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Översiktsplan fö r Tranås kommun 
Tranås kommun har under utställningen öve rsänt rubricerad översiktsplan 
till Lä nsstyrelsen enligt 4 kapitlet 7 § plan- och bygglagen . 

Allmä nt 
Inledningsvis kan konstatera s att fler tale t av de synpunkter som 
Länsstyrelsen framförde under samrå dsskede t ha r beaktats i den ut ställda 
översik tsplanen. 

Frågor av särskilt intresse för sta ten 

RIKSI NTRESSE 
När det gäller riksintr esset för värdefulla ämnen oc h mineraler, i detta fall 
po rfyrfyncligheten i Adelöv , föro rdar kommunen en ny avgräns ning. D etta 
med an ledning av riksin tressets närhet till A delövs kyrkby med bland annat 
sko la och skyddso m råde för vattentäk t. K ommunen vill att riksintresset 
genom en ny avgrän sning begränsas till den östra sida n av vägen som går 
mellan Adelöv s m arknadsp lats oc h samhället. Lä nss tyrelsen kan dock inte 
fatt a beslut om vilken avgräns ning ett riksintresse ska ha , vare sig i egenskap 
av l:egional statlig myndigh et eller m ed stöd av ko mm une ns 
översik tsplanearbete. Ändringar i avgräns ningen m åste ske i samverkan med 
sektorsmyndighe ten, i detta fall Sveriges geologiska undersökning (SGU) . 
Kommunen kan dock ta fram ett utre dningsmaterial m ed hjälp av 
sakkunnig in om geo logi för att u tre da om det kan finnas an ledning för 
Län sstyrel sen att, tillsammans m ed kommunen, kontakta SG U i syfte att se 
över den nuvaran de avgränsningen. 

K ommunen gö r även den bed ömningen att det av E nergimyndigheten 
utpekad e rik sintresset för vindbruk öster om Säbysjön bör u tgå i sin helh et , 
detta då riksintresset ligger inom ett i översiktsplanen utpeka t område fö r 
expansion av T ranås tätor t. E n översyn av omr åden u tpekade som 
riksin tresse för vindbruk har påb örjats av E nergimynclighe ten. I och med 
denna översyn komm er Lä nsstyre lsen att sam råda m ed kommunerna i länet 
och vid detta tillfälle kan kommunen fram föra sin önskan om en nv, 
avg riinsning. Tills det att denna översyn är avslutad ligger riksintresset för 
vindbruk kvar och Län sstyrelsen kan , liksom i fallet som rör riksin tresse t för 
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porfyrfyncligbeten i Adelöv, in te fatta beslu t om någon ny avgräns ning av 
rik sintres set . 

MIUÖKVAUTETSNORM ER 

Miljökva litetsnormer för lu ft behandlas övergripande i Tran ås oversiktplan. 
Länsstyrelsen delar komm unens upp fattning om att plan erad beb yggelse 
och för ändringar i tra fiknätet, i det stora hela, in te behöver me dföra att 
miljökvali tetsn ormern a för luft överskrids . Denna fråga måste dock studeras 
närmare i efter följande planer. 

Vidare konstaterar Länss tyrelsen att översiktsplanen int e är helt tydlig 
gällande hur själva planför slagen forh åller sig till miljökvali tetsn ormerna fö r 
vatten. E n analys av hur föreslagen mark- oc h vattenanvändning kan 
komma att påverka vatten föreko ms ternas sta tus saknas. Länss tyrelsen 
bedömer dock även här att själva genomförandet av öv ersiktsplanen i sig 
inte behöver m edföra att gällande miljökvalitet sn orm er för vatten 
overskr ids. men att denna fråga likväl måste stude ras oc h red ovisas närmare 
i kommande fö rdjupningar av översiktsplane n oc h i efterföljande 
detaljplaner. 

STRANDSKYDD OCH OMRÅDEN FÖ R LANDSBYGDSUTVECKLING I 
STRAN DNÄRA LÄGE 
Kommunen föro rd ar en tillbakagång till det gene rella strandskydd ru n t de 
två sjöar i kommunen som har ett utvidgat str andskydd , Noen och Va len. 
Så som Länsstyrelsen up pgav i samrådsyttrandet pågår en översyn av de t 
utvid gade str andskyddet i länet och innan denna översyn är slutförd kan in te 
Länss tyrelsen uttala sig om vad som kommer a tt gälla för dessa två sjöar . 

l översiktsplanen kan kommunen peka ut sådana områden för 
landsbygdsutveckling i str andnära lägen (LIS) som avses i 7 kapitlet 18 e § 
första stycket milj öbalk en. Generellt salm as fortfarande en bredare analys 
och en mer utve cklad beskrivning av de två utpekad e LI S-områdena kring 
sjön N oen samt Sommens samhä lle. Län sstyrelsen dela r dock ko mm unens 
uppfattning om att område t i Sommens samhälle sam t område t längst med 
den n orra delen av sjön N oen är m öjliga att peka ut som område för 
landsbygd sutve ckling i strandnara läge. D etta föru tsat t dock att va tten- och 
avloppsfråga n, buller- oc h tr afiksäkerhetsfråg o r samt riske n för 
översvämning beaktas i den fortsatta p lanläggningen 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
Tranås kommuns översikts plan behandlar frågor so m rör hälsa oc h säker het 
på ett relevan t sä tt genom att övergripande ta up p de hän synstaganden , 
skyddsavstånd och rekommendationer som en god samhä llsplane ring 
föru tsätter . 
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M ELLANKOMMUNALSAM ORDNING 

Den mark- och vattena nvändning so m T ranås ko m mun red ogör för och 
so:n skulle kunna föranleda krav på mellankommunal samordning har 
samordnats på et t lämpligt sätt. 

l den slu tliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsråd Mo nica 
Flod ström har beslutat och samhä llsplane rare Kajsa Mö rner varit 
föred ragande, har samråd även skett med representanter för Länsstyrelsens 
N aturavdel.ni.ng och Miljö- och samhällsbyggn adsavdelning. 

/t{ 
./
 

onica Flodströ m
 
k'~I1'1\ Mi/V1.Llänsråd 
Ka jsa Mö rn er 
samhällsplanerare 

Koplo till 
Svenska krc ftnö t. Konc essioner oc h kommu nika tion. Bok 1200. 172 24 Sundby berg 
I rc f'kverket . 551 91 Jön köpin g 
Lantm ö terimyndighe ten. 551 86 Jönk öping 
Landshövd ing ens kansli. Monica Flodström 
Miljö- och samhällsbyg gna dsa vd elningen. KAM R, ANJO 
Noturovdelntnqen. MJMO, ANLA 
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