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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. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2011-10-04, § 185
att godkänna upprättad samrådsredogörelse samt att låta planen ställas ut för
utställning.
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.
BESKRIVNING AV TIDIGARE UTSTÄLLNINGSSKEDE
Samrådsredogörelse daterad 2011-03-07 upprättades av planingenjör Ida Aronsson.
Utställningshandlingarna ställdes ut för granskning under tiden 28 november 2011
till 30 januari 2012. Planförslaget ställdes ut i kommunhuset, i Gnosjö bibliotek, i
Hillerstorpsskolans bibliotek, i biblioteket i Åsenhöga samt i butiken i Kulltorp.
Förslaget fanns även tillgängligt på kommunens hemsida. Kungörelse annonserades
i Värnamo Nyheter den 19 november 2011.
FÖLJANDE REMISSINSTANSER HAR INKOMMIT MED SKRIVELSE OCH HAR
INGET ATT ERINRA MOT PROGRAMFÖRSLAGET
 Socialutskottet
2011-12-27
 Allmänna utskottet
2012-01-02
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FÖLJANDE HAR INKOMMIT MED SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET
 Länsstyrelsen
2012-01-30
 Boende i Ekholmens by med omnejd
2012-01-10
 Sveaskog
2012-01-27
 Berndt Schimanke
2012-02-02
 Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun
2012-02-15
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SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET
Yttrande 1
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Kommentar till yttrande 1
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet landsbygd och detta skapar en
problematik kring tolkningen av begreppet. Av rättspraxis har det däremot visat sig
att huvudorten i en kommun inte kan ses som landsbygd i sammanhang med
landsbygdsutveckling i strandnära lägen oavsett storlek och karaktär. Därav har
områdena kring Gärdessjön och Sjöarpasjön plockats bort då dessa sjöar har en viktig
strategisk roll och läge för en fortsatt utveckling av Gnosjö tätort. Gnosjö kommun
ser dock inte negativt på en viss exploatering i dessa lägen men bör då ses som en
utveckling av tätorten tillsammans med att det tätortsnära friluftslivet kan behållas.
Utifrån de kriterier som Gnosjö kommun valt att förhålla sig till vid utpekande av
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, vilka inte har ifrågasatts av
någon remissinstans, så uppfyller området öster om Hären två av dessa vilket
kommunen anser tillräckligt för att kunna pekas ut. Områdena kring Hären anses
heller inte ha samma relation till Gnosjö som huvudtätort som Gärdessjön och
Sjöarpasjön. Det är inte realistiskt att vänta sig att tätorten kommer att utvecklas i
den mån att Hären i framtiden kommer att bli betydelsefull för eller ianspråktagen
av Gnosjö tätort, verken som mark för exploatering eller område för tätortsnära
friluftsliv. Det finns en naturlig avgränsning av Gnosjö tätort och en barriär som gör
sjöområdet avskilt från tätorten och inte upplevd som en del av denna trots det ringa
avståndet.
Planhandlingarna kommer att uppdateras så att de stämmer överrens med
”Fördjupad översiktsplan för Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende
Isabergsområdet”. Under framtagandet av ”Fördjupad översiktsplan för Gislaveds
och Gnosjö kommuner avseende Isabergsområdet” så gjordes bedömningen
gemensamt av Gnosjö och Gislaveds kommun er att området lämpar sig väl för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen vilket inte hade gjorts av Gnosjö kommun
självt i framtagandet av ”Tematisk fördjupning av översiktsplanen avseende
landsbygdsutveckling i strandnära lägen”. Detta medför att en uppdatering är
nödvändig och att ytterligare inventering krävs av sjöarna för att säkerställa
områden lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

