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INLEDNING
ÄRENDEHANTERING
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-10-26, § 246, att
låta det upprättade förslaget för tematisk fördjupning av kommunens översiktsplan
gå ut på samråd.
SYFTET MED DEN TEMATISKA FÖRDJUPNINGEN AV ÖVERSIKTSPLANEN
Syftet med ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen avseende Gnosjö kommun” är
att peka ut områden i attraktiva lägen intill sjöar, möjliga att exploatera utan negativ
inverkan på naturvärden, kulturvärden och friluftsvärden samt med ett långsiktigt
bibehållande av strandskyddets syften. En utveckling av landsbygden kan ge Gnosjö
kommun en ny attraktionskraft som hjälp för att vända ett i övrigt lågt
bebyggelsetryck och därigenom på sikt skapa utrymme för fler arbetsplatser och
bättre, alternativt bibehållen, service.
BESKRIVNING AV SAMRÅDSSKEDET
Samrådshandlingar ställdes ut för samråd under tiden 1 november 2010 till 14
januari 2011. Under denna tid fanns förslaget tillgängligt på kommunens
anslagstavla, i Gnosjö bibliotek, i Nissaforsskolan, i Hillerstorpsskolans bibliotek,
utanför butiken i Kulltorp, i Kulturarv Marieholms kansli och i biblioteket i
Åsenhöga. Dessutom fanns förslaget tillgängligt på kommunens hemsida. Samrådet
samt inbjudan till samrådsmöte annonserades i Värnamo Nyheter 2010-10-30. Ett
samrådsmöte hölls den 23 november 2010. Minnesanteckningar från detta möte har
upprättats.
FÖLJANDE REMISSINSTANSER HAR INKOMMIT MED SKRIVELSE OCH
HAR INGET ATT ERINRA MOT PROGRAMFÖRSLAGET
 Socialnämndens arbetsutskott
 Försvarsmakten
FÖLJANDE HAR INKOMMIT MED SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET
 Trafikverket
 PRO Hillerstorp
 Länsstyrelsen
 Naturskyddsföreningen i Gnosjö
 Räddningstjänsten
 Alf Svensson
 Sveaskog
 Markägare och övriga boende i
 E.ON
Ekholmen med omnejd
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SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET
Yttrande 1
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Yttrande 2
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Yttrande 3
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Kommentar till yttrande 3
Gnosjö kommun anser att en transportsnål samhällsplanering är viktigt och något
man bör eftersträva. I arbetet med framtagandet av LIS-områdena så har stor hänsyn
tagits till just lokalisering av befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Även närhet
till befintlig service har varit viktigt.
I utställningsförslaget kommer det att förtydligas att Kust- till Kustbanan är en
kommunikationsanläggning av riksintresse.
Gällande LIS-områdena vid Götarpssjön så motiveras de genom att ny bebyggelse
skulle kunna upprätthålla serviceunderlaget i Götarp och Åsenhöga. Nya bostäder
skulle dessutom kunna hjälpa till att bära kostnader för påkoppling av Götarp till det
kommunalt vatten- och avloppsnätet.
Gällande LIS-områdena vid Skärvsjön så motiveras de genom att ny bebyggelse kan
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i Marieholm och Åsenhöga, till exempel
gällande skola och barnomsorg. LIS-områden förstärker dessutom det
landsbygdsutvecklande kriteriet med Kulturarv Marieholm.
Gällande exploatering i tätortsnära lägen så har Länsstyrelsen framfört synpunkter
med en annan uppfattning än Gnosjö kommun och Trafikverket. Enligt
Länsstyrelsen är Gnosjö tätort ej landsbygd och därför är det inte acceptabelt att peka
ut LIS-områden i närheten av Gnosjö tätort. Gnosjö kommun menar att hela Gnosjö
kommun bör räknas som landsbygd på grund av den neråtgående
befolkningsutvecklingen.
Gällande bostadsbyggande i centrala delar av tätorten, som inte ligger i anslutning
till en sjö, så är det något man kan hantera i kommunens översiktsplan.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är en fördjupning av översiktsplanen med
inriktning enbart på bostäder i strandnära lägen.
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Yttrande 4
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Kommentar till yttrande 4
Översvämningsrisken har beaktats i ett tidigt skede i arbetet. SMHI har tagit fram
översvämningskartering för Lagans och Nissans vattensystem samt för Storån. Detta
material har studerats när LIS-områden har pekats ut. De LIS-områden som har
pekats ut i planen berör inget av SMHI:s redovisade översvämningsområden.
Låglänt terräng med översvämningsrisk har inte pekats ut som LIS-områden. Inte
heller platser med bäckar och vattendrag och deras randzoner, eftersom dessa kan
utgöra viktiga livsmiljöer för växter och djur. Flaten är en sjö som har mycket flacka
stränder och därför har man varit restriktiv med utpekandet av LIS-områden kring
sjön på grund av översvämningsrisken.
Övriga synpunkter i Räddningstjänstens yttrande kommer att beaktas vid framtida
detaljplanering.
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Yttrande 5
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Kommentar till yttrande 5
De markerade områden som ligger utanför strandskydd, markerade med skrafferade
rutor, kommer i fortsättningen att kallas landsbygdsutvecklingsområden.
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har, av flera anledningar, hela Gnosjö
kommun ansetts vara landsbygd. Dels har Gnosjö ett sjunkande befolkningstal. Nya
bostäder i attraktiva strandnära lägen skulle kunna få befolkningskurvan att peka
uppåt. Närheten till service i form av till exempel skolor och handel är också viktigt
för valet av bostad. Gnosjö tätort är den tätort i kommunen som har störst
serviceutbud. Dock är utbudet svagt och flera butiker har fått stänga de senaste åren.
Att göra det möjligt för fler att bosätta sig i närheten av Gnosjö tätort skulle hjälpa de
befintliga butikerna att överleva och dessutom bidra till att fler butiker kan öppnas.
Detta skulle ge ett bättre utbud av både handel och service i tätorten. Utan en stark
tätort är det svårt att få någon att bosätta sig i kommunen.
Dessutom är det viktigt att arbeta mot en hållbar samhällsutveckling genom att tänka
långsiktigt i planeringen. Att sprida ut bebyggelsen i kommunen är inte förenligt
med en hållbar utveckling. Vi är idag allt mer beroende av bilen som transportmedel,
något som man genom fysisk planering bör motverka. Att planera för gående,
cyklister och kollektivtrafikresenärer ligger i linje med hållbar utveckling. Kust- till
Kustbanan går igenom Gnosjö kommun med Gnosjö tätort som enda stopp inom
kommungränsen. Järnvägsstationen är mycket viktigt för kommunen och fler boende
i nära anslutning till Gnosjö tätort med gång- eller cykelavstånd till stationen skulle
säkerställa stationens existens i framtiden.
Det finns många fördelar med att samla bebyggelse intill redan befintliga tätorter,
bland annat vad gäller infrastruktur i form av vägar, vatten och avlopp. Kostnader
som uppstår när bebyggelsen sprids ut, så som kostnader för skolskjuts, färdtjänst
och kollektivtrafik, måste vägas mot vad kommunen verkligen tjänar på att fler
bosätter sig i kommunen.
Gnosjö kommun anser därför att ny bebyggelse vid Gärdessjön och Sjöarpasjön är
både motiverad och nödvändig för att Gnosjö centrum ska kunna behålla och
utveckla det serviceutbud som finns idag. Tanken är att kommunen i samband med
ny bebyggelse vid Gärdessjön ska skapa ett lättillgängligt strövområde för att gynna
det rörliga friluftslivet. Ett strövområde i ett centralt läge kommer att gynna hela
Gnosjö tätort.

