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Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (vice
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Edenholm (KV)
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§252

Remiss Naturvårdsverkets: Uppdrag att se över och föreslå
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
(2018 KS0335)
Beslut

Arbetsutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kompletterat yttrande daterat 2018-09-24 och
översänder remissyttrandet till Miljö- och energidepartementet.
Beskrivning av ärendet

Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över LIS-reglerna i syfte att
föreslå författningsändringar och eventuella andra åtgärder för att ytterligare främja
landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder, utan att de värden som
strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla
möjligheterna att bygga permanentbostäder.

Naturvårdsverkets förslag har nu sänts ut på remiss, och svar ska ha kommit in till Miljö- och
energidepartementet senast den 16 november 2018. I Halland är det endast Hylte kommun
och Region Halland som fått ärendet på remiss. På förfrågan från Region Halland har vi
svarat att vi också gärna deltar i det regionala arbetet med remissen. Eftersom det i
Naturvårdsverkets uppdrag även ingick frågan om att utöka möjligheten att bygga
permanentbostäder, och regeringen konstaterat att detta endast behandlats i begränsad
utsträckning, kommer denna fråga att utredas ytterligare. I remissen ges därför också
möjlighet att lämna kompletterande förslag till åtgärder (t.ex. författningsförändringar) när det
gäller möjligheten att bygga permanentbostäder för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i
områden med god tillgänglighet till stränder samtidigt som de värden som strandskyddet
syftar till inte äventyras. Ett förslag till remissyttrande har nu tagits fram.

Ärendet kompletteras 2018-09-25 med ett kompletterat yttrande.
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Handlingar i ärendet







Tjänsteskrivelse - Remiss Naturvårdsverket
Yttrande: remiss Naturvårdsverket, regler om landsbygdsutveckling i strandnära läge
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i
strandnära läge
Yttrande: remiss naturvårdsverket, kompletterad 2018-09-24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget som Hylte kommuns remissyttrande till Miljö- och
energidepartementet

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kompletterat yttrande
daterat 2018-09-24 och översänder remissyttrandet till Miljö- och energidepartementet.

Anna Roos (C), Johan Edenholm (KV) Bengt-Åke Torhall (L) och Maria Johansson Arnström
(S) yrkar bifall till Ronny Löfquist förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Ronny Löfquist yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquist yrkande.
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