7

Yttrande 2
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Kommentar till yttrande 2
Ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge nordvärst om
Allbosjön plockades bort efter samrådsskedet. Området plockades bort från kartan i
dokumentet men låg av misstag kvar i den övergripande plankartan. Detta kommer
att rättas till, så det ska bara vara två utpekade LIS-områden runt Allbosjön, varav ett
för verksamheter (det nordvästra området) och ett för komplettering av befintlig
bebyggelse (det nordöstra området).
Kommunens intention är att bevara de natur- och kulturvärden som gör den mindre
orten unik och skapar en attraktiv miljö att bo och leva i. Men kommunen behöver
också utvecklas och det är därför av vikt att kunna tillåta byggnation i attraktiva
lägen. Anledningen till storleken på de utpekade områdena ska inte ses som att dessa
kommer att byggas ut i största möjliga mån. Detta är ett sätt att skapa en mer flexibel
framtida tillståndsprövning och för att kunna möjliggöra för byggnation av enstaka
villor inom det strandskyddade området krävs att det finns särskilda skäl. Ett särskilt
skäl är att kommunen i sin översiktsplan pekat ut området som ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. För att möjliggöra komplettering av befintlig
bebyggelse kommer därför de två utpekade områdena kring Allbosjön att ligga kvar.
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Yttrande 3
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Kommentar till yttrande 3
Gnosjö kommun har ett stort intresse av en utveckling av landsbygden men ser även
detta i samspel med en orörd natur som en framtida konkurrensfördel i ett allt mer
exploaterat Sverige. Att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen är en stor möjlighet för en landsbygdskommun som Gnosjö att kunna erbjuda
attraktiva tomter. Däremot finns det ett antal kriterier som måste vara uppfyllda.
Kommunen har gjort en bedömning av vilka områden som uppfyller dessa kriterier
och som är lämpliga att bebygga med hänsyn tagen till olika avseenden, till exempel
översvämningsrisk, närhet till befintlig infrastruktur, service, skolor och
kollektivtrafik. Boverket anser att områden utpekade för landsbygdsutveckling inte
bör omfatta mer än en begränsad del av de strandområden inom en kommun som
omfattas av strandskydd. Utpekandet av allt för många och för stora områden kan
dessutom i förlängningen leda till att den attraktivitet som eftersöks av kommunen
byggs bort. Strandskyddet ska heller inte ses som ett hinder för exploatering som
måste upphävas utan som ett skydd för att bevara den allemansrättsliga och viktiga
resurs som strandskyddet har för syfte att långsiktigt bevara. Av denna anledning
och med hänvisning till lagstiftningen är det inte tillåtet eller önskvärt att peka ut allt
för stora och många områden runt kommunens sjöar.
Vad gäller det uppdrag som Boverket och Naturvårdsverket har fått av regeringen
att se över gällande strandskyddslagstiftning så kan ej kommunen sia om detta utan
vi måste följa gällande lagstiftning och anpassa oss efter den praxis som finns.
Utfallet av den rådande strandskyddslagstiftningen har blivit missgynnande för
landsbygdskommuner som Gnosjö men är inget kommunen har möjlighet att
förändra genom denna plan.
Kommunen bedömer inte att det vore lämpligt att i huvudsak avsätta området på
fastigheten Algustorp 1:10, mitt i mellan järnvägen och länsväg 151, för
bostadsändamål. Detta område kommer att prioriteras för verksamheter. Detta
utesluter dock inte helt att viss bostadsbebyggelse kan uppkomma i mindre
omfattning. Mer exakt lämplighet och utformning av mark kommer att hanteras i en
eventuell detaljplaneprocess.
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Yttrande 4
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Kommentar till yttrande 4
LIS-området på den östra sidan av Hären utökas så att även en del av fastigheten
Sunnerbo 1:2 ingår.
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Yttrande 5
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Kommentar till yttrande 5
Planhandlingarna kommer att uppdateras så att de stämmer överrens med
”Fördjupad översiktsplan för Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende
Isabergsområdet”.
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REVIDERINGAR AV FÖRSLAGET
Följande revideringar av planförslaget kommer att genomföras.
 Gärdessjön och Sjöarpasjön lyfts ur planen.
 Planhandlingarna uppdateras så att de överensstämmer med ”Fördjupad
översiktsplan för Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende
Isabergsområdet”. Bland annat har två nya sjöar inventerats och nya områden
har tillkommit längs dessa. Ett nytt kriterium har tillkommit för att tydliggöra
näringslivets betydelse för landsbygdsutvecklingen.
 LIS-området på Härens östra sida utökas så att även en del av fastigheten
Sunnerbo 1:2 ingår.
 Två nya LIS-områden tillkommer vid Hären.

REMISSINSTANSER SOM HELT ELLER TILL VISS DEL INTE FÅTT
SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA




Länsstyrelsen
Sveaskog
Boende i Ekholmens by med omnejd

NY UTSTÄLLNING
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att planförslaget efter utställningsskedet
ändrats väsentligt och därmed ska ställas ut för granskning igen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Rasmus Leo
Planarkitekt
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