Förslag till översiktsplan - granskningsutlåtande
Beskrivning av genomförd granskning och ändringar
Förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun har varit tillgänglig för granskning under perioden
2021-12-06 till 2022-02-11.
Förslaget har funnits tillgängligt både i det huvudsakliga digitala formatet och som utskriven
pappersversion med kartbilaga.
Kungörelse och annonsering av granskningen har skett på kommunens anslagstavla och hemsida
samt i lokalpressen. Direktutskick till organisationer, myndigheter, grannkommuner med flera har
gått via e-post enligt bifogad sändlista i slutet av detta dokument.

Inkomna synpunkter
Sammanlagt har 76 skriftliga yttranden inkommit enligt följande sammanställning:










Länsstyrelsen i Jönköpings län, som även samordnar synpunkter från statliga myndigheter
Statliga myndigheter: Trafikverket, Försvarsmakten och Polisen
Region Jönköpings län och Region Östergötland
Grannkommuner: Ödeshög
Politiska partier: Vänstern, Kristdemokraterna, Centern, Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Miljöpartiet, Liberalerna samt gemensamt yttrande S, M, KD, L och V angående vindkraft
Nämnder: Teknik- och griftegårdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden,
Kultur- och fritidsnämnden, Bygg- och miljönämnden
Intresseorganisationer: Naturskyddsföreningen, Linderås kommundelsförening, Östra
Vätterbranterna, Tranås konstråd samt LRF
Företag: Vattenfall
Privatpersoner (49 st) samt namnlistor, merparten avseende förslag till bostadsbebyggelse
på Junkaremålens backar respektive Löverhult/Romanäs

Hur har synpunkterna hanterats?
De synpunkter som inkommit har sammanställts och kommenterats var för sig. Undantaget är
synpunkter som uteslutande tar upp Junkaremålens backar respektive Löverhult/Romanäs då dessa
varit mycket samstämmiga och därför istället sammanfattats och kommenterats gemensamt. Av
kommentarerna framgår även hur synpunkterna beaktats och vilka kompletteringar eller ändringar
som dessa föranlett inför antagandet. Dokumentet med samtliga synpunkter och kommentarer går
att ladda ner via översiktsplanens inledande avsnitt.
För att ge en överblick över hur inkomna synpunkter sammantaget har påverkat översiktsplanens
innehåll och ställningstaganden redovisas nedan en ämnesvis sammanfattning av genomförda
ändringar som påverkar översiktsplanens inriktning. Ändringar av enbart redaktionell karaktär och
som inte påverkar ställningstaganden i översiktsplanen är inte redovisade.

Avsnittsvis sammanfattning – genomförda ändringar
Nedan redovisas i korthet de huvudsakliga ändringar som gjorts per avsnitt. Förutom de ändringar
och kompletteringar som framgår av sammanfattningen har även ett stort antal mindre justeringar
av redaktionell karaktär gjorts. Det är enbart de avsnitt där ändringar har gjorts som redovisas.

Inledning
Avsnittet/fliken har enbart uppdaterats med information om processen och antagandehandlingar
inklusive granskningsyttrande.

Framtidsvision
Hållbar utveckling
Avsnittet har uppdaterats avseende pågående arbete med strategier för ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet i Tranås kommun. Redovisningen ger en nulägesbild över processen.
Tidigare beslut
Enbart redaktionella ändringar och förtydliganden.

Planförslag
Kommunikationer
Avsnittet har kompletterats med ett utvecklat resonemang om gång- och cykelvägar på landsbygden
och längs statlig väg.
Grönstruktur
De övergripande riktlinjerna för grönstruktur har kompletterats med rekommendation för längsta
avstånd mellan bostäder och grönområde när nya bostadsområden planeras.
Tranås tätort
Områdesbeskrivningarna har generellt setts över med avseende på bebyggelsetyp och
exploateringsgrad för större handlingsutrymme. Därutöver har ytterligare ändringar gjorts för några
områden enligt följande:
Stoeryd
-

Beskrivningen har utvecklats avseende möjligheten till kompletterande bebyggelsestruktur
för ökad attraktionskraft samt kopplingar till fritidsområde, Strånnasjön och de östra delarna
av Tranås med bland annat Granelundskolan.

