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Den 1 juli 2009 trädde en ny strandskyddslagstiftning i kraft. Den innebär att kommuner kan 
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. I 
dess områden finns en möjlighet att få strandskyddsdispens om kraven för landsbygdsut-
veckling uppfylls. Syftet är att ge långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter eller bidra 
till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. I ett LIS-område ska byggnation 
kunna ske utan att strandskyddets syften inskränks. Det innebär att goda livsvillkor för djur– 
och växtlivet bevaras och att allmänheten fortfarande har god tillgång till strandområdet. 
Bebyggelsen i ett LIS-område ska främja landsbygdsutvecklingen. Det kan ske genom att 
bebyggelsen bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget eller ger långsiktigt positiva syssel-
sättningseffekter.  
 
För att kunna betraktas som ett LIS-område måste området vara utpekat i en översiktsplan. 
Detta dokument är ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan för Tranemo kommun.  
 
En översiktsplan är inte juridiskt bindande och garanterar därför inte genomförande, utan 
anger snarare ramarna för utvecklingen och skapar möjligheter för den. Kommunen gör i 
sin planering en lämplig bedömning utifrån de behov och de förutsättningar som finns. Sen 
är det upp till den enskilde fastighetsägaren att ta ställning till om den vidgade möjligheten 
ska utnyttjas eller inte. Utpekande av ett LIS-område ska därför ur fastighetsägarens syn-
vinkel ses som en möjlighet till ett vidgat markutnyttjande.  
 
I planen redovisas områden i anslutning till 13 sjöar. Områdena är företrädesvis utveckling 
av redan befintlig bebyggelse.  
 
Ambitionen och förhoppningen är nu att den föreliggande planen ska innebära ytterligare 
förutsättningar för en positiv utveckling av kommunen.  
 
 
 
Crister Persson 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Inledning 
Tranemo är en mindre kommun i den 
södra delen av Västergötland. Kommunen 
gränsar till Ulricehamn, Borås, Svenljunga 
och Gislaveds kommuner. 
 
Ett av Tranemos karaktärsdrag är kommu-
nens alla sjöar och vattendrag. Dessa ger 
även möjlighet att skapa en framtida at-
traktionskraft, med nya boendemöjligheter 
och plats för en ökad turism. Negativa ef-
fekter av detta undviks genom en med-
veten strategi och planering. Detta arbete 
är ett led i denna strategi.  
 
I och med tillägget i Miljöbalken(MB) och 
Plan- och Bygglagen 2009, ges nu kom-
munen möjlighet att i översiktlig planering 
peka ut ett antal områden vid kommunens 
sjöar där man kan pröva lämpligheten att 
lägga bostäder eller verksamheter i lands-
bygdsutvecklande syfte. 
 
Av Tranemo kommuns alla sjöar har runt 
femton sjöar bedömts lämpliga att inven-
tera. 
 

Läsanvisningar 
I föreliggande förslag till tematisk fördjup-
ning av översiktsplanen finns ett antal om-
råden utpekade som lämpliga att bebygga 
med hänsyn till en positiv landsbygdsut-
vecklingen i Tranemo. Områden föreslås 
för permanentbostäder, fritidshusbebyg-
gelse eller verksamheter (främst turism 
och friluftsliv). 
 
När den tematiska fördjupningen är anta-
gen av kommunfullmäktige kan dispens/
upphävande av strandskyddet prövas 
inom utpekade områden med hänvisning 
till det ”nya” särskilda skälet landsbygdsut-
veckling.  
 
De särskilda skäl som redan finns gäller 
fortfarande och ett upphävande av strand-
skyddet inom övriga områden kan fortfa-
rande prövas gentemot dessa.  
 
Att ett område är utpekat i denna fördjup-
ning innebär en möjlighet att utveckla 
markanvändningen inom området. Beslu-

tet om att nyttja möjligheten eller inte ligger 
hos markägaren.  
 
Det är viktigt att påpeka att LIS-planen inte 
innebär en automatisk byggrätt. Det åter-
står ett antal frågor som behöver utredas, t 
ex vatten- och avloppsfrågan, naturvärden 
samt arkeologi. Beroende på omfattningen 
av bebyggelsen kan detta behöva ske ge-
nom en detaljplaneläggning.  
 

Bakgrund 
Enligt PBL, Plan och bygglagen 4 kap 1 § 
får en kommun from 1 juli 2009 i översikts-
plan peka ut områden för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen. Kriterier för så-
dana områden framgår av MB 7kap 18e1§. 
 
Översiktsplan Tranemo kommun 
Tranemo kommuns översiktsplan antogs 
av kommunfullmäktige i oktober 2010. I 
linje med kommunens vision om att arbeta 
för en stegvis omställning mot ett hållbart 
samhälle och för ett starkt tätortscentra 
Tranemo/Limmared har här en arbetsinrikt-
ning tagits fram. Denna  innebär att man 
genom satsning på en hög servicenivå 
skapar ett antal starka tätortscentra i kom-
munen, som sedan kan fungera som nav 
för ett omland. Orter har valts utifrån ett 
kommunikationsperspektiv (vägar och VA) 
samt utifrån hur servicenivån ser ut.  
 
De sjöar som i detta arbete valts ut för in-
ventering ligger med några få undantag 
invid/utmed dessa nav/stråk. (Se vidare 
under rubrik ”Inventering”.)       
              

Syfte 
Syftet med denna tematiskt fördjupade 
översiktsplan ”landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen” i Tranemo kommun är att 
peka ut områden i attraktiva lägen intill 
sjöar, möjliga att exploatera utan negativ 
inverkan på naturvärden, kulturvärden och 
friluftsvärden samt med ett långsiktigt bibe-
hållande av strandskyddets syften. Målsätt-
ningen är en utveckling av landsbygden, 
vilket kan ge Tranemo kommun en ny at-
traktionskraft som hjälp för att vända ett i 
övrigt lågt bebyggelsetryck och därigenom 
på sikt skapa utrymme för fler arbetsplatser 
och bättre, alternativt bibehållen, service.  
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De utpekade områdena har alla bedömts 
uppfylla de kriterier som finns upptagna i 
lagtexten kring landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, och i olika grad bedömts 
uppfylla de kriterier som framtagits specifikt 
för Tranemo kommun. (Se längre fram i 
detta dokument.) 
 
Ett utpekat LIS-område i översiktsplanen 
innebär att kommunen ser positivt på bygg-
nation inom området. Vid en framtida för-
frågan om att bygga inom området kan 
landsbygdsutveckling användas som ett 
”särskilt skäl” för upphävande av strand-
skyddet. Det är dock viktigt att framhålla att 
ett utpekat områden inte är detsamma som 
ett bygglov. Det är ett antal frågor som ska 
lösas innan bygglov kan ges.  
 
För markägare inom områdena ska denna 
utredning och ett utpekat LIS-område ses 
som en möjlighet att utveckla markanvänd-
ningen inom området, och inte som ett 
krav. Beslutet om att nyttja möjligheten el-
ler inte ligger hos markägaren.  
 
Landsbygdsutveckling - särskilt skäl 
Att ett område är utpekat i en LIS-plan in-
nebär att det ”nya” särskilda skälet 
”landsbygdsutveckling” kan användas om 
strandskyddet ska upphävas inom områ-
det. Strandskyddets syften – gäller fortfa-
rande om än något modifierade: 
• Allmänheten ska ha god tillgång till 

stränder för sitt friluftsliv 
• Goda livsvillkor för djur och växter i 

strandnära områden. 
 

Strandskydd 
Vad är strandskydd? 
Strandskyddet och allemansrätten gör vårt 
land unikt i ett internationellt perspektiv. 
Strandskyddet är ett generellt skydd som 
gäller i hela landet. Hittills har bestämmel-
serna gällt oavsett om områden är tät- eller 
glesbebyggda, om det finns gott om sjöar 
och vattendrag eller inte och oavsett vilka 
naturtyper eller arter som finns i området. 
Skyddet av våra stränder är en nationell 
angelägenhet för att trygga förutsättningar-
na för allmänhetens friluftsliv och för att be-
vara goda livsvillkor för växter och djur. 

Strandområden ger goda möjligheter till 
rekreation och friluftsliv. Strandskyddet 
skall långsiktigt trygga förutsättningarna 
för att medborgarna skall få tillgång till 
strandområden genom allemansrätten. 
 
När det gäller växt och djurliv ger över-
gången mellan land och vatten utrymme 
för olika livsmiljöer och funktioner. Den 
artrika miljö som finns i strandområdena 
är mycket värdefull i ett biologiskt per-
spektiv. 1050 av landets för närvarande 
3653 rödlistade arter är knutna till strand- 
eller vattenmiljöer (Artdatabanken, rödlis-
tan från maj 2005). Några exempel på 
områden som hyser sådana naturtyper är 
öar, uddar och näs som till huvuddelen är 
obebyggda, naturliga och oreglerade vat-
tendrag, klarvattensjöar med kransalger, 
sandstränder, ravinskogar, sumpskogar 
och grunda bottnar med tångbälten. 
 
Strandskyddets syfte 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för en allemans-
rättslig tillgång till strandområden och att 
långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten.  
(Miljöbalken 7 kap 13 §) 
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Strandskyddslagen nu och då 
Strandskyddsreglerna har fungerat dåligt 
och behovet av förändring har varit stort. 
Lagstiftningen har inte tagit hänsyn till 
skillnaden i olika kommuner i olika delar 
av landet. Den har inte gett tillräckligt med 
skydd i hårt exploaterade områden. I gles-
bygden och stora delar av inlandet har 
situationen varit den motsatta. Där har det 
inte varit möjligt att bygga trots obebyggda 
stränder i mängder. 
 
Sverige har 385 000 km kust och strand. 
Endast 10 % av denna sträcka har bygg-
nader inom 100 m från vattnet. 
 
Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 
den 1 juli 2009 och 1 februari 2010 ger 
möjlighet att beakta lokala och regionala 
skillnader. 

Differentierat strandskydd 
Strandskyddet kommer även i fortsättning-
en att gälla generellt och sträcka sig 
hundra meter ut i vattnet och hundra meter 
upp på land. Utgångspunkten är stranden 
vid normalvattenstånd. 
 
I och med den nya paragrafen i plan och 
bygglagen har kommunen möjlighet att 
göra en differentiering av strandskyddet. I 
områden utpekade i landsbygdsutveck-
lande syfte finns nu möjlighet att ge dis-
pens från strandskyddet eller att upphäva 
det. Områdena måste vara utpekade i en 
översiktlig plan. För enstaka nya bostads-
hus får ges dispens endast om dessa ligger 
i anslutning till befintlig bebyggelse. För att 
strandskyddet skall upphävas måste det 
ske i en detaljplaneprocess. Strandskyddet 
skall dock alltid ligga kvar närmast stran-
den för att möjliggöra fri passage. 
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Översyn av det utvidgade strand-
skyddet 
Enligt strandskyddsbestämmelsernas ly-
delse efter den 1 juli 2009 får Länsstyrel-
sen i det enskilda fallet besluta att utvidga 
strandskyddsområdet till högst 300 m från 
strandlinjen, om det behövs för att säker-
ställa strandskyddets syften. Det ska fin-
nas ett tydligt och långsiktigt behov av ett 
utökat strandskydd. I Västra Götalands 
län finns idag ett utvidgat strandskydd vid 
kusten och vid ett flertal sjöar. Utvidgning-
arna är beslutade enligt strandskyddsbe-
stämmelsernas lydelse före den 1 juli 
2009 och upphör därför att gälla vid ut-
gången av år 2014.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer 
fram till utgången av år 2014 att genom-
föra en översyn av det utvidgade strand-
skyddet och ta nya beslut för alla strand-
skyddsområden som ska ha ett utvidgat 
strandskydd. Tranemo kommun kommer 
att delta i detta arbete och tillsammans 
med Länsstyrelsen ta fram förslag på vilka 
sjöar som även fortsättningsvis ska ha ett 
utvidgat strandskydd. Detta arbete kan 
även komma att ge förslag på vatten som  
idag inte omfattas av strandskydd, men 
där detta är lämpligt att införa. Även sjöar 
som av olika skäl bör få ett minskat 
strandskydd kan komma att tas med.  
 
I arbetet med denna LIS-plan har ett antal 
sjöar inventerats liksom området runt 
dessa. Ett flertal av de totalt 15 invente-
rade sjöarna har idag ett utökat strand-
skydd på 200 alternativt 300 m. I sam-
band med inventering och efterföljande 
diskussioner har kommunen gjort översikt-
liga bedömningar av strandskyddets om-
fattning för några av de aktuella sjöarna. 
Dessa bedömningar kan ligga till grund för 
fortsatta diskussioner inom kommunen 
och mot Länsstyrelsen i arbetet med över-
synen av det utvidgade strandskyddet. 
Runt vissa sjöar kan det även vara aktuellt 
att differentiera strandskyddet. T ex kan 
det i ena delen av sjön vara befogat med 
ett utökat skydd, medan det i en annan 
del kan finnas skäl att minska ner det. En 
minskning av strandskyddet får inte inne-
bära att  strandskyddets syften inskränks.  

• Torpasjön och Yttre Åsunden omfat-
tas idag av strandskydd på 300 m. 
Detta bör ligga kvar med hänsyn till 
områdets stora värde för såväl natur, 
kultur som friluftsliv (turism).  

• Dalstorpasjön omfattas idag av 
strandskydd på 200 m. Runt i stort 
sett hela sjön finns Riksintresseom-
råde för Kulturminnesvård. Här känns 
ett utvidgat strandskydd befogat och 
bör därför ligga kvar.  

• Lagmanshagasjön, Simmesjön, Store
-Malen och Visen omfattas också av 
ett strandskydd på 200 m.  Här finns 
inget som direkt talar för att det krävs 
ett utökat strandskydd för att klara 
strandskyddets syften. En ev. minsk-
ning av strandskyddet för dessa sjöar 
(del av dessa sjöar) bör kunna utre-
das i ett kommande arbete.  

• Även Sämsjön som finns med i utred-
ningen har idag ett utökat strand-
skydd på 200 m. Endast en liten del 
av sjön ligger inom Tranemo kom-
mun. Vid Slumsviks stugområde finns 
vackra kulturmarker och kanske att 
strandskyddet på 200 m därför kan 
vara befogat.  

• Mörksjön, i Ljungsarps samhälle har 
idag ett strandskydd på 100 m. Sjön 
ligger mitt i samhället och kan sägas 
vara en del av detta. En stor del av 
marken runt sjön är redan ianspråkta-
gen för bostäder eller fritidsverksam-
heter. Runt sjön löper ett elljusspår. 
Här borde man kunna fundera över 
om inte strandskyddet kan minskas. 

• Västerån som rinner strax öster om 
Ljungsarps samhälle har idag inget 
strandskydd. Ån har en skyddsvärd 
miljö och här bör man istället titta på 
ett införande av strandskydd.  

