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FÖRSLAG till ÖVERSIKTSPLAN TRANÅS KOMMUN

YTTRANDE från NATURSKYDDSFÖRENINGEN i TRANÅS 
Naturskyddsföreningen anser att planen är ambitiös och väl genomarbetad, men önskar att planen 
ska belysa och genomsyras av klimatets betydelse i alla punkter samt visa ett långsiktigt och hållbart 
miljömål.

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN
I inledningen tas upp att en översiktsplan inte är rättsligt bindande utan vägledande. Detta har 
politiker ofta hänvisat till, då synpunkter lämnats på detaljplaner. Naturskyddsföreningen vill påpeka,
att flera rättsliga instanser har gjort andra bedömningar. Om en planåtgärd strider mot gällande 
översiktsplan kan planen underkännas. 
Naturskyddsföreningen vill att översiktsplanen är det styrande dokumentet och att varje åtgärd, såväl
praktisk som politisk, ska ha stöd i och absolut inte strida mot översiktsplanen.

PLANFÖRSLAG FÖR UTVECKLING
Inledning
I den allmänna beskrivningens sista stycke står att bara områden med större förändringar eller av 
särskilt strategisk betydelse redovisas på kartorna. Ett område, som inte är särskilt markerat 
” ……… används, som det hittills gjorts , men att viss förändring, som inte påverkar områdets 
användning eller karaktär i stort – exempelvis förtätning – är möjlig”. 
Naturskyddsföreningen anser att den formuleringen ger alltför stort utrymme för avvikelser.
Planen ska beakta vikten av att bevara vegetation, parker och gröna stråk i ännu högre grad. 
Avkastningskravet på skog inom naturreservat bör tas bort, strandvegetation bör bevaras och 
andelen otuktade gräsytor bör öka. Vi behöver i framtiden alla tänkbara områden, som kan binda 
koldioxid, mildra skyfall och binda vatten för att minska risk för torka. Träd och vegetation ger skugga 
och svalka vid höga temperaturer. 

Naturskyddsföreningen vill att större klimat- och miljöhänsyn måste råda - med konsekvens att vissa 
områden pekas ut och medvetet undantas från exploatering.

MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR
Naturskyddsförening saknar en punkt för hur en klimat-och energistrategi kan harmoniseras med  
länets strategi. 



HÄNSYN OCH RIKSINTRESSEN
Här belyses miljö, hälsa, säkerhet och klimatförändringar. Många väl kända risker tas upp och  det 
beskrivs  även hur risker ska beaktas och hanteras.
Naturskyddsföreningen saknar dock ett mer preventivt tänkande. Hur ska miljörisker och 
klimatförändringar motverkas eller förhindras att uppkomma.  Detta är avgörande för medborgarnas 
säkerhet och hälsa och måste belysas i planen.
En handlingsplan för klimatet måste upprättas och bör ligga som en bilaga till översiktsplanen.
Naturskyddsföreningen föreslår att samarbete med Sveriges klimatkommuner påbörjas snarast för 
att Tranås kommun ska kunna leva upp till Parisavtalets åtagande, där Sverige ska minska 
koldioxidutsläppet med 85% till 2045. Samarbetets övergripande syfte är att driva på det nationella 
klimatarbetet och minska Sveriges utsläpp av växthusgaser genom erfarenhetsutbyte, 
påverkansarbete och spridning av goda exempel.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Naturskyddsföreningen vill att varje om- och nybyggnation av enskilda och allmänna byggnader ska 
planeras med möjlighet för utvinning av förnyelsebar energi. Det är också av vikt att väga in 
byggnaders och anläggningars livslängd liksom hur val av byggnadsmaterial påverka klimat, miljö och 
människors hälsa.

Naturskyddsföreningen saknar en framåtsyftande plan för avloppsreningsverket. Det är av största 
vikt att all tillgänglig kunskap används för omhändertagande av läkemedelsrester, kemikalier och 
andra skadliga ämnen, så att de inte släpps ut i vattendragen i allmänhet och sjön Sommen i 
synnerhet, som är kommunens största dricksvattentäkt.
En reservvattentäkt måste ha hög prioritet.
Annan markanvändning måste också alltid väga in risker i förlängningen för påverkan av vattenkvalité
och möjligheter att garantera medborgarnas rätt till ett bra dricksvatten.

NYA STAMBANOR – HÖGHASTIGHETSTÅG
Naturskyddsföreningen anser, att en planerad framtida byggnation av en höghastighetsbana genom 
kommunen, obefogat genomsyrar många av översiktsplanens punkter.
Under flera rubriker tas hänsyn till höghastighetsbanan enligt gamla förutsättningar. Dessa bör 
strykas.
Skrivningen i punkt 3.14 är tillräcklig i dagsläget. Översiktsplanen får anpassas vid ändrade regerings-
och riksdagsbeslut, som ligger utanför kommunens möjlighet att påverka.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Ekonomisk hållbarhet tas upp utifrån ett antal punkter.
Naturskyddsföreningen saknar en ekonomisk plan för vad klimatanpassade åtgärder kommer att 
kosta. Kommunen har beslutat att följa nationella miljömål, främst god bebyggd miljö samt översätta 
Agenda 2030 till lokalt sammanhang. Här bör rimligen även de nationella miljömålen ingå. 
Klimatanpassningen kräver sin budget och bör finnas med i planeringen.
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