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 Kf §100   Dnr:  KS.2008.127   210 
  
 Planprogram för industriområde i Reftele, Nöbbele 2:2, 2:3   
 Antagande 
  
Kf §100  2009-10-22  Ärendebeskrivning 

Kommunen har genomfört markköp i syfte att kunna planera ett nytt industri-
område i Reftele. Den gällande fördjupningen av översiktsplanen för Reftele 
tätort antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 1998, anger det aktuella 
området som rekreationsområde. För att kunna detaljplanlägga det nu aktuella 
området krävs att ett planprogram tas fram. Detta ska reda ut ett eventuellt 
industriområdes relationer till omgivningen som t ex väganslutningar, nära-
liggande bostäder, rekreationsområdets avgränsningar mm. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit beslut om att upprätta planprogram 
för Nöbbele industriområde. Planprogrammet redovisar förutom beskrivning av 
området, en miljöbedömning och riktlinjer för detaljplan. Planprogrammet var 
ute för samråd mellan 15 januari 2009 och 15 mars 2009. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 25 augusti 2009 samrådsredo-
görelsen och beslutade att anta de förändringar som föreslogs. Kommunstyrelse-
kontoret har fört in förändringarna i planprogrammet och överlämnar det för 
antagande. 
 
Kommunstyrelsen har den 29 september 2009 föreslagit kommunfullmäktige att 
det reviderade planprogrammet antas. 
 
Beslutsunderlag 
Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för tätorten Reftele kommun-
fullmäktige 1998-06-17. 
Beslut om uppdrag till kommunstyrelsekontoret att ta fram planprogram  
kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24, § 205. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 december 2008, § 369 
Planprogram för industrimark i Reftele – Nöbbele industriområde  
samrådsupplaga januari 2009. 
Samrådsredogörelse planprogram Nöbbele industriområde i Reftele. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2009, § 214 
Planprogram för industrimark i Reftele – Nöbbele industriområde upplaga 
augusti 2009. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 september 2009, § 249 

 Kommunstyrelsen den 29 september 2009, § 194. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta planprogram för industriområde i Reftele, Nöbbele 2:2, 2:3 daterad 

augusti 2009. 
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(§100 fort) 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och utredningsenheten 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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