• Månstadsån rinner genom såväl Lim-
mared som Tranemo och påverkar 
långa sträckor av mark belägen lämp-
lig för tätortsutveckling. Ån muddras 
med jämna mellanrum för att undvika 
att jordbruksmarken i anslutning till 
ån svämmar över. En minskning av 
strandskyddsområdet bör kunna dis-
kuteras utifrån ett behov av mark för 
tätortsutveckling samt även utifrån 
åns naturvärden och värde som grön-
stråk. 
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Kriterier för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen 
 
Landsbygdsutveckling i PBL och 
MB 
Syftet (prop.2008/09:119) med att redo-
visa områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen är att stimulera den lo-
kala och regionala utvecklingen i områden 
som har god tillgång till fria strandområ-
den och där en viss byggnation kan ske 
samtidigt som att strandskyddets syften 
långsiktigt tillgodoses. 
 
Landsbygdens nyckel till utveckling kan 
sägas ligga i de ”smarta kombinationernas 
möjligheter” dvs i en mångfald av verk-
samheter för individer, företag och bygd. 
Landsbygdsutvecklingen är så att säga 
unik för varje del av landet. 
 
Med område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen menas att 
• Området är lämpligt för utvecklingen 
av landsbygden. 
• Området är av sådant slag och har en 
sådan begränsad omfattning att strand-
skyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt. 
• Området inte är skyddat enligt 7 kap i 
Miljöbalken. 
• Området långsiktigt kan antas ge posi-
tiva sysselsättningseffekter och/eller kan 
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget 
på landsbygden 
 
Det finns flera definitioner av landsbygd. I 
ett europeiskt perspektiv är Sverige ett 
”landsbygdsland”. Bedömningen av vad 
som är landsbygd är en fråga som kom-
munen har stort utrymme att tolka. Fråge-
ställningen har regionala skillnader och 
många komplexa samband. Länsstyrelsen 
i Västra Götaland skriver i sitt PM kring 
framtagandet av LIS-områden att; 
”Strandområden i och i anslutning till reg-
ion- och delregionala centra samt större 
kommuncentra som också är orter med en 
stadig positiv befolkningsutveckling inte 
skall anses som landsbygdsområden.”  
Med den tolkningen är hela Tranemo 

kommun att beteckna som landsbygd.  
 
I nu aktuellt arbete med landsbygdsutveckl-
ingen har hela Tranemo kommun ansetts 
vara ”landsbygd”, bl a med hänsyn till det 
låga bebyggelsetryck som råder i kommu-
nen. Det handlar därmed inte enbart om att 
förbättra servicen, utan även om att bibe-
hålla den service som redan finns i några 
av tätorterna. 
 
Exempel på näringar som är utvecklande 
för landsbygden kan vara affärer, service-
funktioner, campingstugor, kanotuthyrning, 
strandcafé eller försäljning av fiskprodukter. 
Det kan också handla om ideell verksam-
het med betydelse för det lokala förenings-
livet, till exempel lokaler för sim- eller ka-
notklubb eller scoutverksamhet. 
 
Befolkningsprognoser 
Tranemo kommun har under den senaste 
10-års perioden tappat drygt 300 invånare, 
trots att nativiteten är högre i Tranemo än i 
riket som helhet. Tranemo har förhållande-
vis få invånare i 20-30 års åldern jämfört 
med riket som helhet, medan det för ål-
derskategorin 50-60 är förhållandevis fler 
invånare.  
 
På kort sikt minskar antalet elever i skolål-
dern. 2008 fanns 686 barn mellan 0-5 år i 
Tranemo kommun. Detta är en låg nivå och 
statistiska centralbyrån(SCB) räknar i en 
befolkningsprognos för Tranemo kommun 
med att antalet barn i den ålderskategorin 
kommer att öka under prognosperioden 
fram till 2030 och ligga på 720-730 barn i 
åldrarna 0-5 år. För ålderskategorin barn 
och ungdomar mellan 6-18 år spår SCB att 
antalet kommer att minska något fram till år 
2018, för att sedan öka igen.  
 
Att bevara och få kontinuitet i kommunens 
skolor är en av de närmaste årens viktiga 
frågor och också något som är av största 
vikt för landsbygdsutvecklingen i Tranemo.  
Att skapa förutsättningar och möjligheter till 
nya attraktiva lägen för bostäder, som kan 
stå sig i konkurrensen med övriga kommu-
ner är ett sätt att skapa underlag för bysko-
lor och annan service samt att därmed öka 
landsbygdens möjligheter att leva. 



LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN                     TRANEMO KOMMUN 

11 

Kriterier för Tranemo kommun 
Utgångspunkten i arbetet med att ta fram 
kriterier för landsbygdsutvecklingen i Tra-
nemo har varit att hela Tranemo är att be-
trakta som landsbygd. Intentionen är att 
kommunen ska ses som en helhet. Om 
hela kommunen samspelar skapas en 
konkurrenskraftig kommun med hållbar 
tillväxt och god miljö. En satsning på hela 
kommunen ger fler möjligheter till ett at-
traktivt boende, arbete, omsorg, fritid etc.  
 
Utgångspunkten har också varit den tanke 
som framförs i Översiktsplan för Tranemo 
kommun, med satsning på ett antal orter i 
kommunen som med en god utbyggd ser-
vice och goda kommunikationer kan fun-
gera som nav för ett större omland.  
 
I valet av sjöar att inventera har utgångs-
punkten varit dessa ”nav” med tillhörande 
kommunikationsstråk. Utöver sjöar i an-
slutning till dessa har sjöar med särskild 
potential för turism och fritidsbebyggelse/
friluftsliv inventerats.  
Tranemo kommun har med utgångspunkt 
från lagtexterna i PBL (plan- och byggla-

gen) och MB (miljöbalken) valt följande 
landsbygdsutvecklingskriterier: 
 
 1. Stödja inflyttningen i hela Tranemo kom-
mun. 
 2. Stödja utveckling av kultur- och be-
söksnäringen i hela kommunen och mer 
specifikt runt Torpa-Hofsnäsområdet. 
 3. Stödja en väl utbyggd infrastruktur och 
anpassad kollektivtrafik som är bra ur ett 
miljöperspektiv. 
 4. Möjliggöra boendealternativ så att fler 
som arbetar i kommunen väljer att bosätta 
sig i Tranemo kommun.  
 5. Möjliggöra kommunal service i hela 
kommunen.  

Inventerade sjöar/områden 
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VA / Brandvatten 
Avgörande för valet av avloppslösning ska i 
första hand utgå från en bedömning om 
vattenförsörjning och avlopp kräver ett 
kommunalt huvudmannaskap, med hänsyn 
till människors hälsa och miljö. I de fall vat-
tenförsörjning och avlopp kan ordnas en-
skilt förordas gemensamhetsanläggningar i 
högsta möjliga utsträckning.  
 
Kommunen har en policy med riktlinjer för 
enskilda avlopp som utgår från naturvårds-
verkets allmänna råd om små avloppsan-
läggningar. De allmänna råden fokuserar 
till stor del på funktionen hos små avlopps-
anläggningar. Beroende på faktorer som t 
ex en recipients status, dricksvattenförsörj-
ning och platsspecifika förutsättningar fast-
ställs en lägsta kravnivå på funktionen hos 
en avloppsanläggning. Nivåerna är uppde-
lare i normal respektive hög skyddsnivå 
utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt. En 
bedömning av nödvändig skyddsnivå görs i 
varje enskilt fall och kräver noggranna 
platsundersökningar.  
 
Bedömningen är att för de områden där det 
räcker med enskilda VA-lösningar( ej kom-
munala) kan detta anordnas utan större 
påverkan på aktuella sjöar. Detta eftersom 
det i samtliga fall är frågan om bebyggelse i 
relativt begränsad omfattning.  
 
Särskilda VA-utredningar finns för Visen 
och Sämsjön. VA-frågorna för respektive 
område behandlas i miljökonsekvensbe-
skrivningen som ligger som en bilaga till 
detta dokument.   
 
Behovet/tillgången på brandvatten får be-
dömas i samband med en ev. kommande 
detaljplaneläggning.  
 
Vägar 
Någon djupare analys av eventuella behov 
av upprustning av allmänna vägar med an-
ledning av ny bebyggelse har inte gjorts. 
En av grundförutsättningarna för att ett om-
råde ska ha pekats ut är dock att det ligger 
invid/i närheten av de större prioriterade 
kommunikationsstråken som pekats ut i 
Tranemo kommuns översiktsplan. Dessa 
har kapacitet för att klara ytterligare trafik.  

Skola/barnomsorg 
Tranemo kommun har skolor i många av 
sina mindre orter. I Tranemo tätort finns F-
6 + 7-9 skola samt gymnasium. F-6 skola 
finns även på orterna Dalstorp, Ljungsarp, 
Länghem, Limmared och Grimsås. I Am-
björnarp finns F-3 skola och i Sjötofta 
finns skola med klasserna 4-6. 
 
Förskolor och fritids finns på samtliga 
ovan nämnda orter samt även i Uddebo 
och Nittorp. Utöver dessa finns föräldra-
kooperativ i Limmared, Länghem och 
Mossebo.  

Kommersiell service 
Den kommersiella servicenivån varierar 
på orterna, med en koncentration till Tra-
nemo. Idag finns även t ex livsmedelsaffär 
på orterna Limmared, Länghem och Dals-
torp.  

Kommunikationer 
Kommunen genomkorsas av väg 27 och 
av järnvägen (kust till kust banan). Båda 
dessa är självklart viktiga och en priorite-
ring av utbyggnadsområden för verksam-
heter skall enligt översiktsplanen i första 
hand ske i närheten av dessa.  
 
Utmed väg 27 finns goda bussförbindelser 
mot såväl Borås/Göteborg som Gislaved. 
Utmed denna sträcka ligger orterna Tra-
nemo, Limmared och Länghem. Dessu-
tom finns bussförbindelser med olika tur-
tätheter till de allra flesta orter i kommu-
nen. Ett stråk som föreslås prioriterat är 
sträckan från Sjötofta i söder till Dalstorp/
Ölsremma i norr. Denna passerar då även 
orterna Ambjörnarp, Tranemo/Limmared 
och Nittorp. Även sträckan Nittorp-
Ljungsarp föreslås prioriterad. (Se karta 
sidan 16.) 

VA/vägar 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det en 
målsättning att områden som pekas ut, 
effektivt utnyttjar befintlig infrastruktur i 
form av vägar och VA eller att de ger un-
derlag för ny.  
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I miljökonsekvensbeskrivningen har vissa 
översiktliga bedömningar gjorts av aktuella 
mindre vägars standard.   
 
Torpa-Hofsnäs-Ömmesala 
Sjöarna runt Torpa-Hofsnäs-Ömmesala har 
potential för att vara med och utveckla 
landsbygden ytterligare. Området är redan 
idag en stor resurs för såväl närboende som 
turister. Här finns en fantastisk kulturhistoria 
och vacker natur. Cafè och restaurang med 
möjlighet till boende och fiske, hantverk, 
teater etc.  
 
Eftersom området hyser betydliga värden 
och det är många olika intressenter inblan-
dade kommer Tranemo kommun att ta fram 
ett särskilt bevarande och utvecklingspro-
gram för området.  
I detta program skall även områden lämp-
liga för kompletterande bostadsbebyggelse 
pekas ut.  
Som grund för dessa utpekade områden 
ska, förutom hänsynen till befintliga verk-
samheter inom området,  kriterierna i denna 
utredning ligga.   
 
Sjöarna i området har ett utökat strand-
skydd, till 300 m. Områden som pekas ut 
som LIS-område bör ha en tydlig avsikt att 
utveckla besöksnäringen. Sjöarna bör även 
i framtiden ha kvar ett generellt strandskydd 
på 300m.  
 
Regionala utvecklingsplaner 
”vision västra Götaland - Det goda livet”  är 
tänkt att vara en plattform för arbetet med 
att stärka Västra Götaland som en attraktiv 
region att bo och verka i. Den har tagits 
fram i samarbete mellan Västra Götalands-
regionen och kommunerna genom de fyra 
kommunförbunden och en rad andra aktö-
rer. Visionen består av tre delar, där den 
första handlar om ”Hållbar utveckling”. Håll-
bar utveckling innebär att alla beslut ska 
utformas på ett sätt som beaktar ekono-
miska, sociala och miljömässiga konse-
kvenser i ett längre tidsperspektiv. Denna 
del av visionen ligger även till grund för 
framtagandet av denna utredning kring 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  
  

Attraktivitet 
Var är attraktivt att bo? 
Just mötet mellan land och vatten är en 
miljö som vi människor av olika skäl värde-
rar mycket högt. Den öppna landskapsbil-
den, natur- och kulturmiljön samt möjlig-
heten till aktiviteter bidrar till strändernas 
starka attraktion. I rapporten ”Strandnära 
boende” (Attitydundersökning gjord av 
Länsstyrelsen i Jönköpings Län, 2005:52)
har man undersökt vad människor tycker 
är attraktivt strandnära boende. De flesta 
vill bo med tomt ner till sjökanten och där-
efter prioriteras att bo utan strandtomt, 
med utsikt över en sjö eller nära en sjö. 
Kriterier för att människor skall uppleva det 
som ett attraktivt strandnära boende är 
följande: 
• Att bo med strandtomt. 
• Att bo i friliggande villa. 
• Att ha utsikt över en sjö eller att bo 

nära en sjö. 
• Att det är ett avskilt läge. 
• Att det ligger i ett lantligt öppet land-

skap. 
• Att det finns tillgång till strövområden 

och möjligheter till bad. 
• Att det finns närhet till service.  

 
Vi har utgått från ovanstående kriterier när 
vi valt ut möjliga platser. 
 
Mindre attraktivt upplevs ett strandnära 
boende vid en å, ett centralt läge eller i 
bruks/kulturmiljö. Även boende i flerbo-
stadshus upplevs som mindre attraktivt. 
Boendet skall inte heller vara så avlägset 
beläget att avstånd till närmaste granne 
överstiger en kilometer eller att det tar mer 
än 30 min med bil till närmsta tätort. Enkät-
materialet är inte så stort att det går att 
statistiskt säkerställa slutsatserna. 
 
Det som värderas högt med ett lands-
bygdsboende sammanfaller ofta med det 
som värderas högt vad gäller friluftslivet, t 
ex tillgång till bad, strövområden, brygga 
och båt eller att kunna utöva en rad olika 
friluftsaktiviteter såsom jakt, fiske, skidåk-
ning, skridskoåkning mm. Konflikter mellan 
boende och friluftsliv kan uppstå men med 
en bra planering kan dessa intressen istäl-
let lyfta varandra.  
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Områdenas förutsättningar 
Markens lämplighet enligt kap 3 
MB 
1§ ”Mark- och vattenområden skall använ-
das för det eller de ändamål för vilka om-
rådena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan använd-
ning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning.” 
 
