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Minnesanteckningar för möte med Styrgrupp för
översiktsplanen
Datum:
Tid:
Plats:

2011-02-18
08.30-11.00
Sessionssalen, Kommunhuset Klippan

Närvarande: Madeleine Atlas, Margareta Dahlgren, Jesper Hansen, Rickard
Johansson, Torsten Johansson, Gunilla Laufeldt, Kent Lodesjö, Hans-Erik
Lundgren, Kerstin Persson, Rune Persson, Ann-Charlotte Pihl Larsson, Eva
Stjärnlind, Bengt Svensson, Jens Westring, Hans-Åke Lindvall, Göran
Lönnqvist, Martin Tång
Ej närvarande: Bodil Andersson, Ann-Sofie Karlsson
1.

Referensgrupp??

Martin hämtar lista på kansliet.
2.

Presentation av utkast till översiktsplan

Martin redogjorde kortfattat för syfte med och obligatoriskt innehåll i en
översiktsplan. Presenterade sedan struktur och uppbyggnad av utkastet till ny
översiktsplan och översiktligt om innehållet i respektive kapitel. Planen inleds
med en kort beskrivning av Klippans kommun och förutsättningarna för
utvecklingen av kommunen samt processen för framtagande av ny ÖP. Kapitel
som följer:
Visioner och mål (nytt målarbete pågår)
Allmänna intressen (behandlar frågor länsstyrelsen kan ha synpunkter på som
riksintressen, miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet)
Infrastruktur (väg, järnväg, kollektivtrafik, GC)
Boende (förslag till områden för ny bostadsbebyggelse)
Näringsliv (förslag till områden för nya verksamheter)
Vindkraft (förslag till utredningsområden för vindkraft)
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Strandskydd (Utpekande av LIS-områden, Landsbygdsutveckling I
Strandnäralägen. Områden där lättnader i strandskyddet kan bidra till en positiv
utveckling av landsbygden. När ett område pekas ut i ÖP kan det anges som ett
särskilt skäl för att medge dispens från strandskyddet)
Tanken är att det ska bli en mer lätthanterlig variant än nu gällande plan genom
att hänvisa till planeringsunderlag istället för att redogöra för alla fakta i detalj.
Om man är intresserad av ett visst ämne ska det vara lätt att hitta mer
information för fördjupning. Planen måste naturligtvis ändå uppfylla formella
krav och vara så pass utförlig att den blir användbar.
För att uppfylla krav om tydlighet inleds varje kapitel med vilka
ställningstaganden som görs i kapitlet och konsekvenser av genomförandet.
Synpunkt på att man bör variera ställningstaganden beroende på hur angelägen
en fråga är. Ex:
”kommunen ska…verka för”
arbeta för”
möjliggöra”
garantera”
ansvara för”
säkerställa”
Förutsättningar och planförslag redovisas även på kartor i dokumentet, kartorna
sammanfattas sedan till formella översiktsplankartor som biläggs dokumentet.
Diskussion främst om infrastruktur (Ny sträckning för väg 13 ska redovisas,
Sträckning av Europabanan ska samordnas med grannkommuner,) och vindkraft
(tysta områden ska redovisas, utöka kartan med områden olämpliga för
vindkraft).
Överlag ska transparensen i arbetet öka genom att publicera arbetsmaterialet på
hemsidan. Måste tydligt anges att det är en process, vilket skedde vi är i och att
det är ett arbetsmaterial. Tydligare markering i dokumentet som visar att det är
ett UTKAST.
3.

Förslag på ny tidplan och datum för möten med styrgruppen

4 möten skall hållas med allmänheten för att informera och diskutera om arbetet
med ny översiktsplan. Detta görs för att få en bredare förankring och bättre
underlagsmaterial till planen, vilket i slutändan borgar för en bättre översiktsplan
med större legitimitet hos allmänheten. Mötena benämns dialogmöten och hålls
i Östra Ljungby/Stidsvig 13/4 kl.19, Klippan 27/4 kl.19, Ljungbyhed 11/5 kl. 19
och Färingtofta 18/5 kl. 19. Möten annonseras i lokalpress, hemsida, egna
publikationer (Söderås journalen, Klöverbladet) samt genom affischering i
respektive tätort.
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Utkast samt dessa minnesanteckningar skickas till referensgruppen.
Referensgruppen ska senast 31/3 skicka in konkreta synpunkter på Utkastet till
Martin digitalt, som sedan kan diskuteras i Styrgruppen.
Möte med referensgrupp är satt till 21/3 kl.19. Kallelse skickas även till
styrgruppens presidium.
Ett styrgruppsmöte 7/4 kl. 13.30, innan första dialogmötet, för att diskutera
synpunkter från referensgrupp samt fastställa former för dialogmöten.
Ett styrgruppsmöte 30/5 kl. 08.30, efter sista dialogmötet, för att summera
dialogmöten, diskutera synpunkter som framkommit och förbereda
samrådshandling inför formellt samråd (prel. aug-sept)
Datum
21/3
7/4
13/4
27/4
11/5
18/5
30/5

Tid
19.00
13.30
19.00
19.00
19.00
19.00
08.30

Plats (Ej bokat)
Sessionssalen
Sessionssalen
Stidsvig, Tingsgården
Klippan, Hjärtat
Ljungbyhed, Medb.huset
Färingtofta, Församl.hem
Sessionssalen

Verksamhet
Referensgrupp
Styrgrupp
Dialogmöte
Dialogmöte
Dialogmöte
Dialogmöte
Styrgrupp

/Martin Tång
Planarkitekt
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