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Kommunstyrelsen

Remiss översiktsplan Gislaved - utställning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar protokollsutdraget som yttrande till Gislaveds kommun.

Beskrivning av ärendet
Gislaveds kommun har skickat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan, ÖP16, på remiss i
samband med utställningen av planen. Materialet består av ett plandokument med tre kartor, MKB,
samrådsredogörelse samt underlagshäften, och finns tillgängligt på Gislaveds kommuns webbplats:
www.gislaved.se/op16. Hylte kommun har i egenskap av grannkommun fått möjlighet att lämna
synpunkter under utställningstiden som avslutas 7 oktober 2016. Hylte kommun har också lämnat
synpunkter i samband med samrådet av planen (KS 2016-05-24 § 162) vilka inte redovisats i
samrådsredogörelsen, då de inte inkommit i tid, vilket vi beklagar. De synpunkter som då lämnades
och som kvarstår tas därför upp igen i detta yttrande.
Hylte kommun har med stort intresse tagit del av handlingarna till Gislaveds nya översiktsplan. Hylte
och Gislaveds kommuner har såsom grannkommuner med en lång gemensam gräns och liknande
förutsättningar i övrigt, många gemensamma frågeställningar att ta ställning till. Hylte kommun håller
på att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan med planerat samråd under februari – april
2017 och beräknat antagande i juni 2018. Gällande översiktsplan är från 2001, vindkraftsplanen från
2009 och strandskyddsplanen (LIS) från 2012, vilka alla finns tillgängliga på Hylte kommuns
hemsida.
Hylte kommun har inget att erinra mot presenterat planförslag. Planförslaget är lättläst och redovisar
kommunens intentioner väl. Vi vill dock framföra följande synpunkter:
- Det är bra att sjöar, vattendrag och grundvatten som inte uppfyller tillräckligt god ekologisk och
kemisk status uppmärksammas i översiktsplanen. Enligt VISS preliminära statusklassning för 2015 har
Träppjaån dålig ekologisk status och Bolmen uppnår inte god kemisk status (utöver kvicksilver), av
våra kommuners gemensamma vattenförekomster. Däremot har Västerån god ekologisk status. Detta
skiljer sig från redovisningen i ”Plankarta/vatten”.
- Gislaved har utpekade LIS-områden B10- B11 vid Skinnebo intill kommungränsen vid Bolmen,
liksom B8-B9 vid Stavshult norr om detta. I Hylte kommun finns ett LIS-område som ligger drygt 500
meter från kommungränsen ”23 Bolmen-Möllekvarn, Bosebo och Prinsebo”. Även”21 BolmenJäranäs” och ”22 Bolmen-Tiraholm” ligger vid Bolmen. Vi bedömer inte att föreslagna LIS-områden i
Gislaved har någon negativ påverkan över kommungränsen, utan ser tvärtom att utpekande av
näraliggande LIS-områden på båda sidor om kommungränsen kan verka ömsesidigt förstärkande för
landsbygdsutvecklingen i området.
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- När det gäller vindkraft har sex ungefärliga områden pekats ut som olämpliga för vindbruk. Det bör
betyda att övriga delar av Gislaveds kommun kan komma ifråga för vindkraftsetableringar efter
prövning. Vindkraftsutbyggnad nära en kommungräns eller inom gemensamt påverkansområde för
tänkt etablering bör alltid föregås av mellankommunala samråd i samband med tillståndsprövningen.
Hylte kommun ser gärna att detta sker vid anläggningar inom 3 kilometer från kommungräns och i de
fall påverkan på t.ex. landskapsbild bedöms vara betydande på större avstånd än detta.
Hylte kommun önskar lycka till i det fortsatta arbetet. Vi samverkar gärna löpande kring
översiktsplaneringen i våra kommuner.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, 2016-09-08
Remissvar Översiktsplan Gislaveds kommun, KS 2016-05-24 § 162

Beslutet skickas till
Gislaveds kommun. Tillhanda senast 2016-10-07.
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