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Riksintresseområden för friluftsliv
Svar på remiss.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom plankontorets förslag till yttrande
som svar på remissen.
Ärendet
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för 2013 fått i uppdrag av Naturvårdsverket
att lämna underlag med översiktliga bedömningar om nuvarande och potentiella
områden av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Länsstyrelsen ska lämna underlaget under innevarande år och i enlighet med
riktlinjer framställda av Naturvårdsverket.
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska Länsstyrelsen ta fram sitt underlag i
dialog med kommunerna i länet. I mars 2013 fick länets kommuner möjlighet att
lämna synpunkter inför Länsstyrelsens arbete med översynen.
För riksintresseområden som berör flera län samordnar Länsstyrelsen i
Kronobergs län översynen med berörda länsstyrelser.
Länsstyrelsen i Kronobergs län ber om kommunens yttrande över förslag till
underlag. Förslaget består av nya registerblad samt viss uppdatering av
områdenas avgränsningar. Länsstyrelsen föreslår varken nya
riksintresseområden eller borttagande av befintliga.
Plankontorets förslag till yttrande
Bolmenområdet
I förslag till underlag har riksintresseområdet för Bolmen utökats i en
schematisk dragning för att även inbegripa värdefulla landskapselement och
utpekade värdefulla miljöer. Således omfattas kulturmiljöområdet Torarp i
Odensjös församling som ingår i kulturmiljöprogrammet samt Svartebro
naturreservat i Annerstads församling.
Vindkraftsetablering i närheten av ett riksintresse
I närheten av riksintresseområdet pågår en tillståndsprocess för etablering av en
vindkraftpark vid före detta flygfältet i Byholma.
Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. När
frågan om markanvändning uppstår ska ett riksintresse ges företräde framför
andra allmänna och enskilda intressen. Hänsynen till riksintresset gäller oavsett
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om en planerad verksamhet eller åtgärd avser mark innanför eller utanför det
redovisade områdets gränser. Med påtaglig skada menas en åtgärd som kan
skada värden i riksintresset som har betydelse från allmän synpunkt och som
inte kan återskapas eller ersättas om de en gång förstörts.
Med friluftsliv avses vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för
välbefinnande och naturupplevelser. Att det finns för landets särskilt goda
förutsättningar för till exempel bad, båtliv, vandring och fiske kan innebära att
ett område är av riksintresse. Ett områdes visuella helhetsvärden, dess
landskapsbild, ger förutsättningar för natur- och kulturupplevelser.
Ställningstagande i Ljungby kommuns vindkraftsplan när det gäller riksintresse
för friluftsliv är "Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Friluftslivet i de
aktuella områdena ska ha hög prioritet i jämförelse med andra intressen. Därför
anses inte vindkraft vara lämpligt i eller i närheten av dessa tre sjöar" (Bolmen,
Möckeln samt Vidöstern).
Rättsfall visar på att vindkraftverk som byggs i ett område omfattande av
riksintresse för friluftslivet men som redan är exploaterat, inte påtagligt skadar
riksintresset. Vid en etablering av vindkraft i eller i anslutning till ett riksintresse
för friluftsliv där exploateringen är begränsad, så som i Byholma, måste
tillståndsprövningen visa om riksintressets värde skadas påtagligt eller inte. I en
tillståndsprövning prövas om en etablering påtagligt skadar ett riksintresse
oavsett om det står innanför eller utanför gränsen för riksintresset. Även
kommunen ska i tillståndsprövningen ta ställning till om vindkraftsparken är
förenlig med vindkraftsplanen och annan markanvändning oavsett om den är i
eller i närheten av det utpekade riksintresset för friluftslivet.
Hur hela riksintresset påverkas av den planerade vindkraftsparken förändras inte
nämnvärt av den föreslagna utökningen av riksintresset. Svartebro naturreservat
som omfattas av utökningen, har redan idag ett starkare skydd i miljöbalken än
vad omfattningen av riksintresset för denna kommer att innebära. Avståndet
från de planerade verken till den utökade gränsen för riksintresset blir ca 1 km.
Därför bedömer miljö- och byggförvaltningen att en förändring av
gränsdragningen inte nämnvärt skulle påverka prövningen av etableringen i
Byholma.
Kulturmiljöområdet Torarp ligger så pass långt ifrån den planerade
vindkraftsparken i Byholma att det inte föranleds motverka en eventuell
etablering där.
Möckelnområdet
I förslag till underlag har riksintresseområdet för Möckeln utökats i Älmhults
kommun för att inbegripa Såganäsområdet samt entrén till Råshult. Riksintresset
avgränsas vid Älmhults tätort efter förutsättningar för friluftsliv.
Ljungby kommun har inga synpunkter för avgränsningen av Möckelnområdet.
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Vidösternområdet
I förslag till underlag har riksintresseområdet för Vidöstern utökats i en
schematisk dragning för att även inbegripa hela riksettan. Riksintresseområdet
avgränsas till sjön och Lagan nedströms sjön fram till väg E4. Detta är
anledningen till avdrag i utbredningen av riksintresseområdet från E4-an vid
Hallsjö fram till Hulan.
Ljungby kommun anser att det är viktigt med en konsekvent avgränsning av
riksintresset så liknande förutsättningar för mark- och vattenanvändning ges i
både Ljungby och Värnamo kommun. Utökningen av riktintresseområdet bör
därför omfatta riksettan fortsättningsvis norrut i Värnamo kommun. Det är
således viktigt att en samordning mellan länsstyrelserna och kommunerna sker i
denna fråga.
Områden som är av riksintresse för friluftslivet skall fortsättningsvis skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset. Friluftslivet i de aktuella
områdena skall ha hög prioritet i jämförelse med andra intressen. Kommunen
har dock även ansvar för att beakta verksamheter och åtgärder som kan främja
samhällsutvecklingen på andra sätt.
Beredning
Arbetsutskottet beslutar den 26 november 2013 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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