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Justerande

Kommunhuset i Gislaved, kl 14.35 - 16.15

Magnus Sjöberg (C) ordf
Patric Bergman (M)
Björn Olsson (L)
Nicklas Westerholm (WeP)
Frank Josefsson (S)
Eva Eliasson (S)
Ulf Poulsen (SD)
Lennart Berggren (S) tj ers för Johanna Wärme
Sven Andersson (C) tj ers för Torbjörn Gustafsson

Susanne Norberg, bygg- och miljöchef
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare
Sven Hedlund, stadsarkitekt
Marcus Josefsson, kart- och mätchef
Mohamad Khalaf, bygglovsingenjör/samordnare
Frida Fälth, planarkitekt §§17-18

Frank Josefsson

Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun

Måndagen den 2 maj 2022
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Frank Josefsson
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BmUG §17 Dnr: PLAN.2019.7 214

Detaljplan för fastigheten Östra Kallset 1:70 m.fl. i Skeppshult

Beslut
· Bm Utskott Gislaved beslutar att skicka ut detaljplaneförslag för

fastigheten Östra Kallset 1:70 med flera i Skeppshult, upprättad i april
2022, på samråd.

· Bm Utskott Gislaved beslutar att undersökning av betydande
miljöpåverkan tillhörande detaljplaneförslaget för fastigheten Östra Kallset
1:70 med flera i Skeppshult, upprättad i april 2022, skickas på samråd.

Ärendebeskrivning
Naijbetong AB har den 24 april 2019 ansökt om planbesked angående att inleda
planläggningsarbete för fastigheten Östra Kallset 1:70 m.fl.

Den 22 oktober 2019 gav Bm Utskott Gislaved, förvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för fastigheten Östra Kallset 1:70 m.fl. i Skeppshult.

Uppdraget följer plan- och bygglagen vilket innebär att förslag på planhandlingar
ska ut på remiss. Enligt kommunens arbetsgång är det Bm Utskott Gislaved som
tar beslut om att skicka ut planförslag på samråd. Förvaltningen har upprättat
förslag på samrådshandlingar. Konsekvenserna av planförslagets genomförande
bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Planförslagets syfte är att möjliggöra utökning av industri och verksamhet i ett
känsligt område vid Skeppshult bruk. Det känsliga området utgör del av en
kulturhistorisk värdefull miljö vid Nissan. Planområdet omfattas av strandskydd
och av ett större markområde med grundvattentillgångar, känslig för föroreningar.
Det förekommer även jordbruksmark och markföroreningar samt delar av
området påverkas av översvämningar. Bostäder och elproduktionsanläggningar
angränsar till planområdet.

Utifrån upprättat planavtal mellan Gislaveds kommun och Naijbetong AB har
förslag till detaljplan med tillhörande planbeskrivning och undersökning av
betydande miljöpåverkan upprättats.

Lagstöd för beslutet
Beslutet är fattat med stöd av 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14

Handlingar som tillhör beslutet
Plankarta upprättad april 2022
Planbeskrivning upprättad april 2022
Undersökning av betydande miljöpåverkan april 2022

Beslutet skickas till:
Naijbetong AB

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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BmUG §18 Dnr: BM.2022.6 1.9

Yttrande över "Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och
Anderstorp", Gislaveds kommun

Beslut
Bm Utskott Gislaved bifaller, med nedanstående yttrande, kommunstyrelsens förslag
till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp.

Ärendebeskrivning
I gällande översiktsplan ÖP16 framgår att Anderstorp och Gislaved ska
samplaneras. Planeringsdirektivet 2020 ger uppdraget att ta fram en fördjupning av
översiktsplan för Gislaved och Anderstorp för att möjliggöra samplanering av
orterna.

Anledning till samplaneringen är att Gislaved och Anderstorp ligger nära varandra,
att de växer samman genom verksamhetsområden, att servicenäringarna
kompletterar varandra och att orterna har gemensam arbets- och bostadsmarknad
samt teknisk försörjning.

