Datum

Beteckning

2011-02-18

Översiktsplan

Ert datum

Er beteckning

Minnesanteckningar från möte med Referensgrupp
för översiktsplanen
Datum:
Tid:
Plats:

2011-03-21
19.00 - 21.15
Sessionssalen, Kommunhuset Klippan

Närvarande: Michael Nemeti
Jan Wallgren
Anders Johansson
Cecilia Örnemark
Kristin Grenås
Richard Johansson
Claes Olsson
Bengt Alfredsson
Ingemo Nilsson
Ingemar Emgård
Christer Persson
Matthias Rausbo
Carina Andersson
Tommy Borg
Bengt Svensson
Madeleine Atlas

(M), ordf. kommunstyrelsen
(C), 1:e v. ordf. kommunstyrelsen

Göran Lönnqvist
Martin Tång

Stadsarkitekt
Planarkitrekt

Ej närvarande:

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

(S)
(S)
(KD)
(MP)
(MP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(M)
(M)
(SD)
(V)
(V)

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Bert-Inge Karlsson (KD)
Magnus Frick (SD)

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

Bengt informerade om processen för framtagandet av ny ÖP. Syftet med
Referensgruppen är att bredda informationsflödet och få in synpunkter på arbetet
från fler.
Styrgruppen har beslutat att dialogmöten ska hållas med allmänheten för att ge
möjlighet till insyn och påverkan. Fyra möten ska hållas:
13/4, kl.19.00, Stidsvig (Tingsgården)
27/4, kl. 19.00, Klippan (Snyggatorpsskolan)
11/5, kl. 19.00, Ljungbyhed (Medborgarhuset)
19/5, kl. 19.00, Färingtofta (Församlingshemmet)
Martin gick igenom syfte och lagkrav på en ÖP.
Alla kommuner ska ha en aktuell ÖP som omfattar hela kommunens yta.
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas men är inte juridiskt bindande.
Planens innebörd och konsekvenser ska tydligt framgå.
PBL 3 kap. 5 §
Av översiktsplanen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och
följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål,
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen,
och
5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses
i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
Planen kan användas som verktyg för dialog med staten, genom LST,
grannkommuner samt allmänheten.
Allmänna intressen ska redovisas och riksintressen anges särskilt, detta görs i
kapitlet ”Allmänna intressen”.
Övriga kapitel är:
”Visioner och mål”
”En effektiv infrastruktur”
”Ett expansivt näringsliv”
”Det goda boendet”
”Vindkraft”
”Strandskydd”
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Planen ska vara strategisk och i förstahand beskriva vad vi vill, inte hur det är.
Tanken är att inte göra långa beskrivningar av nuläget utan istället referera till
redan framtaget material, t.ex. naturvårdprogram som är mycket omfattande, och
på så sätt göra planen lättare att ta till sig.
Gällande ÖP delas ut. Finns även elektroniskt:
http://www.klippan.se/kommunpolitik/planerstyrdokument/oversiktsplanochdeta
ljplan/oversiktsplan/gallandeoversiktsplan.379.html
Synpunkter
Referensgruppen anser att maximal transparens ska eftersträvas i arbetet. T.ex.
ska protokoll från möten och material av intresse läggas upp på hemsidan
tillsammans med aktuell tidplan.
Tidplanen ska uppdateras i text och bild.
Diskussion om ställningstaganden/formuleringar, t.ex. ”Ny sammanhållen
bebyggelse utanför befintliga orter bör däremot undvikas med hänsyn till utbudet
av kollektivtrafik och kommunal service”.
M Nemeti:
Planen verkar tunn, får allt av vikt verkligen utrymme, borde vara mer
djupgående
J Wallgren:
Miljökonsekvensbeskrivning ska göras och bifogas planen
I Emgård:
Viktigt att freda bef. järnvägsbankar till pappersbruket samt Ljungbyhed för ev.
framtida behov
Eropakorridorens sträckning måste klargöras
B Alfredsson:
Kommunen bör skapa så stort handlingsutrymme som möjligt i fråga om
strandskyddet
Kommunen har för hårda restriktioner vad gäller vindkraft
M Atlas:
Område för flygby vid Bonnarp markeras i karta
B Svensson:
Viktigt att i inledningen påpeka att Klippan måste utnyttja sina styrkor för att
locka nya innevånare i konkurrens med kustkommuner samt betona Klippan som
ett delregionalt centrum i nordvästra Skånes inland
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Nästa möte
Datum:
Tid:
Plats:

2011-05-26
19.00 - 21.00
Sessionssalen, Kommunhuset Klippan

Skriftlig kallelse, även till KS au och PBN au

/Martin Tång
Planarkitekt
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