2§ ”Stora mark- och vattenområden som 
inte alls eller endast obetydligt är påver-
kade av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt på-
verka områdenas karaktär.” 
 
Ur ett hushållningsperspektiv är det vä-
sentligt att värdefulla mark- och vattenre-
surser, bl a jord- och skogsbruk, utnyttjas 
på ett långsiktigt sätt. De stränder som 
kan komma ifråga för upphävande av 
strandskydd ska vara lämpliga och inte 
negativt påverka, ur ekologisk synpunkt, 
känsliga områden.  
 
 

Riksintressen enligt kap 3 och 4 MB 
I Tranemo kommun finns ett antal riksin-
tressen som berör naturvård, kulturmiljö 
samt friluftsliv. Riksintresset för friluftsliv 
avser Torpa-området. Området är även av 
riksintresse för naturvården och ska skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön. De verksamheter 
inom turismsektorn som finns i området ska 
ges möjlighet till utveckling. Hur detta ska 
ske och vilka området runt Torpa som kan 
vara aktuella som LIS-område ska utredas i  
ett särskilt bevarande- och utvecklingspro-
gram för området runt Torpa-Hofsnäs.  
 
Riksintresse för kulturmiljö berörs vid Dal-
storpasjön. Riksintresset avser bl a områ-
det runt kyrkan som ska bevaras, samt om-
rådet norr om sjön vid Borrarp som är 
mycket rikt på fornlämningar med gravfält, 
rösen och domarringar. Det utpekade LIS-
området vid Borrarp berör inte någon fast 
fornlämning, men vid en nybebyggelse i 
området ska hänsyn tas till områdets stora 
kulturhistoriska värden samt ska även nya 
byggnader anpassas till den äldre bebyg-
gelsemiljön.  
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Riksintresseområde för naturvården finns 
söder om Lagmanshagasjön(Kättesjö-
mossarna) och vid Nygårdssjön i Nittorp
(Gisslarp-Hornhult). Vid Lagmanshaga-
sjön föreslås LIS-ormåden norr och öster 
om sjön. Dessa ligger inte i närheten av 
riksintresset och berör en helt annan typ 
av mark. Vid Nittorp föreslås ett LIS-
område som gränsar till riksintresset. Det 
utpekade området är i huvudsak detaljpla-
nelagt och en ytterligare bebyggelse i om-
rådet bedöms inte påverka riksintresset 
negativt.  
 
Riksintressen för vindbruk  
I maj 2008 beslutade Energimyndigheten 
om nya reviderade riksintresseområden 
för vindbruk. I Tranemo kommun pekades 
områden ut i den nordöstra delen av kom-
munen samt ett område nordväst om Am-
björnarp och även områden i den sydöstra 
kommungränsen. Kommunen har påbörjat 
en vindbruksplan med intentionen att peka 
ut områden lämpliga/olämpliga för vind-
kraft. Hänsyn till denna utredning och en 
prioritering mellan LIS-områden och vind-
bruk har gjorts.  
 
Det är endast invid sjön Store-Malen som 
LIS-områden kan komma i konflikt med 
områden utpekade som lämpliga vind-
bruksområden. De områden som pekats 
ut vid Store-Malen bör dock kunna utveck-
las utan konflikt med vindbruket. Det är 
dels en utökning av redan befintligt fritids-
område och dels ett område föreslaget för 
verksamheter (friluftsliv och turism).  
Områdena ligger i utkanten av det utpe-
kade vindbruksområdet och bör inte i 
nämnvärd utsträckning komma att be-
gränsa de nationella förutsättningarna för 
energiproduktion. Förutsättningarna för 
vindkraft borde vara bättre högre upp i 
sluttningen vilket medför att eventuella 
anläggningar hamnar relativt långt ifrån de 
nu aktuella LIS-områdena 
 
 
 
 
.  
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Tranemo kommun tillhör Västerhavets vat-
tendistrikt och aktuella sjöar/vattendrag har 
Nissan eller Ätran som huvudavrinnings-
område. Enligt vattendistriktets statuskassi-
ficering och miljökvalitetsnormer för ytvat-
ten har samtliga aktuella vatten ”God eko-
logisk status” och ”God kemisk ytvattensta-
tus”. Två undantag finns och det är  Marje-
bosjön som endast har ”Måttlig ekologisk 
status”, och Visen som tvärtom har ”Hög 
ekologisk status”. När det gäller grundvat-
tenkvalitén har alla vatten en ”God kvantita-
tiv status” och ”God kemisk grundvattensta-
tus”. Kompletterande krav finns enligt 
dricksvattenföreskrifterna. Föreslagna LIS-
områden bedöms inte negativt påverka mil-
jökvalitetsnormerna för vatten, under förut-
sättning av att bl a avloppsfrågan kan lösas 
på ett tillfredsställande sätt.  
 
Landskapsrum, kulturmiljö och kul-
turvärden 
Att bygga bostäder och bostadsområden i 
strandnära lägen är ett sätt att bruka natu-
ren som också kommer att ge ny karaktär 
åt landskapet. Det är viktigt att detta sker i 
samklang med övrigt brukande och med 
respekt för landskapet.  
 
Inom kommunen finns tre ”Stora opåver-
kade områden”. Ett nordost om Tranemo 
tätort. Detta ligger i närheten av kroksjön 
och Marjebosjön, men området berör inte 
sjöarna eller området närmast dessa. Ett 
område ligger öster om Ambjörnarp och 
Sjötofta. Detta berör inte heller någon av 
de inventerade sjöarna. Väster om Tra-
nemo tätort finns också ett ”Större opåver-
kat område”  som berör Simmesjön och det 
utpekade LIS-området för fritidshus. Enligt 
föreslagna rekommendationer i översikts-
planen kan ny bebyggelse tillkomma även 
inom dessa områden om det inte innebär 
någon större påverkan på omgivningen. 
Vid Simmesjön föreslås ett LIS-område i 
direkt anslutning till ett befintligt fritidsom-
råde och utmed en mindre befintlig byväg. 
Det kan därmed inte anses innebära någon 
större påverkan på omgivningen.  
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Nya hus ska företrädesvis komma till 
ovanför befintliga byggnader alternativt på 
andra sidan vägen, d v s längre bort från 
strandkanten. En tillkommande bebyg-
gelse upplevs därför marginellt från andra 
sidan sjön.  
 
Runt flera av sjöarna finns gott om forn-
lämningar och områden med kulturhisto-
riska intressen. Vid ny bebyggelse i när-
heten av dessa kommer diskussion att 
föras med antikvariska myndigheter för 
mesta möjliga hänsyn. I samband med 
kommande detaljplaneläggning kan det 
för vissa områden bli aktuellt med arkeolo-
giska utredningar.  
 
Natur och ekologi 
Tranemo kommun erbjuder olika land-
skapstyper. Mestadels består det av barr-
skog där jordbruksmark och de många 
sjöarna utgör de större landskapsrummen. 
I nordvästra delen av kommunen, runt 
Torpa-Hofsnäs-Ömmesala byter land-
skapet till viss del karaktär. Det öppna 
landskapet och lövskogen ger karaktären. 
Detta är en kulturbygd med gamla anor. 
 
Naturen i Tranemo kommun ger rika möj-
ligheter till friluftsliv och rekreation, som till 
exempel bad, paddling, cykling, vandring, 
dressinåkning och fiske. Det är inte enbart 
naturen som ger förutsättningar för ett rikt 
friluftsliv; även Tranemos  rika föreningsliv 
bidrar. 
 
Flertalet områden som pekats ut ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse, och 
kan betraktas som redan påverkade.  
I det fortsatta planarbetet skall dock alla 
randzoner och övergångar mellan olika 
naturtyper skyddas. Här finns nämligen 
värdefull flora och fauna. Detta gäller 
övergångar mellan skog och åker, vatten-
drag och givetvis sjöstränderna som är de 
viktigaste i naturen. 
 
Flera av de inventerade sjöarna i Tra-
nemo berörs av kalkningsåtgärder. Sjöar-
na är i gott skick men kalkning måste 
fortgå då försurat nedfall fortsätter. Vilka 
sjöar som är föremål för kalkning framgår 
under redovisning av respektive sjö. 

Efter att ha inventerat sjöar för att kunna 
peka ut de mest optimala platserna för eta-
bleringar med hänsyn tagen till naturvärden 
gäller att den fortsatta processen med byg-
gande av hus och anläggningar arbetar 
med ett hållbart förhållningssätt för att mini-
mera påverkan på naturen. 
 
I flera av de berörda sjöarna häckar 
Storlom. Fågeln är en skyddad art som är 
mycket störningskänslig. Fågelskådarna i 
Tranemoområdet håller på att samman-
ställa en inventering av Storlommen. Slut-
satsen från denna kommer att läggas till 
denna planhandling innan antagandet. För 
de sjöar där Storlommen häckar kan det 
vid en utbyggnad invid sjön bli aktuellt att ta 
beslut om att förbjuda motorbåtstrafik alter-
nativt inskränka motorbåtstrafiken. Detta 
kommer att föras in i texten till de berörda 
sjöarna.  
 
Geologi och risker för översväm-
ning, ras och skred 
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartering 
består jorden i Tranemo kommun övervä-
gande av morän med inslag av isälvssedi-
ment och torv. Under 1999 gjordes en för-
studie för översiktlig kartering av stabilitets-
förhållandena i bebyggda områden (SGI). I 
samband med detta besöktes områden i 
Tranemo kommun (Limmared, Ljungsarp, 
Nittorp och Dalstorp). Bedömningen som 
gjordes då var att någon översiktlig karte-
ring av stabilitetsförhållandena inte behöv-
de utföras.  Några geotekniska utredningar 
i samband med denna utredning har inte 
genomförts.  
 
Kraftig nederbörd och ökade flöden i vat-
tendrag liksom höjda och varierande grund-
vattennivåer ökar risken för såväl, över-
svämning som skred, ras och erosion. 
Västra Götaland tillhör ett av de områden i 
Sverige som enligt ”Översiktlig sårbarhets-
analys för översvämning, skred, ras och 
erosion i bebyggd miljö i ett framtida klimat”  
förväntas få ett tätare intervall med hundra-
årsregn. Även medelavrinningen kan där-
med förväntas öka.  
 
För att skapa robusta och hållbara sam-
hällen är det viktigt att man även på kom-
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Prioriterade orter. 

Prioriterade stråk för allmänna  
kommunikationer.  

munal nivå bedömer och analyserar risker-
na med bebyggelse i anslutning till vatten.  
 
I detta arbete har medvetenhet kring detta 
funnits med då områden har pekats ut. 
Områden med risk för översvämning, ras 
och skred har inte pekats ut. För de områ-
den som ändå, med anledning av höjdför-
hållandena kan behöva studeras närmare 
har detta noterats i miljökonsekvensbe-
skrivningen.   

Magnetfält 
Vid planering av nya bostäder skall hänsyn 
tas till befintliga kraftledningar och till de 
försiktighetsprinciper som Strålsäkerhets-
myndigheten tillsammans med Arbetsmiljö-
verket, Boverket, Elsäkerhetsverket och 
Socialstyrelsen rekommenderar.  
 
Ett exempel på detta är Svenska kraftnäts 
magnetfältspolicy som innebär att; ”Ny be-
byggelse där människor vistas varaktigt,  
skall placeras minst 80 m från en 220 kV-
ledning respektive minst 130 m från en 
400 kV-ledning.  

Inventering 
Urvalskriterier 
Som utgångspunkt vid val av sjöar att in-
ventera har nedanstående karta, hämtad 
från den kommunomfattande översiktspla-
nen (MKB), använts. Kartan visar de orter 
och kommunikationsstråk som enligt över-
siktsplanen ska prioriteras. Genom att 
skapa dessa knutpunkter/nav i kommunen 
klargörs inom vilka stråk det behövs priori-
teringar för en utökad kollektivtrafik. En 
grundläggande tanke är bl a att minimera 
omfattningen av resor och transporter.  
 
Utöver de i översiktsplanen utpekade orter-
na har även Ljungsarp valts ut i detta ar-
bete, eftersom orten bedömts ha stor pot-
ential för såväl permanentbostäder som 
fritidshusbebyggelse. Dessutom ligger den 
förhållandevis bra till för utökade bussför-
bindelser.  
Utöver sjöar i nära anslutning till ovan redo-
visade orter och kommunikationsstråk har 
några sjöar valts ut, som alla bedömts ha 
mycket goda förutsättningar att utvecklas 
för fritidsboende och friluftsliv/turism.  



LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN                     TRANEMO KOMMUN 

18 

Inventerade sjöar 
Runt femton sjöar har inventerats.  
• Visen, Byasjön, Pjukasjön, Kyrkesjön 

m fl som alla ligger runt Ambjörnarp.  
• Stomsjön och Kvarnsjön vid Sjötofta 

längst i söder.   
• Tranemosjön, Ljungsnäsasjön  samt 

Kroksjön vid Tranemo tätort.  
• Lagmanshagasjön strax söder om 

Ljungsarp. 
• Dalstorpasjön strax norr om Dalstorp.  
• Sämsjön. (Endast den södra delen av 

sjön, eftersom sjön i övrigt tillhör Ulri-
cehamns kommun.)    

• Simmesjön (Norra delen. Södra delen 
hör till Svenljunga kommun.) 

• Marjebosjön, öster om Mossebo. 
• Store-Malen i den sydöstra delen av 

kommunen alldeles innanför gränsen 
mot Gislaved.  

• Gärdessjö söder om Länghem. 
 
Längre fram finns en redovisning av samt-
liga sjöar och föreslagna LIS-områden. 
Även de sjöar där lämpliga LIS-områden 
inte hittats redovisas.  
 
Metod 
Sjöarna har inventerats i fält och genom 
kartmaterial (bland annat ortofotokarta). I 
ett första läge har attraktiva lägen pekats ut 
genom inventering på plats. Målsättningen 
har varit att förutom attraktivitet hitta platser 
där man kan komplettera befintlig bebyg-
gelse och utnyttja befintlig infrastruktur i 
form av vägar och VA. Bedömning har 
också gjorts avseende tillägg av bebyg-
gelse i landskapsrummet. Större land-
skapsrum tål generellt större etableringar 
vilka i sin tur bättre bär kostnader för infra-
struktur i form av vägar och VA. 
 
Tranemo kommun ligger mellan de större 
åarna Ätran och Nissan. Översväm-
ningskarteringar gjorda (SMHI - på uppdrag 
av Räddningsverket) för dessa åar visar att 
Tranemo kommun inte berörs av några om-
råden med risk för översvämning.  
Låglänt terräng med översvämningsrisk har 
ej pekats ut, inte heller platser med bäckar 
och vattendrag och deras randzoner vilka 
ofta utgör en viktig livsmiljö för växter och 
djur. 

