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Översiktsplan för Tranås kommun
Tranås kommun har under granskningstiden översänt rubricerad 
översiktsplan till Länsstyrelsen enligt 3 kap. 14 § plan- och bygglagen.

Länsstyrelsens roll i planprocessen
Under granskningstiden ska Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om förslaget inte uppfyller 
lagkraven vad gäller riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal 
samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa och säkerhet 
samt risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Riksintressen
Nedan görs kommentarer kring några specifika riksintressen. Länsstyrelsen 
bedömer i övrigt att riksintressena behandlats på ett tillfredsställande sätt i 
översiktsplanen.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning gällande förutsättningarna för att 
bevara och utveckla kulturmiljövårdens riksintressen i kommunen. Däremot 
är flertalet av de faktorer som identifieras i översiktsplanen frågor som 
kommunen inte har rådighet över. I områden som förväntas bli föremål för 
mer omfattande förändring är Länsstyrelsens bedömning att det kan finnas 
anledning för kommunen att i framtiden precisera åtgärder som kan vara 
nödvändiga från kommunens sida i enlighet med översiktsplanens syfte, t. ex.  
fördjupad översiktsplan, fördjupat kulturmiljöunderlag eller 
områdesbestämmelser. 

Totalförsvaret
Riksintresset för totalförsvaret med påverkansområde är redovisat på ett 
tillfredsställande sätt. Däremot saknas lågflygningsområde i kartbilagan. Detta 
behöver tas hänsyn till i framtida planering. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten behandlas på ett tillfredsställande 
sätt.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Länsstyrelsen bedömer att de geografiska avgränsningarna på land är 
förenliga med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Däremot anser 
Länsstyrelsen att det saknas motiv, i enlighet med gällande lagstiftning, för att 
inkludera vattenområden i den omfattning som planförslaget medger. 

För LIS-området Adelövsskola – Adelövssjön vill Länsstyrelsen dock 
upplysa om att det finns fornlämningar i form av Adelövs gamla bytomt och 
en förhistorisk grav (L1970:2898 och L1975:9664). Utöver att det kommer att 
krävas arkeologiska undersökningar i området, kan det även finnas risk för att 
Länsstyrelsen inte medger tillstånd för byggnation i delar av 
utvecklingsområdet närmast graven. 

Mellankommunal samordning 
Mellankommunala frågor behandlas på ett tillfredsställande sätt. 

Hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, 
översvämning eller erosion 
Nedan görs kommentarer kring några specifika sakområden. Länsstyrelsen 
bedömer i övrigt att översiktsplanen redovisar ställningstaganden för arbetet 
med hälsa och säkerhet samt olycksrisker och att detta är tillräckligt utifrån 
översiktsplanens övergripande nivå.

Förorenade områden
Översiktsplanen behandlar frågan om förorenade områden på en väldigt 
övergripande nivå och enligt EBH-stödet finns fler potentiellt förorenade 
områden än vad översiktsplanen redovisar. Länsstyrelsen vill därför betona 
vikten av att utreda föroreningssituationen i god tid innan efterföljande 
planering då det saknas tydliga riktlinjer kring detta i översiktsplanen.  

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Johan Löwenadler Davidsson med 
samhällsplanerare Clara Gyllström som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har även enhetschef Hanna Ekner och avdelningschef Emma 
Willaredt medverkat. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Lantmäterimyndigheten
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