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Remissyttrande angående samrådsförslag för Värnamo
kommuns översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande.
Ljungby kommun ser positivt på att Värnamo kommun arbetat fram en ny
översiktsplan med tanke på kommunernas angränsande läge och gemensamma
intressen. Att de tagit med och beskrivit relationer med angränsande län i form
av exempelvis kollektivtrafik är positivt då det ger en förutsättning för
sammarbeten över kommun- och regiongränser. Vi ser därför positivt på att
Värnamo vill verka för en regionförstoring och ett ökat kollektivt resande
mellan kommunerna.
I gränsområdet mellan Ljungby och Värnamo kommun finns många intressanta
områden för friluftsliv och besöksnäring. Ljungby kommun ser därför
uppskattande på att Värnamo kommun ser behovet av utökat samarbete mellan
kommunerna kring dessa områden för att ge ett bredare utbud av upplevelser
och service.
Vad beträffar vattenanvändning har Ljungby och Värnamo kommun flera
gemensamma intressen. Ljungby kommun ser därför uppskattande på att
Värnamo ska verka för att förbättra vattenmiljön i Helgeå, sjön Bolmen och
Vidöstern. Vidare vill Ljungby kommun påtala att Bergaåsens anläggning är av
riksintresse för dricksvattenförsörjning även för Ljungby kommun då den utgör
reservvattentäkt för Ljungby tätort.
Ljungby kommun vill även påtala det mellankommunala intresset vad gäller den
planerade höghastighetsjärnvägen då den sträcker sig igenom både Värnamo och
Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Värnamo kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan utställd för
samråd. Översiktsplan är ett av kommunens mer strategiska dokument och
regleras i plan- och bygglagen. Enligt lag ska översiktsplanen redovisa för hur
mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras.
Värnamo kommuns gällande översiktsplan antogs redan 2002 varför man nu
tagit fram ett nytt förslag till översiktsplan. Den nya översiktsplanen tar sikte
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mot år 2035 och fyra olika fokusområden: en attraktiv kommun, främja
näringslivet och hållbar tillväxt, goda kommunikationer samt utveckla mark och
vattenresurser.
Miljö- och byggnämnden beslutade, 2018-03-07, att föreslå kommunstyrelsen
att anta miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2018-03-07.
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-05.
Skickas till
Värnamo kommun
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