Planförslaget har en planeringshorisont på ungefär 10 år och en utblick på 20-30
år.

Det innebär att den planerar mot år 2035, med en utblick mot år 2050. Den
fördjupade översiktsplanen lägger ut den strategiska inriktningen för
markanvändningen för en lång tid framöver och är ett centralt verktyg för det
planeringsarbete som bygg- och miljönämnden ansvar för. Det är därför viktigt att
nämndens förvaltningar är delaktiga i arbetet med fördjupningen och att nämnden
yttrar sig i samråd och granskning.

Fördjupningen är nu ute på samråd och bygg- och miljönämnden har till den 7 maj
2022 att lämna ett remissvar.

Yttrande
Sammanfattningsvis tycker bygg- och miljönämnden att samrådsförslaget som
helhet säkrar upp en lämplig, effektiv och långsiktigt markanvändning för de båda
orterna Gislaved och Anderstorp. Nedan följer de kommentarer som nämnden
har på samrådsförslaget:

De fem planeringsprinciperna
De fem planeringsprinciperna förtätning och omvandling, blandad bebyggelse, gröna
och blå samband, attraktiva platser samt hållbart resande uppfattas av nämnden som
viktiga utgångspunkter för planeringen av orterna.

Planeringsprincipen förtätning, omvandling och attraktiva platser innebär att
verksamheter som idag ligger centralt på orterna behöver omlokaliseras då
fördjupningen pekar på annan mer lämplig markanvändning (bostäder
/service/handel) i orternas centrala delar vilket möjliggör för en hållbar utveckling
och attraktiv stadsbild på orterna.

En av de stora utmaningarna med planeringsprincipen förtätning och omvandling blir
att omhänderta den komplexa föroreningssituation som finns inom
visionsområdena G2040 och Bro till bro. Att inventera och vid behov åtgärda
föroreningarna behöver prioriteras i genomförandet och i det arbetet har bygg-
och miljönämnden en central funktion.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Planeringsprincipen gröna och blå samband och attraktiva platser uttrycker stora
ambitioner med att synliggöra och tillgängliggöra våra blåa stråk Nissan och
Anderstorpsån och att de ska utgöra en central upplevelse i stadsbilderna på
respektive ort. Nämnden ser positivt på detta men vill tydliggöra att ambitionen
ställer höga krav på genomförandet med omlokalisering av verksamheter,
planering av kvartersmark och byggrätter, iordningställande av allmän platsmark
med gångstråk, parker och attraktiva platser, upprensning av oönskad grönska,
anläggande av fler broar och ökad framtida skötsel. Det är av stor vikt att
ambitionen också motsvaras av en ökad förmåga för den kommunala
organisationen vad gäller genomförande och framtida skötsel.

Det bör upprättas en organisation (projektgrupp/förvaltning/enhet) för
omhändertagande av utvecklingsområdena och de utmaningar som nämns ovan
med fokus på utvecklingen av visionerna G2040 och Bro till bro. Organisationen
bör innehålla miljö- och planeringskompetens från bygg- och miljönämndens
arbetsområden.

Gislaveds och Anderstorps utvecklingsinriktning
Nämnden ställer sig positiv till utvecklingsinriktningen som innebär att de centrala
delarna av orterna ska utvecklas och förtätas med bostäder, handel och service
och att markområdena vid Mossarp och Stötabo utvecklas i huvudsak för
verksamheter. Denna princip minskar risken för konflikter som kan uppstå bland
annat mellan bostads- och industrietableringar.

Bebyggelsen närmast Anderstorpsvägen i Mossarp bör utgöras av service, handel
och annan mindre störande verksamhet som möjliggör ett mer intressant gaturum
med liv och rörelse. Utvecklingen av Andertorpsvägen bör ske med målet att
skapa en attraktiv stadsgata med människan i fokus där gång- och cykeltrafik ihop
med kollektiva trafiklösningar samsas med bilar och tung trafik.

