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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om tysta områden i 
Askeryd, samt
att medborgarförslaget med detta avslås.

Reservation
Kristin Apsey (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om tysta områden i Askeryd inkom den 7 mars 2022.
I medborgarförslaget skrivs;
”Beträffande pågående revision av översiktsplanen, återgå till avgränsning av så 
kallade ”Tysta områden”, enligt den ÖP som gällde fram t o m år 2011, berörande 
Askeryd socken.
Motivering; särskilt den sydöstra delen av Askeryd socken utmärker sig med 
kvaliteter som ett så kallat ”Tyst område” i anslutning till vandringsleden 
”Anebyleden”. Området hyser mycket höga biologiska och kulturhistoriska 
värden; bland annat en upp till drygt 120 ha stor skogsbetesareal, som sedan 
början av 1900-talet kontinuerligt betats av en nötboskapsbesättning på 
fastigheten Måletorpet 1:1. En unik biotop har utvecklats. Området som avses, i 
anslutning till Anebyleden, används flitigt av allmänheten som rekreationsområde-
friluftsområde.”
I svaret framgår till att börja med att förslaget till översiktsplan var utställd för 
samråd från 9 mars 2021 fram till och med 24 maj 2021 och att planen i skrivande 
stund är ute för granskning fram till 13 juni 2022. Det är inte rimligt att ändra i 
översiktsplanen utifrån ett medborgarförslag vid sidan av planprocessen, som är 
noggrant reglerad i plan- och bygglagen. Förslaget bör skickas in som en synpunkt 
så det kan registreras och redovisas som en sådan, tillsammans med andra 
inkomna synpunkter. Då ges också myndigheter, medborgare och andra tillfälle att 
reagera på eventuella förändringar i planförslaget.
Vidare konstateras att i arbete med att ta fram en ny översiktsplan har Aneby 
kommun i samrådsförslaget och sedermera granskningsförslaget valt att diskutera 
begrepp kring tysta områden mer ingående. Kommunen anser i dagsläget att det i 
kommunen inte finns områden som kan anses både stora och helt eller obetydligt 
påverkade på det sätt som definieras i miljöbalken 3 kap § 2. Ett område kan anses 
som obetydligt påverkat, och det är naturskogen i Salesten. Det kan dock inte 
definieras som stort. I övriga större områden som kan definieras som tysta eller 
ostörda, så är landskapet ofta i hög grad påverkat, framförallt genom skogsbruket. 
Kommunens ställningstagande är således att kommunen inte har områden som 
ska skyddas enligt tidigare nämnd lagstiftning. Det kan dock vara av vikt att 
skydda och att långsiktigt värna områden som är ostörda, då dessa kan ha viktiga 
biologiska och rekreativa värden som kan påverkas negativt genom fragmentering. 
Kommunen har därför valt att redovisa ostörda områden enligt länsstyrelsens 
analys som ett kunskapsunderlag med rekommendationer om att hänsyn som bör 
tas. 
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Aneby kommun har också valt att redovisa fyra områden vars karaktär av 
ostördhet bör bevaras. Motiveringen till val av områden samt bevarandevärden 
finns beskrivna i planförslaget.
Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses vara besvarat.

Yrkanden
Kristin Apsey (SD) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-03-07
Tjänsteskrivelse, 2022-05-30
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-05-30
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 20222-06-13

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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