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Tranås Kommun, Tillväxtavdelningen, 57382 Tranås

Yttrande från Naturskyddsföreningen i Tranås gällande                                             
ny Detaljplan för del av Ekmarksberg 1:1 m.fl.  i Tranås stad                               
Bostäder vid Falkgatan – Gillesgatan

Naturskyddsföreningen i Tranås lämnade 2017-05-05, samt 2019-02-25 in synpunkter på 
tidigare detaljplan för området som genomgick samråd och politisk behandling. Då den 
planen ej antogs, föreligger nu en ny omarbetad detaljplan.

 Vi vill komplettera tidigare yttranden med några synpunkter, som sätter fokus på vårt 
förändrade klimat och vad detta innebär för stadsplaneringen.

Föreliggande detaljplan strider mot flera av Tranås kommuns egna beslutade 
måldokument på flera områden. Även om dessa dokument av politiker bedöms som   
”vägledande”, så uppfattar  kommunens invånare att detta är stadens intentioner som ska 
följas.

Tranås kommuns översiktsplan, antagen 2011                                                                                 
Här anges att ”Parker och natur inom tätbebyggt område liksom tätortsnära friluftsområden 
och gröna stråk som kopplar samman denna grönstruktur har i princip alltid ett högt 
bevarandevärde”

Tranås kommuns grönstrukturplan                                                                                                  
Här finns flera mål som  ”Främja ett ökat nyttjande av Tranås parker och grönområden” och 
som exempel finns en bild från Ekmarkspark med bildtext ”Rekreation, Vardagsfrihet och 
Hälsa”, samt ”Prydnadsparken med betydelse för hela staden” 

Tranås kommun har beslut att arbeta enligt AGENDA 2030                                                         
Här lyfts  ekosystemtjänster – att skogsområden, grönområden, parker och vattenmiljöer har 
stor betydelse.  Den lyfter god bebyggd miljö, där planering ska finnas för att stärka naturens
egen miljöskyddande förmåga. Fem av naturens ”lösningar” anges i agendan: 



Klimatomställningen, vattenförsörjningen-det fördröjer och renar vatten, biologisk mångfald,
folkhälsa och integration. 

Detaljplanen strider även mot lagar och förordningar som riksdagen beslutat om och 
statliga myndigheter givit direktiv om.  

Strandskyddsintrång – avvikelser från gällande miljölagstiftning                                             
Planen förslår upphävt strandskydd för delar av planområdet. Länsstyrelsen har i 
plandokumentet kommenterat detta intrång. Det måste finnas särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet. Detta måste prövas genom ansökan till länsstyrelsen i första instans. 
Naturskyddsföreningen bedömer att det inte finns några skäl till att upphäva strandskyddet.

Naturvårdsverket                                                                                                                                    
Fokuserar också på de 17 miljökvalitetsmålen. En majoritet av landets kommuner ska senast 
2025 (om 5 år OBS!) tillvarata och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Plan och bygglagen 2010:900 2 kap §3                                                                                        
Anger att ”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”

Boverket                                                                                                                                                    
Samordnande myndighet för klimatanpassning i bebyggd miljö.                                       
Påtalar lagändringar 2018 i PBL och PBF som syftat till klimatanpassning för att hantera 
klimatförändringarna. Kommunerna ska ta hänsyn till SMHI´s klimatscenarier. Samt i sin 
översiktsplan förbättra sin beredskap och ange sin syn på risken för skador på den bebyggda
miljön. Förhindra att grönområden ersätts av hårdgjorda ytor i bebyggelsen. 

Länsstyrelsen                                                                                                                                    
Samordnar det regionala arbetet för klimatanpassning. Målet är att minska sårbarhet och 
utveckla långsiktig hållbarhet. Länsstyrelsen ska granska översikts- och detaljplaner i 
kommunerna avseende detta.                                                                                                                
Tre nyckelord används om klimatförändringen: Varmare, Torrare, Blötare. Vi kommer inom 
en generation aldrig att få någon snö. Tranås kommuns yttertemperatur beräknas stiga med 
+5 grader till 2100. I stadskärnan som mest till 31-35 grader och i vissa stadsområden till 36-
50 grader! 

Sveriges klimatlag från 2018                                                                                                                 
Är i första hand riktad till regeringen och de åtgärder som krävs för att leva upp till 



åtagandet i Parisavtalet. Men nationella mål ska uppnås och då måste alla kommuner 
medverka för att nå målet. 

 Naturskyddsföreningen anser alla dessa nationella krav och klimatfakta talar emot
all tänkbar bebyggelse i vår park, mitt i stadskärnan 

 En miljökonsekvensbeskrivning- MKB skall upprättas med tanke på det 
myndigheter, lagar och förordningar anger

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

Se på en flygbild över Tranås centrum -                                                                                          
där kan vi med blotta ögat se denna centrala parks oerhörda betydelse för grönska, svalka, 
vattenföring, rekreation och möten mitt i centrum. Det är viktigare än någonsin att en 
växande stad som Tranås, varsamt förvaltar alla sina parker! 

För Naturskyddsföreningen i Tranås  

 ………………………………………… …………………………….……………..

Märta Svärd, ordförande Sven-Olof Wahlström, tillförordnad ordförande