Utpekade skyddsvärda områden i kommu-
nens översiktsplan och även Länsstyrel-
sens GIS-information har inventerats. Där 
skyddsvärd natur/kultur ligger intill utpe-
kade områden har denna redovisats i kart-
material och/eller i skrift. Fornminnen och 
våtmarksområden är frekvent förekom-
mande i kommunen.  
 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 
har inventerats. 
 
Kategorier 
LIS-områden 
LIS-utredningen innebär att kommunen pe-
kar ut ett antal områden, inom strand-
skyddsområde, lämpliga för landsbygdsut-
veckling. Inom områdena som är geogra-
fiskt avgränsade (grovt) anser kommunen 
att en bebyggelse (permanentbostäder, 
fritidsbostäder alt. verksamheter) stödjer 
utvecklingen av landsbygden i kommunen 
enligt uppsatta kriterier. Områden för per-
manentbostäder redovisas som A eller B-
läge. Bedömningsgrunderna för att ta med 
områdena redovisas nedan. Inom dessa 
områden är utgångspunkten att en detalj-
plan ska upprättas innan exploatering.   
 
Tätortsutveckling i strandnära läge 
Några sjöar ligger inne i en tätort, där tä-
tortsbebyggelsen i stor utsträckning ligger 
inom strandskyddsområde. Vissa delar av 
bebyggelsen är planlagd och strandskyddet 
upphävt. Oavsett vilket har dessa områden 
i detta arbete bedömts som viktiga för or-
tens fortlevnad och utveckling och för 
landsbygdsutvecklingen i stort. I de fall de 
inte berörs av strandskydd har vi inte lagt 
ut dem som LIS-områden, utan markerat 
dem som ”Tätortsutveckling i strandnära 
läge”. Något enstaka område ligger både 
utanför strandskyddsområde och utanför 
en tätort. Området benämns då ”Område 
för landsbygdsutveckling”.   
 
De tätorter/sjöar som berörs av detta är: 
Tranemo - Tranemosjön 
Dalstorp - Dalstorpasjön 
Ljungsarp - Mörksjön/Stomsjön 
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Bedömningsgrunder 
För samtliga utpekade LIS-områden gäller 
att: 
Kriterierna för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (prop2008/09:119) 
ska vara uppfyllda. 

De i huvudsak uppfyller Tranemo kommuns 
utvalda kriterier för landsbygdsut-
veckling. I vilken mån de uppfyller 
dessa redovisas nedan.  

Det finns goda möjligheter att ordna en fri-
zon för allmänheten nere vid vattnet 
om minst 30 m. 

 
 Permanentbebyggelse, A-läge 
Ligger utmed det prioriterade stråket. 
Mindre än 1 km till större väg och allmänna 

kommunikationer.  
Attraktivt läge, enligt kriterierna för attrakti-

vitet.  
Möjlighet att lösa VA-frågan på ett för miljö- 

och samhällsekonomi tillfredsstäl-
lande sätt.  

Ej behov av större investeringar i vägnätet.  
 
Permanentbebyggelse, B-läge 
Attraktivt läge, enligt kriterierna för attrakti-

vitet.  
Möjlighet att lösa VA-frågan på ett för miljö- 

och samhällsekonomi tillfredsstäl-
lande sätt.  

Fritidshusbebyggelse 
Attraktivt läge.  
Möjlighet att lösa VA-frågan på ett för miljö- 

och samhällsekonomi tillfredsstäl-
lande sätt.  

 
När det gäller fritidshusbebyggelse har inte 
lika stor vikt lagts vid att området ska ligga 
nära större vägar och allmänna kommuni-
kationer. Dessutom bedöms inte samma 
vägstandard vara nödvändig. Fritidshusbe-
byggelse genererar inte samma omfattning 
vad gäller resor och ger heller inte upphov 
till samma behov av service som t ex sko-
lor. De områden som pekats ut som lämp-
liga för fritidshusbebyggelse ligger i huvud-
sak i anslutning till redan befintliga områ-
den.  
 
 
 
 

Verksamheter 
Attraktivt läge lämpligt för t ex turism och 

friluftsliv. 
Möjlighet att lösa VA-frågan på ett för miljö- 

och samhällsekonomi tillfredsstäl-
lande sätt. 

Möjlighet att lösa tillgängligheten utan allt-
för stora intrång/investeringar i infra-
struktur/vägar.  

 
Beroende på vilken typ av verksamhet som 
är aktuell blir VA- och vägfrågan olika bety-
delsefull.  
 
Frizon (MB 7 kap, 18f§) 
För strandområden som redovisas som 
lämpliga för landsbygdsutveckling lämnas 
ett avstånd för ”fri passage” mellan en 
framtida tomtplats och strandlinjen på minst 
30 meter. Randzonen där vatten möter 
land är ett viktigt område för värdefull flora 
och fauna. Zonen på 30 meter gäller därför 
såväl upp på land som ut i vattnet.  
 
Den fria passagen ska anpassas till land-
skapets karaktär och dess naturliga förut-
sättningar. Omständigheterna i det enskilda 
fallet kan göra att avståndet  behöver utö-
kas för att uppnå syftet att säkerställa fri 
passage och bevara goda livsvillkor för djur
- och växtlivet. Det kan t ex gälla för de fall 
där strandlinjen redan tagits i anspråk för 
bebyggelse och tillgängligheten därmed 
redan försvunnit. I de fall det är möjligt bör 
man i dessa fall skapa framkomlighet ovan-
för befintlig bebyggelse.  
 
Tillämpas en minimibredd på ca 30 meter 
på den fria passagen finns mindre utrymme 
för inskränkning av tillgängligheten inom 
detta område genom t ex bryggor eller båt-
hus.  
 
För att minska påverkan på strandlinjen är 
det en fördel om ett större område får ge-
mensam brygga, badplats etc.   
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TRANEMO - Mossebo 
 
Marjebosjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Marjebosjön har flera landskapsrum med 
ett kuperat landskap runtom, till största 
delen bestående av skog, en del moss-
mark, ett fåtal gårdar samt några enstaka 
fritidshus. Runt gårdarna Sjötuna och 
Blåbo finns öppen jordbruksmark. Områ-
det vid södra delen av sjön kan betraktas 
som otillgängligt.  
 
Runt sjön finns vandringsleder, Marjebole-
den(9 km) och Qvarseboleden(4 km). I 
norr finns en kommunal badplats. Sjön är 
en tillgång för det rörliga friluftslivet i om-
rådet och känns på det stora hela orörd. 
Sjön ligger strax utanför ett ”Stort opåver-
kat område”.  
 
LIS-områden 
Det är tveksamt om några större LIS-
områden kan läggas ut, utan att man i allt-
för stor utsträckning påverkar friluftslivet 
och den ”orörda” känslan som finns runt 
sjön. Mindre bebyggelsekompletteringar 
kan ske i anslutning till befintlig bebyg-
gelse på den västra sidan.  

Med hänsyn till sjöns idag ”orörda” omland 
bör ny bebyggelse komma till med försiktig-
het.  
 
1. Bostäder B-läge: Befintliga villor 

skulle kunna kompletteras med ett 
par ytterligare bostadshus. Läget/sjön 
tål dock ingen mer omfattande bygg-
nation.  

 
Befintliga villor ligger relativt högt över sjön. 
Även ny bebyggelse bör läggas ovanför 
slänten ner mot sjön och anpassas till  ter-
rängen.  
 
Landsbygdsutveckling 
Sjön och området ligger inte i något själv-
klart läge för landsbygdsutveckling. Byn 
Mossebo har ingen kommunal service i 
form av t ex skola, men här finns en för-
skola i form av föräldrakooperativ.  
 

Frizon 
I vissa avsnitt är marken närmast sjön 
ganska svårtillgänglig med stora höjdskill-
nader, vilket kan kräva att frizonen bör gö-
ras något bredare än 30 m.  
 

Strandkant i den västra delen av sjön - söder om  
Smedjemossen.  
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TRANEMO - Ljungsarp 
 
Lagmanshagasjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Lagmanshagasjön är en fin badsjö och en 
av kommunens större sjöar med ett land-
skapsrum som det går att få utblick över 
från de flesta punkter runt sjön. Här finns 
förutom enstaka fritidshus, ett par områ-
den med något fler fritidshus på den östra 
sidan av sjön. Omgivningarna är kuperade 
och i huvudsak skogsbeklädda. Södra de-
len består av tallskog/momark. Det är 
endast en liten del i sjöns nordvästra del 
som har öppen mark ner till strandkanten. 
Längsmed sjöns västra och södra del 
känns landskapet i stort sett orört och 
några LIS-områden föreslås inte här. Del 
av området i söder ingår även i riksintres-
seområde för naturvård. 
 
Vid sjön finns en fin badplats. Detta är inte 
en kommunal badplats, men eftersom den 
är välskött och bedöms viktig tar kommu-
nen prover på badvattnet även här.  
 
Lagmanshagasjön kalkas kontinuerligt.  
Storlom har permanenta revir vid sjön. 

LIS-områden 
1. Bostäder B-läge: Utmed den östra 

stranden och öster om den mindre 
väg som går utmed sjön, finns ett om-
råde (Nabben) högt beläget som 
skulle kunna lämpa sig för ett antal 
permanenthus. Mellan detta område 
och sjön ligger även ett antal befint-
liga fritidshus som i en framtid skulle 
kunna tillåtas att omvandlas till per-
manenthus. Detta förutsatt att vatten- 
och avloppsfrågan går att lösa.   

2. Fritidsområde: Vid badplatsen vid 
sjöns sydöstra strand finns ett antal 
fritidshus. Marken sluttar ner mot sjön 
och här kan med fördel ett antal ytter-
ligare fritidshus tillkomma. Att vi i 
första hand föreslår fritidshus beror bl 
a på att området ligger långt från 
större/bättre vägar. Nya byggnader 
kan med fördel placeras så långt från 
sjön att man både får till en rejäl fri-
zon för allmänheten och möjligheter 
att spara en del av de befintliga tallar-
na.  Det innebär också att bebyggel-
sen blir mindre framträdande från sjö-

Strandängar i den norra delen av sjön. Här föreslås 
inga nya byggnader.  
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sidan. För att ytterligare få byggna-
der att smälta in i omgivningen bör 
man vid bygglov diskutera vilken 
kulör nya hus ska ha.  

 
Inget av områdena bedöms ligga i riskzo-
nen för höga vattenstånd eller ras och 
skred. En bredare frizon utmed område 2 
är dock att föredra eftersom detta område 
ligger något lägre och ny bebyggelse där-
för med fördel kan dras upp längre från 
sjön.   
 
Landsbygdsutveckling  
Sjön ligger intill Ljungsarp, som pekats ut 
som en av de orter som ska prioriteras 
vad gäller service och allmänna kommuni-
kationer. Ytterligare bebyggelse är positivt 
för utvecklingen i Ljungsarp. Det gynnar 
sannolikt även livsmedelsaffären i Dals-
torp, dit avståndet är ca 6 km.  
 
En utveckling runt Lagmanshagasjön kan 
även ha synergieffekter med Isabergsom-
rådet i Gislaveds kommun. 

Strandskydd / frizon 
För båda områdena gäller att ny bebyg-
gelse främst ska komma till öster om befint-
liga mindre vägar. På så sätt bildas en na-
turlig frizon och allmänheten har möjlighet 
att komma ner till vattnet. Vid en eventuell 
planläggning av befintliga byggnader väster 
om vägen vid område 1, är det möjligt att 
de 30 m som eftersträvas ej går att upp-
fylla. Frizonen får anpassas efter befintliga 
byggnader men avgränsas/utformas för att 
skapa bästa möjliga tillgänglighet.   
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Mindre väg vid område 2.  

Område 1, öster om vägen.  
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TRANEMO - Ljungsarp 
 
Stomsjön - Mörksjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Mörksjön ligger mitt i samhället Ljungsarp. 
Hela den västra sidan, och del av norra 
änden, är bebyggd med bostäder. På den 
östra sidan finns idrottsområde med fot-
bollsplaner i norr och södra delen är oex-
ploaterad och skogbevuxen. Runt sjön 
löper ett elljusspår. Norr om sjön och all-
deles intill, går väg 156. 
 
Stomsjön ligger direkt väster om 
Ljungsarp och på den östra sidan går or-
tens villabebyggelse alldeles intill sjön. I 
norr ligger kyrkan vackert med sluttning 
ner mot sjön. Denna kräver och bör ha ett 
ganska stort område fritt runt sig för att, i 
denna del av sjön, bevara karaktären av 
kyrksjö. I den södra delen av sjön finns en 
kommunal badplats.  
 
Öster om Ljungsarp rinner Västerån, som 
idag inte har något strandskydd. Ån har 
ett högt bevarandevärde och ny bebyg-
gelse bör komma till på tillräckligt avstånd 
från ån, för att befintliga värden ska kunna 
skyddas. Om strandskydd föreslås införas 

för Västerån ska dock hänsyn tas till de 
sträckor som redan idag är bebyggda och  i 
framtiden kan vara i behov av komplette-
ringsbebygglese. Det gäller då t ex sträck-
an förbi Ljungsarps tätort 
 
Tätortsutveckling i strandnära läge 
Med tanke på att Mörksjön redan idag är 
ganska påverkad av bebyggelse och verk-
samhet, känns det angeläget att man inte 
föreslår någon mer utbredd bebyggelse 
också runt Stomsjön, utan håller den rela-
tivt orörd. Sjön är också liten och tål där-
med inga större exploateringar. På den 
västra sidan finns ett område med bostä-
der/gårdar som ligger i en vacker gammal 
kulturmiljö. Området mellan bebyggelsen 
och vattnet sluttar ner mot sjön. Här är 
stora delar av marken medtagen i invente-
ringen av ängs- och hagmarker, samt även 
medtagen i lövskogsinventeringen.  Bebyg-
gelsen skulle eventuellt kunna komplette-
ras med några enstaka nya bostadshus. 
Dessa bör då läggas ihop med befintlig be-
byggelse ovanför den vackra sluttning som 
finns ner mot sjön, och hamnar då utanför 
strandskyddet och inventerade värdefulla 
områden. 

Mindre byväg nere vid vattnet på den västra sidan av 
Stomsjön. I vänstra kanten börjar den vackra sluttningen 
upp mot sjögården m fl gårdar. 
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1. Verksamheter: Området lämpar sig 
för kompletterande fritidsverksamhet 
eftersom det ligger alldeles i anslut-
ning till befintliga fotbollsplaner och 
elljusspåret som går runt Mörksjön.  

2. Bostäder A-läge: Marken sluttar mot 
sydöst och här bör nya bostäder 
kunna komma till i direkt anslutning 
till tätorten. Bostädernas avstånd till 
väg 156 anpassas efter buller-
aspekten.  

