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Fördjupad översiktsplan för 
Smålandsstenar och Skeppshult, 
Gislaveds kommun 

Er beteckning: KS.2016.60

Gislaveds kommun har under granskningstiden översänt rubricerad 
fördjupning av översiktsplan till Länsstyrelsen enligt 3 kap. 14 § plan- och 
bygglagen (2010:900, PBL). 

Länsstyrelsens roll i planprocessen 
Under utställningstiden ska länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om förslaget uppfyller lagkraven 
vad gäller riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning och 
bebyggelsens lämplighet i förhållande till människors hälsa och säkerhet 
samt risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Riksintressen
Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken behandlas på ett 
tillfredsställande sätt i den fördjupade översiktsplanen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten behandlas på ett tillfredsställande 
sätt i den fördjupade översiktsplanen. Då planen behandlar 
markanvändningsfrågor på en övergripande nivå är det viktigt att frågan om 
miljökvalitetsnormer i form av påverkan på luft, sjöar och vattendrag 
hanteras i efterföljande detaljplaneläggning och annan lokaliseringsprövning.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Några nya LIS-områden har inte pekats ut och befintliga LIS-områden har 
beskrivits på ett tillfredsställande sätt.
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Mellankommunal samordning
Relevanta frågor avseende mellankommunal samordning har hanterats på 
ett tillfredsställande sätt. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Den fördjupade översiktsplanen behandlar frågor angående hälsa och 
säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion på ett tillfredsställande 
sätt. Då planen behandlar markanvändning på en övergripande nivå är det 
viktigt att dessa frågor även vidare hanteras i exempelvis framtida 
detaljplaneläggningar och utvecklingsprojekt. Länsstyrelsen delar 
kommunens syn på att en samlad riskanalys för Smålandsstenar skulle 
kunna utgöra ett bra stöd i frågan i det fortsatta arbetet.

Beslutande
Beslut om att avge detta yttrande har fattats av avdelningschef för miljö- 
och samhällsbyggandsavdelningen Emma Willaredt med samhällsplanerare 
Elin Bornvall som föredragande. 
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