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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §135    Dnr: KS.2014.126   214  

 

Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  

 

Ärendebeskrivning 

Bygg och miljönämnden har till kommunfullmäktige översänt detaljplan för del 

av fastigheten Vik 1:58, Viks strand för antagande. 

 

Innan detaljplanearbetet påbörjades har Gislaveds kommun tillsammans med 

Gnosjö kommun tagit fram en fördjupning av översiktsplanen för 

Isabergsområdet antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 §183. 

Detaljplaneområdet är här utpekat som utvecklingsområde. 

 

En plan för Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-plan) antogs av 

kommunfullmäktige 2014-02-27. Detaljplaneområdet är utpekat som lämpligt 

för  utbyggnad med bostads- och/eller fritidshus med krav på detaljplan. Båda 

planerna har varit föremål för samråd och utställning. Efter dessa två planers 

antagande har länsstyrelsen beslutat minska strandskyddet runt Vikaresjön från 

200 meter till 100 meter. 

 

Detaljplanen har varit på samråd i juni 2014 och utställd för granskning under 

februari 2015. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2015-06-01, men 

länsstyrelsen i Jönköpings län valde att överpröva beslutet och upphävde 

kommunfullmäktiges beslut 2015-11-12. 

 

Planförslaget har omarbetats och varit utställt för granskning under januari-

februari 2016. Syftet med planen är att möjliggöra ett område för 

permanentbostäder, fritidshusbebyggelse samt serviceanläggningar på naturlika 

tomter. Detaljplaneområdet ligger inom strandskyddat område och beslut om 

upphävande krävs enligt förslag i detaljplanen. Detaljplanen överensstämmer 

både med fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet och LIS-

planen. 

 
Bygg- och miljönämnden har den 31 mars 2016 beslutat godkänna planförslaget 

och föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

 
Beslutsunderlag 

Bygg- och miljönämnden den 31 mars 2016, § 52 

Förslag till detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58. Antagande 

handling mars 2016. 

Plankarta. Antagandehandling 

Utlåtande, detaljplan Viks strand 2016-03-18 

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 13 april 2016 

Skrivelser gällande detaljplan för Viks strand, daterade den 19 april 2016 

 

Yrkande 

Anton Sjödell (M) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Carina 

Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Marie-Louise Dinäss (S), Anders 

Gustafsson (SD) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks § 135 (forts.) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att  anta detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 daterad mars 

2016, samt  

 

att  upphäva strandskyddet i de delar som beskrivs i detaljplanen. 

 

  

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 