15

Hären
Området i Härens södra del är ett så kallat kategori 2 område, alltså ett område som
nämns enbart i text och där ny bebyggelse kan prövas i anslutning till befintlig
bebyggelse (se sidan 14 i samrådsförslaget). Dessa områden kan ligga inom
strandskyddat område
Flaten
Planen kommer att kompletteras med information angående naturvärden och
potentiellt förorenade områden. Informationen kommer sedan att beaktas i det
fortsatta arbetet med framtagande av detaljplaner.
Mosjön
Utställningsförslaget av planen kommer att kompletteras med information angående
kulturvärden och potentiellt förorenade områden. Informationen kommer sedan att
beaktas i det fortsatta arbetet med framtagande av detaljplaner.
Skärvsjön
Tanken med det utpekade bebyggelseområdet på sjöns västra sida är att möjliggöra
en förtätning av befintlig bebyggelse. Området som ligger utanför strandskydd
kommer att kallas landsbygdsutvecklingsområde.
Vikaresjön och Lillesjön
Utställningsförslaget av planen kommer att kompletteras med information angående
potentiellt förorenade områden. Informationen kommer sedan att beaktas i det
fortsatta arbetet med framtagande av detaljplaner. Det streckade området minskas
för att undvika konflikt med våtmarksområdet.
Konsekvenser
En samlad konsekvensbeskrivning kommer att göras avseende bland annat
utbyggnad av vatten och avlopp samt avseende skydd mot olyckor, översvämning
och erosion. Konsekvensbeskrivningen kompletteras med miljökvalitetsnormerna för
vatten. Under arbetsprocessen med att ta fram LIS-planen har bedömningar gjorts
med avseende på om eventuella konsekvenser är att betrakta som betydande
miljöpåverkan eller ej. Detta har inte formulerats i någon särskild behovsbedömning.
Slutsatsen har varit att ett genomförande av LIS-planen ej kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Planhandlingen har inför utställningen kompletterats med
en text kring dessa diskussioner/behovsbedömningen och som en följd av dessa även
med en avgränsning av konsekvensbeskrivningen.
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Mellankommunal samordning
De utpekade områdena vid Vikaresjön har tagits fram i samarbete med Gislaveds
kommun. Bebyggelseområdena stämmer överens med utpekade områden i det
utvecklingsprogram för Isabergsområdet som tagits fram i samarbetet mellan de
båda kommunerna och som var utställt för samråd under augusti-oktober 2010.
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Yttrande 6
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Kommentar till yttrande 6
Den fördjupade översiktsplanen uppdateras med ett LIS-område på fastighet
Sunnerbo 1:10. Motivering är att området uppfyller kriterierna 3 (att stödja
inflyttning till hela Gnosjö) och 5 (att försöka få dem som arbetar i Gnosjö att också
bosätta sig där).
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Yttrande 7
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Kommentar till yttrande 7
Den fördjupade översiktsplanen uppdateras med ett LIS-område på fastighet
Sunnerbo 1:10. Motivering är att området uppfyller kriterierna 3 (att stödja
inflyttning till hela Gnosjö) och 5 (att försöka få dem som arbetar i Gnosjö att också
bosätta sig där).
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Yttrande 8