Med fortsatt bebyggelseutveckling av Mossarp och Stötabo så minskar det
upplevda avståndet mellan orterna och fler etableringar gynnar utbyggnad av
kollektivtrafiken mellan orterna.

Smålandia bör läggas in som större besöksmål i utvecklingsinriktningen då
handelsområdet redan idag utgör nordvästra Smålands enda större
externhandelsområde. Den tänkta utvecklingen av Smålandia kommer förstärka
dess roll som regional målpunkt.

FÖPs utpekande av markreservat för en framtida förlängning väg 604 mellan
Anderstorp och väg 26 uppskattas. Vägen kommer att bidra till genare
trafikrörelser från Gnosjö, Anderstorp och södra Gislaved söderut mot väg 26
och väg 27. Vägdragningen gynnar nya och befintliga företagsetableringar i
Mossarp- och Stötaboområdet samt i hela Gnosjöregionen. Vägsträckningen
kommer också bidra till en bättre trafiksituation i centrala Gislaved.

Lokalisering av Multihall/Arena med publikkapacitet i Anderstorp sker med fördel
på de kommunala markytorna söder om bussterminalen väster om Brogatan och
norr om Götgatan. Lokaliseringen gynnar centrumutveckling och kollektivt
resande. Den planerade Götgatsbron kommer att bidra till gen anslutning till
Gnosjövägen/väg 604.

Det är viktigt att det tydligt framgår att Götgatsbron, som i texten benämns
bilbro, också kommer vara en bro för tung trafik till och från verksamheter i
Anderstorp.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden anser att utvecklingsområdena G2040 och Bro till bro
inte behöver föregås av planprogram av två orsaker:

· Genomförande av planprogram är tidskrävande och arbetet med dem
kommer att fördröja utvecklingen av utvecklingsområdena med flera år.

· Många av de frågor som hanteras i ett planprogram är redan
omhändertagna i visionsdokumenten och i denna FÖP

Nämnden förordar att den projektorganisation som nämns ovan är mottagare av
uppdraget att genomföra utvecklingsområdena och att utvecklingen i huvudsak
regleras genom detaljplan.

Det är av stor vikt att ambitionen som uttrycks i FÖP också motsvaras av en ökad
förmåga för den kommunala organisationen att leva upp till den vad gäller
genomförande och framtida skötsel.

Grönområden och park, natur och friluftsliv samt vatten
Tillgång till natur är en viktig faktor för människans välbefinnande. För att dessa
områden ska upplevas som attraktiva är det viktigt att det finns resurser för
underhåll så att exempelvis nedskräpning inte bidrar till att försämra områdets
upplevelse.

Kommunens ställningstagande om att värna om befintliga våtmarker hamnar i
konflikt med planinriktningen då anspråkstagande av våtmarker planerar att ske
söder om Anderstorpsvägen, samt mellan de båda tätorterna.

Miljökonsekvensbeskrivningen
Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen går det att dra slutsatsen att
miljökonsekvenser i huvudsak blir negativa. I synnerhet för naturmiljön och för
den biologiska mångfalden. Nämnden frågar sig om det går att förekomma dessa
negativa konsekvenser genom att peka ut stärkande åtgärder i synnerhet längs de
gröna och blå stråken. Bevarande av konnektivitet mellan gröna och blå
sammanhängande områden bör säkerställas i planen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Remiss Samrådshandling daterad 2022-03-09

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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BmUG §19 Dnr: BM.2019.4 002

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i
protokoll av 2022-04-26.

Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut under perioden 2022-03-22 - 2022-04-18 i följande ärenden
meddelas enligt sammanställd rapport:

· Administrativa ärenden (BM) ---
· Bostadsanpassning (BAB) sid. 1-3
· Kart-och mätärenden (MBK) ---

Beslutsunderlag
Rapport delegationsbeslut BmUG 2022-03-22 - 2022-04-18

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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