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Tranås Kommun, Tillväxtavdelningen, 57382 Tranås

Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Tranås gällande   

Samråd angående Detaljplan för del av Ekmarksberg 1:1 m.fl.  i Tranås stad                             
Bostäder vid Falkgatan – Gillesgatan

Naturskyddsföreningen i Tranås lämnade 2017-05-05 in synpunkter på den detaljplan som då 
presenterades för samråd. Vårt ställningstagande innebar att vi med en rad argument motsatte oss 
förslaget som öppnade upp för bostadsbyggande i en del av parken. Vi föreslog istället att 
Ekmarkspark bevaras i sin helhet. Se bilaga 1.

Det nya förslaget till detaljplan är nu ute för samråd. Det handlar fortfarande om en plan som god-
känner byggnation i en del av parken, nu på något mindre yta och med lägre tillåten höjd på husen. 

Naturskyddsföreningen är fortsatt emot bostadsbyggande i parken och vårt yttrande från förra 
samrådet står fast, och gäller således även detta förslag till detaljplan. Vi vill komplettera det förra 
yttrandet med några synpunkter, som sätter fokus på vårt förändrade klimat och vad detta innebär
för stadsplaneringen.

FN:s klimatpanel IPCC slår fast att redan 1,5 graders uppvärmning får långtgående konsekvenser. 
Klimatförändringarna sätter press på livet i våra städer. En av vår tids stora utmaningar är att 
klimatanpassa staden. Vi kommer att få mer ”extremväder”, både med värmeböljor och stora regn-
mängder med risk för översvämningar. Staden måste planeras och utvecklas med inriktningen att 
dämpa konsekvenserna av klimatförändringarna. Våra tätortsnära skogar, grönområden och parker 
spelar härvid en viktig roll !

 Städer är värmeframkallande, men träd och grönytor har förmågan att kyla ner sin omgivning
 Staden behöver ”beskogas” för att skapa ett hälsosamt lokalklimat, skydda mot UV-strålning, 

rena luft och dagvatten , samt bidra med biologisk mångfald
 Stadens ”mellanrum” dvs. de inte bebyggda eller hårdgjorda ytorna, behövs för att ta upp 

och leda bort dagvatten
 Träden och grönskan är viktiga koldioxidlagrare
 Förtäta staden på ett smart sätt, bygg inte på parkmark utan på redan hårdgjorda ytor

Plan och bygglagen 2010:900 2 kap §3 anger:                                                                                        
”Planläggning och beslut ska ske med hänsyn till miljö- och klimataspekter. Syftet är att 
planläggningen ska främja goda miljöförhållanden, dels genom att den anpassas till 
klimatförändringar, dels genom att leda till minskad klimatpåverkan”



Naturskyddsföreningen anser att en miljökonsekvensbeskrivning- MKB skall upprättas med tanke 
på det vi framfört i ovanstående och tidigare insänt yttrande.

Det är viktigare än någonsin att en växande stad varsamt förvaltar sina parker! 

Naturskyddsföreningen är emot bostadsbyggande i parken och föreslår att Ekmarkspark bevaras 
och utvecklas som park.

För Naturskyddsföreningen i Tranås  

 ………………………………………………………..

Märta Svärd, ordförande    

Bilaga 1 NF:s samrådsyttrande 2017-05-05

Bilaga 2 SMHI:s  rapport ”Svalkande miljöer viktiga……..”  

Bilaga 3 Park- och griftegårdsavdelningens ”Förslag till planteringar” Avsåg berört område för 
planförslaget – utveckling av Ekmarkspark                                 