 
Båda områdena ligger på en nivå som inte 
innebär någon risk för höga vattennivåer. 
Terrängen är heller inte sådan att risk för 
ras eller skred behöver befaras.  
 
Landsbygdsutveckling  
Ljungsarp är en av de orter som ligger i 
stråket som ska prioriteras vad gäller ser-
vicefunktioner och allmänna kommunikat-
ioner. Ljungsarp. Positivt för ortens utveckl-
ing.  

En bebyggelse i Ljungsarp kan även vara 
positivt för livsmedelsaffären i Dalstorp. 
Kanske kan man inte räkna med en affär 
på båda orterna.  
Utpekade områden omfattas inte av 
strandskydd. Område två avgränsas tyd-
ligt från Mörksjön av allmänna vägen 156. 
Runt sjön går ett elljusspår som garante-
rar att sjön är tillgänglig för allmänheten.  
 
Frizon 
Eftersom områdena inte omfattas av 
strandskydd är begreppet frizon inte aktu-
ellt. Man kan ändå konstatera att vid en 
förändring av område ett, bör bredden på 
området runt elljusspåret vara så stort att 
man kan bevara karaktären på den skog 
som finns där idag.  Det gör även att upp-
levelsen av sjön inte förändras sett från 
samhället.  
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Foto över Mörksjön taget från nordväst. Plats för fika och 
avkoppling alldeles i anslutning till Ljungsarp. Runt sjön 
går ett elljusspår.  
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TRANEMO  
 
Store-Malen 
Beskrivning/ karaktärisering 
Sjön ligger med den sydöstra delen i 
Gislaveds kommun. Store-Malen hör till 
kommunens större sjöar men den har 
många näs och vikar och landskapsrum-
men blir därför inte så stora. Landskapet 
är kuperat och består till största delen av 
skog. Alanäs och Bossared finns med i 
länsstyrelsens lövskogsinventering. Sjön 
är till stora delar att betrakta som opåver-
kad av bebyggelse. Ett undantag är 
stugområdet Alanäs som ligger vackert i 
ett lövskogsområde. Öppen jordbruks-
mark finns runt gårdarna Malsbo, Nissa-
bygget och Bossared. Vägnätet är av låg 
standard runt nästan hela sjön. De södra 
delarna är att betrakta som otillgängliga.  
 
Store-Malen kalkas idag kontinuerligt.  
Storlom har observerats vid sjön och den 
är en lämplig häckningsbiotop. 
 
Store-Malen ligger i utkanten av område 
utpekat som lämpligt för vindbruk, vilket är 
ett skäl till att inte föreslå nya områden för 
permanentbebyggelse invid sjön.  

Bedömningen är att vissa typer av verk-
samheter för friluftsliv och turism kan fun-
gera utan att störas av ett närliggande vind-
kraftverk.  
 
LIS-områden 
1. Fritidsområde: Alanäs är ett relativt 

stort och etablerat område för fritids-
hus. Här bör man tillåta att fler fritids-
hus uppförs, även inom strand-
skyddsområde. Området nås via 
mindre vägar med sämre standard. 
Området bör därför inte utvecklas 
mot permanentbostäder.  Den västra 
delen av LIS-området är upptaget i 
lövskogsinventeringen. Inom området 
ligger idag ett antal fritidshus som i 
ganska hög utsträckning omges av 
lövträd. Ny bebyggelse skall placeras 
in med försiktighet och med intention-
en att så mycket av lövskogen som 
möjligt ska bevaras.  

2. Verksamhetsområde: Området runt 
Store-Malen är tämligen orört och bör  
därför kunna lämpa sig för någon 
form av verksamhet mot friluftsliv och 
turism. I anslutning till utpekat om-
råde finns idag en ramp för iläggning 
av båtar.  
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Område 1 ligger inte inom område med 
risk för översvämning eller ras och skred.  
Detsamma gäller för område 2, bortsett 
från den västra delen som ligger lägre. 
Här behöver en mer detaljerad utredning 
göras i samband med en kommande de-
taljplan. 
 
Landsbygdsutveckling 
I arbetet med LIS-planen har några få om-
råden pekats ut som lämpliga för ren fri-
tidsbebyggelse.  Det är i samtliga fall om-
råden som redan ianspråktagits för fritids-
bebyggelse. Områdena vid Sämsjön och 
Lagmanshagasjön har båda kopplingar/
synergieffekter med större frilufts- och kul-
turområden i närheten, och har därför be-
dömts utvecklande för landsbygden.  
Argumentet att ta med Store-Malen som 
ett LIS-område är mer en allmän syn om 
att en kommun även bör kunna erbjuda 
lämpliga områden för fritidsbebyggelse för 
att skapa en grund för landsbygdsutveckl-
ing. Att satsa på utbyggnad av redan be-
fintliga områden är dessutom miljömässigt 
ett bättre alternativ än att ”ta upp” nya om-
råden med krav på ny infrastruktur m m.  

Strandskydd / frizon 
Vid Alanäs (område 1) finns, åtminstone 
delvis, en fungerande passage utmed vatt-
net där det också finns en för insjöar karak-
täristisk trädridå i strandkanten. Vid ian-
språktagande av ytterligare område norr 
om Alanäs, bör man fortsätta med denna 
karaktären. Det gör att upplevelsen av be-
byggelsen från sjön blir mindre. Store-
Malen är idag en sjö som bjuder på stillhet 
och orördhet, vilket i sig är en attraktivitet 
och som sådan även viktig för såväl det 
rörliga friluftslivet som för en kommande 
turistsatsning inom LIS-område 2.  
 
Frizonen vid område 2 kan med fördel gö-
ras bredare än 30 m. Detta eftersom det i 
samband med någon form av turistverk-
samhet, kan bli aktuellt med anordningar 
vid vattnet (brygga, bad, bastu etc.) Även 
vid detta område är det viktigt att bevara en 
trädridå närmast vattnet för att inte förstöra 
känslan av orördhet från sjön.  
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Strandkant inom Alanäs fritidsområde (LIS-område 1).  

Brygga/pir nedanför område 2. 
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TRANEMO - Ambjörnarp 
 
Visen 
Beskrivning/ karaktärisering 
Visen ligger väster om samhället Ambjör-
narp. Sjön är mycket flikig med näs och 
vikar, vilket skapar en mängd mindre land-
skapsrum. Det mesta av omgivningarna 
består av skog. Öppet jordbrukslandskap 
hittar man i östra delen, i Grannäs och 
Högalid. I norra delen, den som kallas 
Nordsjön finns mycket fritidshusbebyg-
gelse. Här ligger också en kommunal bad-
plats.  
 
Visen har tidigare kalkats, men ligger nu 
enbart på bevakning för ev. framtida kalk-
ning.  
 
Storlom har observerats vid sjön och den 
är en lämplig häckningsbiotop. 
 
Inom område 1 finns väddsandbin. Hän-
syn till dessa vildbin behöver tas i den 
fortsatta planeringen.  
Område 3 ligger i anslutning till regionalt 
värdefullt odlingslandskap. 
 
LIS- områden 
1. Bostäder A-läge: Del av området 

är redan idag bebyggt med fritids-
hus/permanentbostäder. Komplette-
rande bebyggelse bör kunna ske 
ovanför den allmänna vägen.  

2. Verksamheter / bostäder A-läge: 
Området är lämpligt för mindre fri-
lufts- eller turistverksamhet. Alterna-
tivt skulle ett par villor kunna uppfö-
ras i anslutning till befintlig bebyg-
gelse. 

3. Bostäder A-läge: Ett område i di-
rekt anslutning till tätorten, lämpligt 
för permanentbostäder. Vid en ex-
ploatering av området ska hänsyn 
tas till att en ”grön korridor” skapas 
enligt kartan. Detta är en viktig åt-
gärd eftersom detta är enda stället 
på en lång sträcka, som idag funge-
rar som en spridningskorridor i nord-
sydlig riktning. De områden som be-
döms lämpade för byggnation är 
den öppna marken ovanför vegetat-
ionsridån utmed vattnet.  

Vid område 1 och 3 föreligger ingen risk för 
översvämning, eftersom dessa ligger be-
tydligt högre än sjön. För område 2, bör 
mer noggranna utredningar göras vid en 
kommande byggnation, för att nya bostäder 
inte ska hamna för lågt.   
 
Landsbygdsutveckling 
Samtliga tre områden ligger med närhet in 
till Ambjörnarp, som ligger utmed det kom-
munikationsstråk som ska prioriteras. En 
satsning i Ambjörnarp ses som positivt för 
landsbygdsutvecklingen.  
 

Strandskydd / frizon 
Område 1 ligger norr om den större all-
männa vägen, vilken i sig skulle kunna ses 
som ett särskilt skäl för upphävande av 
strandskyddet. Tillgängligheten i området 
söder om vägen, närmast sjön, påverkas 
inte.  
 
Ett ianspråktagande av område 2 bör ske 
med försiktighet och så att nya byggnader/
tomter hamnar en bit ifrån den befintliga 
väg som går utmed sjön.   
 
En exploatering i område 3 föreslås hamna 
runt 40-50 m från vattnet.  Vid vattnet finns 
en randzon med träd och annan vegetat-
ion. Denna bör sparas och bli del i den 
gröna korridor som ska finnas. Bebyggel-
sen utmed vägen som går sydöst om områ-
det har karaktär av radby, d v s den ligger 
utmed vägen och man har en vacker utsikt 
över åkrarna och ner mot sjön.  Ny byg-
gelse ska därför inte sträcka sig längre sö-

Fritidshusbebyggelse strax intill badplatsen vid 
område 1. 
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TRANEMO - Ambjörnarp 
 
Visen 
LIS-område 3 
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TRANEMO - Ambjörnarp 
 
Visen 
LIS-område 2 
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TRANEMO - Ambjörnarp 
 
Pjukasjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Pjukasjön ligger ca 1 km sydöst om Am-
björnarp, utmed väg 1585 mot Gislaved. I 
den norra delen av sjön finns viss bebyg-
gelse i form av främst fritidshus. Bebyg-
gelsen är uppdelad i två områden och nås 
via mindre vägar med lägre standard från 
väg 1585. I övrigt saknas bebyggelse runt 
sjön och området upplevs som tämligen 
orört och kanske något svåråtkomligt. 
Marken runt sjön är i huvudsak  bevuxen 
med barrskog.  
 
Storlom häckar vid sjön.  

LIS-områden 
 
Några LIS-områden föreslås inte runt sjön. 
Bland annat med anledning av sjöns rela-
tiva orördhet och förekomsten av Storlom.  
 
I anslutning till befintliga fritidshus öster om 
sjön, skulle någon kompletterande bebyg-
gelse eventuellt kunna komma till, utan att 
störa naturvärden och fågelliv.  
 

 
 
 
 
Foto över södra delen av sjön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto över norra delen av sjön.  
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TRANEMO - Ambjörnarp 
 
Byasjön m fl 
Beskrivning/ karaktärisering 
Övriga småsjöar i den östra delen av Am-
björnarps tätort är i många fall starkt på-
verkade av bebyggelse, vilket innebär att 
det inte finns utrymme att lägga ut några 
LIS-områden runt dessa. Det gäller t ex 
Ryen som har industriverksamhet intill och 
därför känns ointressant för annan verk-
samhet. Vid Byasjön, där befintlig bebyg-
gelse skulle kunna kompletteras finns en 
större kraftledningsgata.  
 
Flera sjöar är tvärtemot vad som ovan 
sägs helt opåverkade av bebyggelse och 
bör bevaras för rekreation och friluftsliv.  
 
LIS-områden 
Inga LIS-områden föreslås här.  
Kompletterande bebyggelse (t ex enstaka 
bostäder) bör dock kunna komma till i an-
slutning till befintlig bebyggelse med sär-
skilda skälet ”tätortsutveckling”. Det gäller 
t ex västra sidan av sjön Brölången mitt 
inne i tätorten.  
 

Runt flera sjöar finns befintliga verksamhet-
er som måste få möjlighet till utveckling, 
även om det kan beröra strandskyddet i 
viss mån.  
 
Skogssjön är i en utredning, utpekad lämp-
lig för vattenskidåkning. Anordningar som 
behövs för vattenskidåkning får tillkomma. 
Dock är annan bebyggelse ej lämplig med 
hänsyn till risken för störningar.  
 
Landsbygdsutveckling 
Attraktiva nya möjligheter till boende runt 
sjön Visen, ihop med goda friluftsmöjlighet-
er runt sjöarna öster om orten kan ge Am-
björnarp en ökad attraktionskraft i framti-
den.   
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TRANEMO - Sjötofta 
 
Stomsjön och Kvarnsjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Stomsjön ligger inne i Sjötofta samhälle. 
Genomfartsvägen löper utmed östra si-
dan. Omgivningarna är kuperade och be-
står av omväxlande skog och öppna mar-
ker. I nordväst ligger ett villaområde och 
här finns även en badplats (ej kommunal). 
 
Kvarnsjön är relativt liten. Stränderna ver-
kar sanka och är till stor del omgivna av 
skog. I norra delen reser sig en liten höjd. 
Östra delen ansluter till öppna delar med 
kommunal badplats och Sjötofta Fritids 
anläggning.  
 
Vägen ner till sjön och badplatsen känns 
något privat, då den går genom/förbi Sjö-
tofta Fritids område.  
 
LIS-områden 
Runt Stomsjön finns inga områden lämp-
liga för någon mer omfattande bebyg-
gelse. På den östra sidan kräver kyrkan 
utrymme och en höjd på den västra sidan 
bör behållas orörd. Möjligen kan enstaka 
bostadskompletteringar vara möjliga invid 
befintlig bebyggelse. Detta bör då prövas 
som tätortsutveckling.  
 
1. Verksamheter: Med tanke på att 

Kvarnsjön redan idag utnyttjas för 
bad och fritidsverksamhet, känns 
det lämpligt att lägga fast ytterligare 
områden runt sjön för fritids- och/
eller turistverksamhet.  

 
Vissa delar är lite låglänta och särskild vikt 
bör läggas vid att nya anläggningar ham-
nar på en nivå utan risk för höga vattenni-
våer.  

Landsbygdsutveckling 
En utveckling av pågående fritids- / turist-
verksamhet bedöms positivt för såväl Sjö-
tofta som för hela kommunen.  
Även en bebyggelse av permanenthus 
skulle gynna Sjötofta. 
  
Frizon 
Strandområdet får inte privatiseras. Viktigt 
att fri passage ges även för det rörliga fri-
luftslivet. 

Badplats i den norra änden av Stomsjön, invid vil-
laområdet.  