Tostås
-

Områdesbeskrivningen har anpassats till det planprogram som är aktuellt för området och
som arbetats fram parallellt med översiktsplanen.

Junkaremålens backar
-

-

Områdesbeskrivningen har kompletterats med en övergripande redovisning av de
hänsynsaspekter och nyckelfrågor som aktualiserats i samband med granskningen och de
yttranden inklusive namnlistor som inkommit.
För området som helhet föreslår översiktsplanen fortsatt arbete inom ramen för ett
planprogram.
I planprogrammet kommer de synpunkter som inkommit under granskningen vägas in, och
förfarandet innebär också att berörda boende, samfälligheter m fl blir direkt delaktiga i ett
tidigt skede innan eventuell detaljplan påbörjas.

Löverhult och Romanäs
-

-

Områdesbeskrivningarna har kompletterats med en övergripande redovisning av de
hänsynsaspekter och nyckelfrågor som aktualiserats i samband med granskningen och de
yttranden inklusive namnlistor som inkommit.
Översiktsplanen föreslår fortsatt arbete med ett gemensamt planprogram för båda
områdena då allting behöver belysas i ett sammanhang.
I planprogrammet kommer de synpunkter som inkommit under granskningen vägas in, och
förfarandet innebär också att berörda boende, samfälligheter m fl blir direkt delaktiga i ett
tidigt skede innan eventuell detaljplan påbörjas.

Hänsyn och riksintressen
Det inledande avsnittet har kompletterats med tydligare skrivningar om innebörden av redovisade
hänsynsområden.
Friluftsliv
-

Förtydligande av innebörden av redovisade hänsynsområden som delvis också berör
privatägd mark.
Uppdatering av kartan: Östanåparken redovisas som hänsynsområde för friluftsliv och
Wakeboardbanan som en anläggning.

Areella näringar
-

Avsnittet har kompletterats med en viljeinriktning om ökad självförsörjning.

Vindkraft
-

Viljeinriktningen för stora opåverkade områden har justerats med hänsyn till att ytterligare
aspekter kan behöva vägas in vid eventuell framtida tillståndsprövning där det kommunala
vetot aktualiseras.

Genomförande
Fortsatt planering
-

Avsnittet har uppdaterats med fler aktiviteter för genomförande av översiktsplanen

Bilaga: Sändlista inför granskning
Statliga och regionala instanser
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Region Jönköpings län
Region Östergötland
Jönköpings länstrafik
Östgötatrafiken
SJ
Polisen

Kommuner
Aneby kommun
Ydre kommun
Boxholms kommun
Ödeshögs kommun
Jönköpings kommun

Föreningar och intresseorganisationer
Tranås Naturskyddsförening
Funktionsnedsattas Samarbetsråd i Tranås, FST
Kommunala pensionärsrådet
Svensk Handel i Tranås (via Palle)
Fastighetsägarföreningen Tranås för Tillväxt, TFFT
Hyresgästföreningen region sydost
Landsbygdsrådet i Tranås kommun
LRF Tranås kommungrupp
Leader Folkungaland
Biosfärområde Östra vätterbranterna

El/Tele - ledningar
Svenska kraftnät
EON
Vattenfall Eldistribution
Skanova

Nämnder, förvaltningar och bolag
Barn- och utbildningsnämnden
Teknik- och griftegårdsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Demokratikommittén
Tranås Energi AB
Tranåsbostäder AB
Tranås United

Politiska partier
Socialdemokraterna i Tranås
Vänstern i Tranås
Moderaterna i Tranås
Centern i Tranås
Liberalerna i Tranås
Kristdemokraterna i Tranås
Sverigedemokraterna i Tranås
Miljöpartiet i Tranås

