anderstorps motorbana,
Speedwaybanan och
Skyttecentrum är basen i ett
utvecklingsområde för olika
aktiviteter. Området är
kopplat till den planerade
vägen mellan väg 604 och väg
26 söder om Gislaved”
Potential för att utveckla
andra sporter i området
Anderstorps motorbana,
Speedwaybanan och
Skyttecentrum. Öppna upp
Skyttecentrum för föreningar
utanför kommunen.
Förslag nytt ställningstagande:
”Motorbanans status som
Sveriges enda Formel 1 bana
och därtill relaterade
kulturhistoriska värden ska
beaktas”
Anderstorp: Gläntan möjligt
utvecklingsområde
Anderstorp: Lyfta fram
Anderstorpsån

Gislaveds Industrimuseum

Kulturnämnden

Texten kompletteras

Privat

Hanteras i fördjupning

Privat

Hanteras i fördjupning
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Anderstorp: Vision för
Carlotomten
Anderstorp: Förorenade
områden är en begränsning
för samhällsutvecklingen
Anderstorp: Bygg lägenheter
på gamla ICA-tomten

Privat

Hanteras i fördjupning

Privat

Se ställningstagande Risker

Privat

Hanteras i fördjupning

Avsändare
Kulturnämnden

Beslut
Texten kompletteras

Privat

Nytt ställningstagande

- Fegenområdet
Synpunkt
Riksintresse för
kulturmiljövård i Sandvik bör
nämnas i texten
Värna småskaliga, gamla unika
kvarn-, industri och
kraftverksanläggningar
Positivt med kommun- och
länsövergripande samarbete
kring Fegen

Falkenbergs kommun

- Bolmenområdet
Synpunkt
LIS får inte skada
riksintresset för friluftsliv i
Bolmen
Viktigt med
kommunikationerna i
kombination med färjan
Bolmen bör finnas med på
listan om hög skyddsnivå för
enskilt avlopp
Arbetet med att bilda
skyddsområde för Bolmen
som vattentäkt bör nämnas
Turismen i anslutning till
Bolmen bör tas upp
Positivt med LIS-områdena
Svårt att bedöma hur
vindkraftverk kommer att
beröra Ljungby kommun
Förslag nytt ställningstagande:
”Kulturmiljöer i anslutning till
Bolmens färjetrafik värnas”
Viktigt att ytterligare
beskriva servicestrukturen
som LIS-områdena i
Bolmenområde ska stödja
Vidareutveckla Sunnaryds
halvudde söder om färjeläget
tillsammans med markägaren

Avsändare
Länsstyrelsen

Beslut
Analyseras

Ljungby kommun

Nytt ställningstagande?

Ljungby kommun

Bolmen ska vara med på listan

Ljungby kommun

Texten kompletteras

Ljungby kommun

Texten kompletteras

Ljungby kommun
Ljungby kommun

Stoppområde för höga objekt
råder i området

Kulturnämnden

Ställningstagande kompletteras

Länsstyrelen

Analyseras

Privat

Ställningstagande finns sid 59
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Önneslussprojektet vilar. Ny
åfåra anlagts med lekplatser
för öring.
Ställningstagandet ” VAfrågorna i området har hög
prioritet” tas bort

Privat

Skrivningarna tas bort.

Tekniska nämnden

Ställningstagandet tas bort

Avsändare
Privat

Beslut
Avgörs i handlingsplanen

Privat

Nytt ställningstagande generellt
för kommunen tillkommer

Privat

Nytt ställningstagande
tillkommer
Nytt generellt ställningstagande
om stationsområdena
tillkommer

- Reftelebygden
Synpunkt
Nu fördjupad översiktsplan
för Reftele tätort önskas
Marknadsföring av
attraktionspunkter i
kommunen t ex vid
genomfarten på väg 153 och
stationen
Bättre vägstandard mellan
Reftele och Gislaved
Satsning på resecentrum i
Reftele

Reftele Centerorganisationer
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