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Kommunstyrelsen

Översiktsplan för Hylte kommun – Komplettering av
utställningsutlåtande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- godkänna det kompletterade utställningsutlåtandet
- revidera förslaget till översiktsplan i enlighet med utställningsutlåtandet

Beskrivning av ärendet
Förslaget till ny översiktsplan har varit på utställning under perioden 12 februari – 12 april 2019.
Resultatet av utställningen beskrivs i ett utställningsutlåtande, där inkomna synpunkter redovisas
tillsammans med förslag om hur de kan tillmötesgås i det fortsatta arbetet, eller varför de eventuellt
inte kan det. Vidare sammanfattas de förslag till justeringar av översiktsplanen som synpunkterna lett
fram till. Kommunstyrelsen fattade beslut att godkänna utställningsutlåtandet 2019-06-04 § 143.
Föreningen God Livsmiljö i Hylte har därefter (2019-08-27) uppmärksammat kommunen på att deras
yttrande från 2018-04-12 inte redovisats i utställningsutlåtandet. Yttrandet har identifierats och kan
konstateras kommit in i rätt tid. Då det kom in tillsammans med handlingar i ett annat ärende kom det
av misstag att hamna i fel diarie och blev därför inte redovisat i utställningsutlåtandet. Utlåtandet
behöver därför upp för nytt beslut i kommunstyrelsen. En ursäkt har också skickats till föreningen.
Yttrandet från föreningen God Livsmiljö i Hylte är nu infört i utställningsutlåtandet på sid 40-45 och
har i övrigt påverkat utlåtandet på sid 3, 7, 10, 36, 37, 40, 47, 49, 53, 54, 55, 57 och 58 (ändringar är
blåmarkerade i beslutsunderlaget). Med anledning av synpunkterna föreslås att förslaget kompletteras
med information om att Naturvårdsverkets vägledning om vindkraftsbuller håller på att uppdateras,
bland annat genom att ta upp risker för lågfrekvent buller.
Efter justering av översiktsplanen med utgångspunkt från detta utställningsutlåtande, kommer
förslaget att gå upp för antagande i kommunfullmäktige. Antagandet beräknas kunna ske i november
2019 om inga större ändringar beslutas.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna det kompletterade utställningsutlåtandet och förslaget till
revideringar av planförslaget, som underlag för framtagande av antagandehandlingar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, 2019-09-03
Utställningsutlåtande, reviderat förslag 2019-09-03
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