Kvarnsjön. Vy från badplats.  
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TRANEMO TÄTORT 
 

Tranemosjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Tranemosjön är en liten sjö i Tranemo 
centrum. Den är påverkad av bebyggelse, 
bortsett från den södra/sydöstra delen 
som är tämligen orörd. I sjöns norra ände 
ligger gymnasieskolan och kyrkan. På den 
östra sidan ligger ytterligare en del av 
gymnasieskolan med en byggnad som 
stänger av sjön från centrum. På denna 
sida finns också ett punkthus, ett par fas-
tigheter med strandtomt samt hembygds-
parken. På den västra sidan ligger bla Fol-
kets Park och en kommunal badplats. Det 
finns gångväg runt sjön ,  men i södra de-
len går den inte utmed sjön utan en bit 
därifrån. På västra sidan bör man mellan 
vägen och gångvägen, Från Folkets Park 
och söderut lägga detta som ett omvand-
lingsområde. Viktigt att det blir transpa-
rens mellan vägen och gångvägen så att 
stråk och utsikt bevaras. Lämpligt kan 
vara småskaliga hyreshus/bostadsrätter 
och radhus. Östra sidan skulle må väl av 
samma transparens mellan centrum och 
vattnet.  
 
I övrigt bör man på den östra sidan, inte 
föreslå någon mer bebyggelse söder om 
hembygdsparken.  Här handlar det mer 
om möjligheter att utnyttja sjöns närhet till 
centrum och på olika sätt skapa tillgäng-
lighet till sjön för allmänheten. Tranemo-
sjön är en mycket viktig attraktivitetsfaktor 
vid ortens framtida utveckling.  
 
Eftersom Tranemosjön inte omfattas av 
strandskydd föreslås inga LIS-områden, 
men däremot områden för tätortsutveckl-
ing. 
 
Tätortsutveckling i strandnära lägen  
1. Bostäder A-läge: I den sydvästra 

delen av sjön ligger fyra mindre fler-
bostadshus i grupp. Området runt 
dessa skulle kunna rymma liknande 
bostäder. Här bor man med sjöutsikt 
och gång- och cykelväg till såväl 
skolor som centrum. Området norr 
om befintlig bostadsgrupp är idag 
verksamheter. Detta bör dock på 

lång sikt omvandlas till bostadsom-
råde, eftersom man här hittar ett av 
Tranemo tätorts bästa bostadsläge. 
Det område som föreslås som om-
råde för tätortsutveckling avgränsas 
av befintlig gång- och cykelväg längs 
med sjön.  

2. Bostäder A-läge / verksamheter: 
På den östra sidan av sjön föreslås 
ett område för tätortsutveckling från 
hembygdsparken och norr ut upp till 
gymnasieskolan. Här finns potential 
att få sjön att hänga bättre ihop med 
Tranemo centrum. En komplettering 
av befintliga bostäder kan vara aktu-
ellt samt även centrumverksamheter 
kopplade till vattnet som t ex café, 
restaurang eller liknande. Även an-
läggande av ”strandpromenad”, bryg-
gor och liknande kan vara aktuellt.  

 
Delar av områdena ligger med direkt närhet 
till vattnet och på nivåer som i framtiden 
riskerar att svämmas över. Det är därför 
angeläget att diskussioner förs om vilken 
typ av användning som kan vara aktuell 
inom dessa områden och om det krävs 
några åtgärder för att förhindra översväm-
ning. Det gäller t ex festplatsen på den 
västra sidan av sjön.  
 
 
 
 
 
 
 

Gång- och cykelväg på den västra sidan av 
sjön. Längst bort syns ett av bostadshusen i 
den södra änden av sjön.  
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Landsbygdsutveckling 
För att klara målet att få till en lands-
bygdsutveckling i ”hela” Tranemo kom-
mun krävs först och främst ett starkt tä-
tortscentra Tranemo-Limmared. Av den 
anledningen har även Tranemo ansetts 
vara landsbygd i detta arbete. Ett möjlig-
görande av attraktiva bostadslägen runt 
Tranemo är mycket positivt för lands-
bygdsutvecklingen i kommunen.  
 

Frizon 
Del av den norra änden av sjön är idag 
tillgänglig för allmänheten. En gångväg 
löper här på vissa sträckor i nära anslut-
ning till vattnet.  
 
På den västra sidan finns en badplats och 
folkets Park som är också är tillgängliga 
för allmänheten. Runt sjön finns dock 
även privata tomter som går ända ner till 
vattnet och därmed skär av möjligheten till 
en ”frizon” runt hela sjön.  

Vid utpekade områden skall en ”frizon” 
lämnas med det avstånd som idag finns 
mellan gång- och cykelväg och vattnet. Vid 
den östra sidan vore det även positivt att 
skapa möjligheter att komma ända ner till 
vattnet, vilket inte är möjligt idag. Dessutom 
bör, i framtiden, någon utblick skapas från 
centrum ner mot sjön.  
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Foto taget från den västra stranden över mot  befintliga villor med strandtomt och flerbo-
stadshus på den östra sidan.    
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TRANEMO TÄTORT 
 
Ljungsnäsasjö/Månstadsån 
Beskrivning/ karaktärisering 
Ljungsnäsa sjö är en liten sjö strax norr 
om Tranemo tätort. Den är omgiven av 
skog, sankmark och utmed dess östra 
sida går väg 27, delvis i ett öppet jord-
brukslandskap. Utmed sjöns västra sida 
finns den gamla banvallen som numera är 
asfalterad och ett populärt gång- och cy-
kelstråk mellan Tranemo och Limmared.  
 
Området mellan tätorten och gång- och 
cykelvägen, som i huvudsak är skogsbe-
vuxet, används flitigt av skolorna i Tra-
nemo för olika friluftsaktiviteter. För att 
komma till området på båda sidor om 
gång- och cykelvägen från tätorten behö-
ver man korsa antingen Månstadsån eller 
Jälmån. Idag finns ingen bilväg in till om-
rådet.  Även Månstadsån och Jälmån om-
fattas av strandskydd på 100 m.  
 
Området är artrikt med känsliga våtmarks-
områden vid ån. Hänsyn till detta behöver 
tas vid en kommande exploatering.  
 
I kommunens översiktsplan är hela områ-
det mellan Ljungsnäsasjö och Tranemo 
tätort utpekat som ett framtida område för 
bostäder.   
 
LIS-områden 
1. Bostäder A-läge: Här skulle punkt-

hus kunna uppföras, kanske högre i 
upp till 6-7 våningar. Denna hustyp 
skulle göra det möjligt att bevara 
skogskaraktären i området och be-
byggelsen skulle dessutom annon-
sera Tranemo mot väg 27. 

 
I samband med en kommande detaljplan 
behöver särskild fokus läggas på följande 
frågor: Buller, tillfartsväg samt störningar 
för friluftslivet. T ex kan bullerfrågan inne-
bära att del av området inte är aktuellt för 
bebyggelse.  
 
Särskilda utredningar kommer även att 
krävas vad gäller geoteknik och risken för 
höga vattennivåer.  
 

Landsbygdsutveckling 
För att klara målet att få till en landsbygds-
utveckling i ”hela” Tranemo kommun krävs 
först och främst ett starkt tätortscentra Tra-
nemo-Limmared. Av den anledningen har 
även Tranemo ansetts vara landsbygd i 
detta arbete. Ett möjliggörande av attrak-
tiva bostadslägen runt Tranemo är mycket 
positivt (och viktigt) för landsbygdsutveckl-
ingen i kommunen.  
 
Frizon 
 Eftersom området närmast sjön på den 
västra sidan är sankt är inte denna del av 
sjön tillgänglig idag. En ev. ny bebyggelse 
skall dock läggas så att en frizon blir kvar, 
tillräckligt bred för att skapa ett möjligt stråk 
för ”fri passage”.   
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TRANEMO TÄTORT  
 

Stora  och lilla Kroksjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Kroksjön (stora och lilla) ligger strax söder 
om Tranemo tätort, på båda sidor om väg 
27. Vid sjön finns en fiskecamping med 
inplanterad regnbågslax och öring i sjöar-
na väster om väg 27. I den del av Stora 
kroksjön som ligger öster om väg 27 finns 
ett naturligt fiskbestånd. Runt sjön väster 
om vägen finns strövstigar och bryggor för 
fiske. Sjöarna känns trots camping och 
café etc i den norra delen, tämligen orörda 
och erbjuder en vacker natur. Området 
runt sjöarna är till största delen skogsbe-
klätt. Runt lilla Kroksjön är dock marken 
mer vattensjuk och därmed även mer öp-
pen. Delar om områdena runt sjöarna är 
starkt påverkade av buller från väg 27. 
Norr om sjön finns även en större berg-
täkt. Bortsett från campinganläggningen 
finns endast en bostad runt sjöarna. 
Denna är belägen på den nordöstra sidan 
av sjön, öster om väg 27.  
  
Stora Kroksjön kalkas genom tillrinnande 
sjöar och våtmarker.  
 
 
 
 

LIS-områden 
1. Verksamheter: En stor del av områ-

det runt Stora kroksjön såväl öster 
som väster om väg 27 föreslås som 
ett LIS-område för friluftsliv och tur-
ism.  

2. Bostäder A-läge: Området väster 
om Stora Kroksjön föreslås för bostä-
der A-läge alternativt verksamheter 
för fritid och turism. Detta område 
finns upptaget i kommunens över-
siktsplan som en tänkbar utökning av 
Tranemo Tätort.  

 
Lilla Kroksjön längst i söder föreslås dock 
lämnas helt orörd vad gäller byggnader och 
andra anordningar.  
 
Med tanke på bulleraspekten från väg 27 
och bergtäkten, föreslås inga områden för 
bostäder, vilket annars hade varit lämpligt 
med hänsyn till närheten till Tranemo och 
allmänna kommunikationer.  
 
Del av området öster om väg 27 som utgör 
täktområde kan behöva fyllas upp för att 
undvika risk för höga vattennivåer.  
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Landsbygdsutveckling 
Kroksjön med fiskecamp är en av kommu-
nens största attraktioner vad gäller turism 
och därmed en viktig del i områdets ut-
veckling. Plats bör ges för fiskecampen 
och eventuella liknande verksamheter att 
utvecklas runt Stora Kroksjön.  
Frizon 
Pågående verksamhet i form av 
fiskecamp, innebär en hel del anläggning-
ar i direkt anslutning till vattnet. Anlagda 
stigar och bryggor innebär att området blir 
mer tillgängligt än vad som varit fallet utan 
den. 
 
Det är dock viktigt att man utformar allt 
med tanke på tillgängligheten, inte bara 
för gäster till fiskecampingen, utan även 
till det rörliga friluftslivet i stort.   
 
Med hänsyn till trafiken på väg 27 och det 
buller den alstrar kanske inte Kroksjön är 
något mer frekventerat rekreationsområde 
för boende i Tranemo tätort, men möjlig-
heten ska finnas.    
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Runt Kroksjön finns promenadstråk och bryggor för fiske.  
Sjön är på detta sätt i många delar tillgänglig.  
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TRANEMO 
 
Simmesjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Sjön är avlång i riktning öster/väster. Den 
norra delen ligger i Tranemo kommun och 
den södra i Svenljunga. I den nordöstliga 
delen finns en badplats. Den norra sidan 
sluttar och utmed en del av sjön är slutt-
ningen brant och marken delvis blockig. 
Sjön verkar vara relativt humusrik 
(brunfärgad). Här finns ett stort antal som-
marhus, av vilka de flesta ligger mellan 
sjön och den mindre väg som går ner till 
området. Vegetationen på sjöns norra 
sida består till stor del av tätvuxen barr-
skog. Området kan kompletteras med fri-
tidshus, men för att få attraktiva tomter bör 
skogen mellan vägen och sjön glesas ut. 
VA-fråga behöver utredas. Lämpligheten 
för placering av permanentbostäder be-
döms i förhållande till standard på vägar, 
VA anläggningar och kollektivtrafik.  
 
Svenljunga har i sitt förslag till tematisk 
fördjupning för LIS-områden, pekat ut ett 
mindre område i den södra delen av sjön 
som möjligt läge för komplettering av be-
fintlig bebyggelse. Området ligger inte i 
närheten av kommungränsen och påver-
kas inte av här föreslagna områden.  
 
I närheten av Simmesjön finns ett större 
opåverkat område.  
 

 
 

LIS-områden 
1. Fritidsområde: Området runt befint-

liga fritidshus föreslås som ett LIS-
område för utveckling av fritidshusbe-
byggelsen.  

 
Enstaka hus för permanentbebyggelse 
skulle kunna komma till inom ett område 
strax nordöst om sjön. Något LIS-område 
för permanenthus föreslås dock inte med 
hänsyn till områdets läge i förhållande till 
större vägar och allmänna kommunikation-
er.  
 
Området nere vid sjön är bitvis sankt och 
låglänt. Nya fritidshus bör istället placeras 
längre upp mot vägen alternativt norr om 
vägen. Nybyggnation kräver särskild hän-
syn vad gäller geoteknik både med tanke 
på de mer låglänta områdena och de mer 
branta områdena norr om vägen.  
 
Landsbygdsutveckling 
Att peka ut ett LIS-område invid Simmesjön 
är, precis som vid Store malen, ett sätt att 
få hela Tranemo att leva. Vid Simmesjön 
finns redan ett stort antal fritidshus, och att 
fortsätta bygga på denna koncentration är 
sett ur flera perspektiv bättre än att ”öppna 
upp” nya områden.  
 

Frizon 
Delar av stranden är idag sank och svårtill-
gänglig. Om ett helhetsgrepp tas över om-
rådet bör vikt läggas vid att försöka skapa 
framkomlighet utmed strandkanten. Nya 
tomter ska läggas ut med hänsyn till detta 
och till att en frizon på minst 30 m ska fin-
nas nere vid sjökanten. Det kan vara lämp-
ligt att ny bebyggelse placeras bakom re-
dan befintlig.  
 
LIS-området sträcker sig över en relativt 
lång del av sjöns norra sida. För att få en 
acceptabel tillgänglighet bör man därför 
även eftersträva fler släpp mellan husgrup-
perna, så att möjligheter att nå sjön från 
vägen skapas på fler ställen.  

Foto, från Simmesjöns badplats, 
som visar norra strandens karaktär.  
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TRANEMO - Länghem 
 
Gärdessjö 
Beskrivning/ karaktärisering 
Gärdessjön är avlång, sträcker sig i nord-
sydlig riktning och går i söder ändå fram 
till väg 27. Sjön ligger invid tätorten 
Länghem. Länghem genomkorsas av järn-
vägen och ligger ca 2 km norr om väg 27.   
Marken runt hela sjön är skogsbevuxen 
och relativt låglänt. Med tanke på närheten 
till väg 27 är det de norra delarna av sjön 
som inventerats för ett ev. LIS-läge. Vid 
inventering på den nordöstra sidan upplev-
des ljudet från väg 27 som väldigt markant 
och störande. (Ljudet från vägen fortplan-
tar sig över vattenytan.)   
 
