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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret har inget att erinra mot granskningsförslaget.

Beskrivning av ärendet
Ljungby kommun har skickat ett förslag på en kommunfattande översiktsplan, ÖP 2035.
Översiktsplanen befinner sig nu i granskningsskedet. Materialet bestå rav fyra
granskningsförslag, en hållbarhets- och konsekvensbeskrivning och en samrådsredogörelse
samt ett digitalt program till översiktsplan med interaktiva kartor, så kallat Story Map.
Materialet finns publicerat på Ljungby kommuns hemsida. https://www.ljungby.se/sv/trafikoch-samhallsplanering/oversiktsplan/

Hylte kommun har i egenskap av grannkommun fått möjlighet att lämna synpunkter under
granskningstiden som avslutas 31 mars 2021, med början från 2021-01-19. Hylte kommun har
med stort intresse tagit del av granskningshandlingarna till Ljungby kommuns nya
översiktsplan. Hylte kommun och Ljungby kommun har såsom grannkommuner med en lång
gemensam gräns, många gemensamma frågeställningar att ta ställning till och förhålla sig till.
Hylte kommun har tagit fram en ny översiktsplan, antagen 2019-11-28 och som vann laga
kraft 2020-12-17. Nytt i översiktsplanen är bland annat 8 nya LIS-områden, totalt finns nu 32
LIS-områden i Hylte kommun. Att bygga i strandnära läge är en del av ett attraktivt boende.
Vindkraftsplanen från 2009 och strandskyddsplanen (LIS) från 2012 gäller tillsammans med
översiktsplanen, vilka finns att hämta på Hylte kommuns hemsida.

Hylte kommun har inget att erinra mot presenterat granskningsförslag. Förslaget är lättläst,
har en bra struktur och redovisar på kommunens intentioner väl. Vi vill dock framföra
följande synpunkt vilket även framfördes i samrådskedet:

När det gäller vindkraft har Ljungby kommun en vindkraftsplan från 2018 där lämpliga
områden för vindkraftsetableringar efter prövning har pekats ut. 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
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t.ex. landskapsbild bedöms vara betydande på större avstånd än detta.

Hylte kommun önskar Ljungby kommun lycka till med sin nya översiktsplan.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Remissvar, översiktsplan Ljungby kommun
Granskning av översiktsplan 2035 Ljungby kommun
Samrådsredogörelse - översiktsplan Ljungby kommun 2035
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