22

23

24

Kommentar till yttrande 8
Synpunkterna kommer att beaktas vid framtida detaljplanering.
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Yttrande 9
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Kommentar till yttrande 9
Det västra LIS-området norr om Albosjön kommer att plockas bort från den
fördjupade översiktsplanen.
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Yttrande 10

29

Kommentar till yttrande 10
Vid Flaten har kommunen varit extra restriktiv vad gäller utpekandet av LISområden, just på grund av översvämningsrisken. Det aktuella LIS-området har
utsetts eftersom det just där inte finns någon överhängande översvämningsrisk.
Självklart kommer det att generera kostnader om fler bosätter sig i kommunen. Men
dessa kostnader måste vägas mot de förtjänster som fler kommuninvånare medför.
På många orter är fler invånare nödvändigt för att till exempel skolor och butiker ska
kunna finnas kvar.
Förhoppningarna när man tar fram en sådan här plan är självklart att förtjänsten och
nyttan skall övervinna de kostnaderna som uppstår.
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Yttrande 11
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Kommentar till yttrande 11
Det västra LIS-området norr om Albosjön kommer att plockas bort från den
fördjupade översiktsplanen.
Planen kommer att kompletteras med information angående naturvärdena i
området. Informationen kommer sedan att beaktas i arbetet med framtagande av
detaljplaner.
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Yttrande 12

33

34

Kommentar till yttrande 12
Kommunen har gjort en bedömning av vilka områden som är lämpliga att bebygga
med hänsyn tagen till olika avseenden, till exempel översvämningsrisk, närhet till
befintlig infrastruktur, service, skolor och kollektivtrafik. Dessutom anser Boverket
att områden utpekade för landsbygdsutveckling inte bör omfatta mer än en
begränsad del av de strandområden inom en kommun som omfattas av strandskydd.
Det är därför inte tillåtet att peka ut allt för stora och många områden runt
kommunens sjöar.
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REVIDERINGAR AV FÖRSLAGET
Följande revideringar av planförslaget kommer att genomföras.











Förtydligande om att Kust- till Kustbanan är en kommunikationsanläggning
av riksintresse.
De markerade områden som ligger utanför strandskydd, markerade med
skrafferade rutor, kommer att kallas landsbygdsutvecklingsområden.
Planen kompletteras i text med information angående naturvärden och
potentiellt förorenade områden vid Flaten.
Planen kompletteras i text med information angående kulturvärden och
potentiellt förorenade områden vid Mosjön.
Planen kompletteras i text med information angående potentiellt förorenade
områden vid Vikaresjön och Lillesjön.
Det streckade området vid Vikaresjön minskas för att undvika konflikt med
våtmarksområdet.
Konsekvensbeskrivningen kommer att kompletteras avseende bland annat
utbyggnad av vatten och avlopp samt avseende översvämning och erosion.
Konsekvensbeskrivningen kompletteras med miljökvalitetsnormerna för
vatten. I inledningen till kapitlet ”Konsekvensbeskrivning” tas även ett avsnitt
med om behovsbedömning.
Ett LIS-område läggs till på Sunnerbo 1:10.
Det västra LIS-området norr om Albosjön plockas bort från den fördjupade
översiktsplanen.

REMISSINSTANSER SOM HELT ELLER TILL VISS DEL INTE FÅTT SINA
SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA
 Trafikverket
 Länsstyrelsen
 PRO Hillerstorp
 Naturskyddsföreningen Gnosjö
 Sveaskog

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ida Aronsson, planingenjör
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