Sjön har idag ingen bebyggelse runtom-
kring och kan, bortsett från väg 27 i söder, 
anses vara relativt orörd.  
 
LIS-områden 
Några LIS-områden föreslås inte vid Gär-
dessjö. Den östra sidan faller bort med an-
ledning av bullerstörningar från väg 27. 
Främsta anledningen till att inte heller fö-
reslå något område på den västra sidan, är 
att ljudet från väg 27, samt att ett område 
inom strandskyddszonen skulle kräva rela-
tivt stora satsningar vad gäller förbättrade 
vägar ner till sjön.  
 
Även motivet att sjön idag, till stora delar, 
är helt orörd har vägts in.  
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TRANEMO - Månstad 
 
Sämsjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Sjön ligger till största del i Ulricehamns 
kommun. Sjön är långsmal i riktning sö-
der/norr där endast den södra delen hör 
till Tranemo kommun. På en udde 
(Nabben) ut i sjön finns ett antal sommar-
stugor. Området är väldigt vackert med 
öppen odlingsmark delvis med odlingsrö-
sen och uppvuxen ekskog i sluttningarna 
ner mot sjön. Området ligger i utkanten av 
ett större område utpekat som ”värdetrakt 
skog” av Länsstyrelsen. Det innebär inget 
formellt skydd men är en uppmaning till 
kommunen att försöka skapa skydd för 
befintlig ädellövskog. Detta stärks ytterli-
gare genom att ett område finns utpekat i 
lövskogsinventeringen.  Området ingår 
även i ett regionalt värdefullt odlingsland-
skap.Om området planläggs kan större 
ädellövträd med fördel mätas in och om 
möjligt bevaras.  
 
I området ligger också en kommunal bad-
plats. Området kan kompletteras med ett 
fåtal stugor, framförallt i den östra delen. 
Något större sammanhängande LIS-
område är svårt att få plats med. Eventu-
ella permanentbostäder kan placeras 
uppe på platån. Lämpligheten för place-
ring av permanentbostäder bedöms i för-
hållande till standard på vägar, VA-
anläggningar och kollektivtrafik. I och med 
de långa sluttningarna kan hus placeras 
utanför strandskyddet och ändå få del av 
den vackra sjöutsikten. VA-frågan behö-
ver utredas. Bebyggelse skall planeras 
med hänsyn till befintlig ekskog.  
 

Gällande områdesbestämmelser anger att 
området kan användas för bostäder.  
 
LIS-områden 
1. Fritidsområde/bostäder B-läge: 

Området vid Nabben föreslås tas 
med som ett LIS-område för fritidsbe-
byggelse med möjlighet till enstaka 
permanentbebyggelse, men området 
ligger för långt från allmänna kommu-
nikationer för att permanentbostäder 
ska vara huvudtanken. Inom området 
finns en yta som tagits upp i 
lövskogsinventeringen. Nya byggna-
der ska placeras in med hänsyn till 
detta område och till landskapet i öv-
rigt och dess natur- och kulturvärden. 
I den östra delen finns även en infilt-
rationsanläggning. Hänsyn till denna 
måste också tas.  

 
Risk för översvämning eller ras och skred 
bedöms inte föreligga, förutsatt att bebyg-
gelse läggs en bit upp från strandlinjen.  
 
Landsbygdsutveckling 
En kompletterande bebyggelse vid 
Sämsjön/slumsvik har bedömts positivt för 
landsbygdsutvecklingen med hänsyn till 
närheten till Torpa-Hofsnäs området, som 
är viktigt för hela kommunens utveckling 
och möjlighet att locka turister. Inom Torpa-
Hofsnäs området finns begränsade möjlig-
heter till övernattning. Alternativ finns vid 
såväl Torpa som vid Herrgården/Hovsnäs, 
men som komplement till detta kan det 
vara positivt med möjlighet att hyra stuga 
inom närliggande områden. Aktuellt om-
råde kan vara just ett sådant.  
 
Frizon 
Del av strandlinjen är idag ianspråktagen. 
Vid ny bebyggelse ska en tillräckligt bred 
strandremsa sparas så att denna kan 
rymma en ridå med lövträd som också blir 
en frizon, tillgänglig för allmänheten.  
 
Markerat område har olika karaktär. Den 
västra delen sluttar ner mot sjön och här 
kan ny bebyggelse med fördel läggas 40-
50 m från strandlinjen.  
 
 Foto från badplatsen  

och österut.  
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Flygfotot visar befintlig bebyggelse på udden. Som syns är tillgängligheten längst ut mycket 
begränsad och marken ianspråktagen ända ner till strandkanten. Ny bebyggelse bör läggas 
på minst samma avstånd från strandlinjen som befintliga hus i den västra delen av området, 
d v s ca 50 m.  

Ca 50 m 
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TRANEMO - Nittorp 
 
Nygårdssjön - Jälmån 
Beskrivning/ karaktärisering 
Nygårdssjön  och Jälmån ingår i ett vack-
ert sjösystem/paddelstråk genom kommu-
nen. Nittorps tätort ligger på den östra si-
dan om vattnet. Väster om kantas sjön/ån 
i huvudsak av skogsmark. Mitt för Ny-
gårdssjön finns ett lite mer öppet landskap 
med gårdar. När man kommer in i Nittorp 
norrifrån har ett par nyare villor byggts 
invid Nygårdssjön. Området har här plan-
lagts och utrymme finns för ytterligare ny-
byggnation av villor.  
 
Söder om och alldeles i utkanten av Nit-
torp ligger ortens bygdegård. Förbi bygde-
gården går även ortens elljusspår som 
slingrar sig vackert i kuperad terräng ut-
med Jälmån. Området runt bygdegården 
borde ha potential för ytterligare utveckl-
ing som fritidsområde, med turistverksam-
het kopplat till exempelvis paddling.  
Vid Nygårdssjön finns en kommunal bad-
plats.  
 
På båda sidor av Nygårdssjön/Jälmån går  
även Jälmåleden som erbjuder kortare 
och längre möjligheter till vandring.  
 
Mellan område 1 och sjöstranden finns en 
inventerad betesmark som hyser en rik 
ängs- och betesmarksflora med stor bety-
delse för den biologiska mångfalden.  
 
 
 
 
 

LIS-områden 
1. Bostäder A-läge: Området är redan 

planlagt för bostäder och byggnation 
av ett par nya villor har skett de sen-
aste åren.  

2. Verksamheter: Bygdegården och 
området runt om - söder om kan med 
fördel  nyttjas ytterligare för fritids-
verksamheter, friluftsliv / turism.  

Kompletterande bebyggelse (t ex enstaka 
bostäder) bör även kunna komma till i an-
slutning till befintlig bebyggelse inne i       
Nittorp med särskilda skälet ”tätorts-
utveckling”. 
 
Ny bebyggelse inom område 1 placeras 
med hänsyn tagen till risken för ras/skred 
på tillräckligt avstånd från släntkrönet och 
slänten ner mot sjön.  
 
Landsbygdsutveckling 
Byggnation i Nittorp bedöms positivt för 
landsbygdsutvecklingen. På orten finns för-
skola och fritids som skulle gynnas vid en 
nybyggnation av bostäder. En satsning på 
turism kan ge en positiv utveckling för hela 
kommunen. Jälmån och även Jälmåleden 
som går på den västra sidan av ån är del i 
ett större system för vandring och paddling. 
 
Nittorp ligger utmed prioriterat kommunikat-
ionsstråk.  
  
Frizon 
Hela den västra sidan av sjön/ån är i stort 
orörd och erbjuder möjlighet att komma ner 
till vattnet. Verksamheterna vid Bygdegår-
den ska vara av typen som erbjuder till-
träde för allmänheten. För nya bostäder i 
läge 1 gäller att en ”frizon” på minst 30 m 
ska lämnas nere vid nygårdssjön. Med för-
del kan en randzon med vegetation/träd 
sparas närmast vattnet. (Se foto nedan!) 
En vegetationsridå är positivt ur flera 
aspekter. Både för att förbättra stabiliteten i 
slänten och för att skapa rum kring befintlig 
vandringsled.  

Foto från bron och norr ut 
mot de nybyggda villorna 
inom område 1.  
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TRANEMO - Dalstorp 
 
Dalstorpasjön 
Beskrivning/ karaktärisering 
Dalstorp är ett av kommunens större sam-
hälle, med ett riktigt centrum och vackra/
attraktiva omgivningar. Ett exempel är byn 
Boarp, utmed vägen mot Köttkulla. Byn 
ligger vackert belägen på en höjdrygg ös-
ter om Dalstorpasjön. Området ligger ut-
anför strandskydd, men här bör man 
kunna komplettera med ett antal nya bo-
städer i riktigt fina lägen.  
 
Dalstorpasjön ligger norr om och i direkt 
anslutning till orten, där det även finns en 
större kommunal badplats. Marken runt 
sjön är, bortsett från bebyggelsen i Dals-
torp, skogsbeklädd. Runt sjön löper en 
promenadstig. Del av denna ingår i Jäl-
maleden. Området runt kyrkan på den 
västra sidan av sjön omfattas av  ett beva-
randeområde för kulturmiljön. Ett stort om-
råde runt Dalstorp ingår i riksintresse för 
kulturmiljövården. Det innebär att särskild 
hänsyn ska tas i samband med all ny be-
byggelse i området. Vid utveckling inom 
dessa områden kommer Länsstyrelsen att 
ställa krav på arkeologiska utredningar.  

LIS-områden 
1. Bostäder A-läge: Som en fortsätt-

ning på den bebyggelse som idag 
ligger öster om sjön föreslås LIS-
område norr om denna. Nya bostäder 
bör läggas med minst samma av-
stånd till sjön som befintliga bostäder 
har. Det innebär att man i den frizon 
som blir har plats för såväl gångväg 
som en grönzon från denna ner till 
sjön. Ett område upptaget i 
lövskogsinventeringen berörs längst i 
norr. Vid en kommande planläggning 
kan detta område undantas alterna-
tivt kan ett antal träd mätas in och 
bevaras.  

2. Bostäder A-läge: Inne i tätorten och 
söder om genomfartsvägen finns ett 
område lämpligt för tätare bebyg-
gelse, t ex 55+ boende, trygghetsbo-
ende eller liknande.  

3. Bostäder A-läge: Norr om kyrkan 
och innan byn Borrarp, finns ett läge 
med sluttning ner mot sjön. Här skulle 
ett nytt attraktivt bostadsområde 
kunna skapas i härligt läge mot syd-
öst. En rejäl frizon lämnas längs med 

Foto från badplatsen, över bebyggelsen öster om Dalstorpasjön. Ett 
LIS-område föreslås som en fortsättning på bebyggelsen norrut. Den 
”frizon” som idag finns mellan tomterna och sjön (slänt med tallar) före-
slås fortsätta.  
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sjön och befintlig gångväg.   
Område 1 och 3 ligger betydligt högre än 
sjön och någon risk för höga vattennivåer 
bedöms inte finnas. Områdena ligger i 
sluttning och närmare bedömning av ris-
ken för ras etc. får göras i samband med 
detaljplan.  
 
Marken norr om Kvarnvägen vid område 2 
är tidvis vattensjuk. Noggranna bedöm-
ningar avseende risken för höga vattenflö-
den, måste göras inför en eventuell plan-
läggning/byggnation inom område 2. Det-
samma gäller för område fyra som ligger 
alldeles invid badplatsen och område som 
också tidvis är vattensjukt. Åtgärder kan 
komma att krävas, beroende på vilka an-
läggningar som kan komma att uppföras.  
 
Tätortsutveckling i strandnära läge 
4. Verksamheter / fritid-turism 

Området väster om badplatsen lig-
ger strategiskt till i direkt anslutning 
till tätorten och utgör en viktig at-
traktionsfaktor för orten. Tänkbart 
här är någon form av fritids- eller 
turistverksamhet. Nya byggnader 
eller anläggningar bör förekomma 
mycket restriktivt eftersom området 
ligger med risk för översvämning/
höga vattennivåer.   

 
Landsbygdsutveckling 
Dalstorp är ett av samhällena (naven) i Tra-
nemo kommun som man bör satsa på. Här 
finns en stor utvecklingspotential med goda 
servicemöjligheter och man bör fokusera 
på att få till ytterligare byggnation i området 
för att behålla skola, affär m m.  
 
Frizon 
Ny bebyggelse inom område 1 föreslås 
komma till ovanför gångvägen, innebä-
rande att man hamnar på ett avstånd av ca 
100 m från sjön. Ny bebyggelsen inom om-
råde 3 föreslås ligga på ett avstånd om 
minst  50 m från strandlinjen, innebärande 
att man kan skapa en rejäl frizon runt Jäl-
måleden, som passerar nere vid sjön.  
 
Område 2 ligger som närmast ca 70 m från 
strandlinjen och berör endast delvis strand-
skyddat område.  
 
Område 4 föreslås för fritid och turism, in-
nebärande att anläggningar kan komma att 
ske närmare vattnet än 30 m. Vid all plane-
ring av nya verksamheter/byggnader skall 
största hänsyn tas till att bevara/stärka till-
gängligheten för det rörliga friluftslivet och 
en fri passage för allmänheten. 
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Gruppen för strategiska mark och planfrå-
gor (SMP) 
 
bsv arkitekter & ingenjörer ab 
Maria Lindahl, arkitekt 
Annacarin Holm, fysisk planerare 
 
 

Foto 
bsv arkitekter & ingenjörer ab 
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LANDSBYGDSUTVECKLING  
I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) 
AVSEENDE TRANEMO KOMMUN 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
En samrådshandling för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avseende Tranemo 
kommun har varit ute på samråd mellan 21 mars till den 23 maj 2011. 
Under samrådstiden har ett antal yttranden inkommit, vilka redovisas och kommenteras 
nedan. Inför utställningen har kompletteringar/förändringar gjorts av planhandlingarna. Dessa 
redovisas såväl i kommentarerna till respektive yttrande som sammanfattningsvis under 
rubriken ”KOMPLETTERINGAR AV PLANHANDLINGARNA”. 

I N K O M N A  Y T T R A N D E N   
 
Svenska Kraftnät, har inget att erinra mot förslaget.  
Borås stad, har inget att erinra mot förslaget men understryker det som står om att; LIS-
områden som kan komma att pekas ut i Torpa-Hofsnäs-Ömmesala-området ska ha en tydlig 
avsikt att utveckla besöksnäringen och sjöarna bör även i framtiden ha kvar ett generellt 
strandskydd på 300 m. 
 
Vattenfall Eldistribution AB: Under förutsättning av att Starkströmsföreskrifterna följs 
angående säkerhetsavstånd till byggnad så har Vattenfall inget att erinra mot förslaget. Om 
kommande detaljplaner innebär förändringar på Vattenfalls anläggningar, bekostas arbeten av 
exploatör/kommun. 
 
E.ON Sverige AB: Det är viktigt att byggnader lokaliseras på ett betryggande avstånd från 
kraftledningar. Byggnation eller annan exploatering nära en kraftledning medför att vissa 
restriktioner kan komma att införas i markanvändningen i det aktuella området. Med 
bakgrund av detta önskar E.ON Elnät att få möjlighet att framföra yttranden i ärenden utanför 
detaljplanerat område, där byggnad avses att uppföras inom 50 m från E.ON Elnäts 
högspänningsledningar (>1 kV). 
Kommentar: E.ON kommer att få möjlighet att ta del av samrådshandlingar kring t ex nya 
detaljplaner.  
 
Statens geotekniska institut (SGI): SGI föreslår att redovisningen av geotekniska 
riskfaktorer (risk för erosion och översvämning samt ytliga bergras/blocknedfall) för 
respektive LIS-område utvecklas i det tematiska tillägget. Eventuella oklarheter beträffande 
risk för naturolyckor bör tydligt redovisas för samtliga föreslagna delområden. Behov av 
eventuella ytterligare utredningar bör också redovisas.  
Klimatscenarierna indikerar att för de kommande 100 åren kan bland annat ökad nederbörd 
leda till ökade flöden och förhöjda nivåer i vattendrag förväntas. Dessa förväntade effekter 
behöver beaktas vid prövning av markens lämplighet för avsett planändamål.   
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med avsnitt kring de riskfaktorer som 
avses.  
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Trafikverket: Exploatering i närheten av Rv 27, som är av riksintresse för kommunikationer 
får inte påverka möjligheterna till fortsatt drift, underhåll och utveckling av riksvägen. Vid de 
bebyggelseområden som föreslås i närheten av denna trafikled behöver även riskerna med 
transporter av farligt gods beaktas.  
Den utspridda bebyggelsen som föreslås kommer att bidra till ett ökat bilberoende och 
kommer troligen inte att stärka underlaget för kollektivtrafik och service. Det innebär att 
målet om landsbygdsutveckling i nuvarande utformning motverkar det nationella målet om 
begränsad klimatpåverkan. Kommunen bör minska antalet föreslagna LIS-områden och 
eventuellt göra dem större. De utpekade LIS-områdena bör ligga i befintliga samhällen eller 
åtminstone i anslutning till dessa, för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och stödja 
underlaget för kollektivtrafik och service.  
 
Planen bör även innehålla förslag på åtgärder som kan minska planeringens negativa 
konsekvenser i form av ökade transporter och ökad klimatpåverkan.  
 
Innan kommunen fastställer LIS-planen är det viktigt att kommunen inventerar vägstandard 
liksom infarterna från allmän väg till föreslagna områden. Föreslagna verksamheter i sydost 
utmed Lv 1585 är olämpliga med tanke på länsvägens standard som endast tillåter 8 tons 
axeltryck. Efter en fördjupad genomgång av det allmänna vägnätet kan det uppkomma fler 
bister som bidrar till att nyexploateringar är olämpliga.  
 
Om nya väganslutningar eller ombyggnader av befintliga väganslutningar krävs, ska tillstånd i 
enlighet med §39 Väglagen sökas hos Trafikverket.  
Kommentar: Om det i framtiden blir aktuellt att gå vidare med de områden som ligger i 
närheten av Rv 27, kommer hänsyn att tas till riksvägen och diskussioner om skyddsavstånd 
etc. kommer att föras med Trafikverket.  
 
I stort sett samtliga utpekade LIS-områden ligger i de kommunikationsstråk som i 
översiktsplanen pekats ut som prioriterade. De områden som ligger en bit ifrån dessa stråk 
utgör områden för verksamheter och har i mindre utsträckning bedömts vara viktiga för 
underlag till allmänna kommunikationer. Kommunens bedömning är att man varit restriktiv 
när det gäller antal områden och även prioriterat de områden som pekats ut i 
översiktsplanen. Hur omfattande den nya bebyggelsen behöver vara för att förbättra underlag 
för befintlig service däribland allmänna kommunikationer, är svårt att säga, men där t ex 
busslinjer redan finns, bör rimligen varje ny bostad vara positiv.   
 
En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram inför utställningen, vilken 
även tar upp ev. konsekvenser med anledning av ökade transporter m m. Här kommer även 
vägstandard att tas upp. Ev. behov av förbättringar av vägstandard får sedan utredas 
närmare om det blir aktuellt med en detaljplan.  
 
I de fall det blir aktuellt med nya väganslutningar kommer samråd att ske med Trafikverket 
och tillstånd att sökas enligt §38 Väglagen.  
  
Levi Nydén och Elenor Nydén, Högalid 21, Ambjörnarp: En utökning av område 3 vid 
Visen i Ambjörnarp, med 200 m söder ut, önskas. Detta skulle, för kommunen och 
Ambjörnarp, innebära attraktiva boendemöjligheter till en rimlig kostnad då övriga delar av 
området ska förses med kommunalt vatten och avlopp.  
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Kommentar: En noggrannare inventering av området har gjorts och det område som anses 
lämpligt att bebygga har nu redovisats på en bättre karta. Området har dragits så långt 
söderut som ansetts lämpligt med hänsyn bl a till utsikten/upplevelsen från vägen som går 
sydöst om området.  
 
Polismyndigheten i Västra Götaland, har inget att erinra mot förslaget. 
Lantmäterimyndigheten, har inga synpunkter att tillföra förslagen. 
Regionförbundet Jönköpings Län, har inget att erinra mot förslaget.  
Ulricehamns kommun, har inget att erinra mot det tematiska tillägget till översiktsplanen för 
landsbygdsområden. 
 
Jönköpings kommun, har inget att erinra mot planförslaget för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 
 
Gislaveds kommun, har inget att erinra mot planförslaget under förutsättning att det inte 
tillkommer verksamheter som påverkar vattenkvalitén i Västeråns avrinningsområde. 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund: Risken för översvämning, ras och skred bör 
beaktas vid planering av bebyggelse nära vatten. Detta bör nämnas i tillägget, även om 
ytterligare utredning först aktualiseras i detaljplaneskedet. Likaså bör eventuell 
brandvattenförsörjning nämnas i tillägget. Utöver detta bör räddningstjänstens möjlighet att ta 
sig fram till platsen och tiden det tar innan räddningstjänst bedöms vara framme beaktas vid 
bebyggelse i glesbygd. 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med text kring de frågor som saknas.  
 
Sveaskog: Många strandområden har lämnats utanför LIS utan närmare förklaring, vilket ger 
intryck av allmän återhållsamhet. Förslagets nuvarande utformning riskerar att begränsa 
möjligheterna att finna lämpliga lägen för strandnära tomter, och därigenom i strid med 
avsikterna med den nya lagstiftningen också begränsa möjligheterna till landsbygdsutveckling 
i kommunen. Sveaskog yrkar att förslaget revideras genom att fler och större LIS-områden 
pekas ut. 
Kommentar: Aktuella områden har tagits fram utifrån en bedömning att de gynnar 
landsbygdsutvecklingen i kommunen och samtidigt svarar mot ett antal uppsatta kriterier. 
Utöver det ”nya särskilda skälet” landsbygdsutveckling kan fortfarande bebyggelse utanför 
dessa områden prövas mot de övriga särskilda skäl som finns.  
Säkert finns det också möjlighet att gynna landsbygdsutvecklingen i kommunen genom att 
bygga inom områden som inte omfattas av strandskydd.  
Länsstyrelsen:  

• En utveckling av bebyggelsen på landsbygden innebär ett ökat bilåkande, och bör 
därför koncentreras ytterligare för att nå en hållbar bebyggelsestruktur. 

• I en LIS-plan ska endast områden som omfattas strandskydd pekas ut. Andra 
utvecklingsområden kan tas med men ska då redovisas separat. 

• Risker förknippade med naturolyckor bör beskrivas i handlingen. 
• Storlom finns eller har funnits vid flera utpekade sjöar. LIS-områdets påverkan på 

Storlomen måste utredas.  
• Länsstyrelsen anser att en mer övergripande bedömning av planens konsekvenser 

behöver göras, för att kunna se de mer övergripande effekterna av förslaget. 
• En bättre översiktskarta för att lättare kunna se vart respektive sjö är belägen i 

kommunen, önskas. 
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• Länsstyrelsen ställer sig tveksam till huruvida mindre områden kan bidra till positiv 
ekonomisk utveckling för landsbygden. Utvecklingsområdena bör ytterligare 
koncentreras. 

• Område 2, vid sjön Stora Malen, ligger inom ett område av riksintresse för vindbruk. 
Hela Dalstorpasjön och delar av Jälmån ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. 

• Vid tre utpekade sjöar finns växten klockgentiana, som finns med på Artdatabankens 
rödlista som sårbar och är fridlyst i hela landet, vilket kommunen bör ta hänsyn till i 
det fortsatta arbetet med planen. 

• Det är viktigt att tillräckligt stora fria passager utmed stränderna säkerställs, vilket 
kommunen behöver utveckla sina tankar kring. 

 
Marjebosjön, Mossebo 
Storlom förekommer i området enligt Länsstyrelsens GIS-material. Den är inte 
nyligen rapporterad men detta behöver dock utredas i kommande planering.  
 
Den orörda naturen i området bör bevaras. Utbyggnad bör endast ske i liten skala. 
 
Samhällsaspekter, så som om någon service i området gynnas av ny bebyggelse, bör 
beskrivas och beaktas i det fortsatta arbetet. 
 
Lagmanshagasjön, Ljungsarp 
Storlom har permanenta revir vid sjön.  
 
Här finns naturvärden, områden som är regionalt värdefullt odlingslandskap samt 
ängs- och betesobjekt. Området anses mindre lämpligt för utveckling av bebyggelse då 
det endast finns ett fåtal hus inom området och värdefull natur intill. 
 
Stomsjön, Mörksjön 
Ligger inte inom strandskyddat område och är därmed inte ett LIS-område.  
 
Store Malen 
Sjön är häckningsbiotop för Storlom och fågeln har observerats, i par, vid sjön.  
 
Område 2 anses mindre lämpligt för fritidsbebyggelse, då området är helt orört. 
 
Visen, Ambjörnarp 
Storlom har observerats och sjön är lämplig häckningsbiotop. Inom område 1 behöver 
hänsyn också tas till väddsandbin, vilka är beroende av sand. Bebyggelsen bör 
begränsas till norr om vägen och området söder om vägen, längs stranden, lämnas 
orört.  
 
Inom område 2 finns en fornlämning som måste tas hänsyn till i den fortsatta 
planeringen.  
 
Område 3 ligger i anslutning till regionalt värdefullt odlingslandskap och kan 
eventuellt därför anses mindre lämpligt som LIS-område. 
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Stomsjö och Kvarnsjön, Sjötofta 
Då området är nästintill orört kan det vara olämpligt som LIS-område. 
 
Tranemosjön 
Områdena ligger inte inom strandskydd och är därmed inga LIS-områden. 
 
Ljungnäsasjön och Månstadsån, Tranemo 
Kan anses mindre lämpligt som LIS-område då det är artrikt med känsliga 
våtmarksområden vid ån. Området används idag av skolor för fritidsaktiviteter vilket 
kan komma att påverkas av exploatering. 
 
Simmesjön 
Områdena kring Limmareds säteri är utpekat som ett stort opåverkat område, vilka 
ska, enligt MB 3 kap. 2§, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påverka 
dess karaktär. Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse. Den 
föreslagna bebyggelsens eventuella påverkan på det större opåverkade området bör 
beskrivas i planen.  
 
Sämsjön, Månstad 
Storlom finns i området. Länsstyrelsen anser att landskaps- och rekreationsvärden bör 
bevaras.  Storleken på föreslaget LIS-område och hur hänsyn kan tas till den 
värdefulla miljön bör studeras vidare i fortsatt arbete med planen. Det bör också 
beskrivas i planen hur bostads- och fritidshus utvecklar turistverksamheten kring 
Torpa-Hofnsäsområdet.  
 
Nygårdsjön och Jälmån, Nittorp 
Mellan område 1 och sjöstranden finns en inventerad betesmark som hyser en rik 
ängs- och betesmarksflora med bland annat backsippa, slåttergubbe, stagg och 
ängsvädd. Denna bör bevaras då de har stor betydelse för den biologiska mångfalden. 
 
Norr om Nittorp finns ett nationellt och regionalt utpekat odlingslandskap, där bl a den 
så kallade slåttergubbemalen finns. Den inventerade betesmarken måste bevaras samt 
de marker där slåttergubbemalen lever. 
 
Det behöver undersökas om storlom häckar vid sjön. 
 
Dalstorpasjön, Dalstorp 
Inom område 1 och 2 finns fornlämningar. Hänsyn ska tas till dessa i den fortsatta 
planeringen. 
 
Område 4 ligger inte inom strandskyddat område och ska därför inte betecknas som 
LIS-område.  
 
Viktigt att lämna breda passager vid strandkanterna för djur- och frilulftslivet. 
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Övrigt 
Länsstyrelsen anser att en MKB bör bifogas planen. Samråd ska hållas med 
Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning.  
 
 

Kommentar: Som grund för utpekade områden finns de ställningstaganden som är gjorda i 
den kommunomfattande översiktsplanen. Det gäller bl a de kommunikationsstråk som man 
avser att satsa på. Föreslagna LIS-områden har bedömts ligga inom ett avstånd som gör att 
underlaget för allmänna kommunikationer har möjlighet att öka på dessa stråk. Det har 
därför inte varit aktuellt att ytterligare koncentrera föreslagna områden.  
 
Ett antal tillägg har gjorts i planhandlingarna enligt följande:  

• En MKB har tagits fram och lagts som en bilaga till planbeskrivningen. I MKB:n har 
även risker med avseende på naturolyckor tagits med. (Översvämningsrisk, ras och 
skred.)  

• Området i norra delen av Lagmanshagasjön har plockats bort eftersom området hyser 
stora natur- och landskapsbildsvärden.  

• Ett avsnitt om ”Fri passage” och tankar kring detta har förts in i planbeskrivningen.  
• De områden som ligger utanför strandskyddat område har fått en annan benämning 

än LIS-områden. Områdena ligger i samtliga fall inom en tätort och strandskyddet är 
upphävt. Benämningen som används är ”Tätortsutveckling i strandnära lägen”. 

• Planhandlingarna har kompletterats med en bättre översiktskarta som visar var de 
olika sjöarna ligger i kommunen.  

• Planhandlingarna har i övrigt kompletterats med text kring ett antal frågor som 
Länsstyrelsen tar upp i sitt yttrande. Det gäller såväl den allmänna inledande delen 
som texten kring respektive sjö.  

• Föreslaget område runt Kroksjön har minskats ner. En större del på den östra sidan 
har tagits bort.   

  

Ö V R I G T  
Utöver vad som redovisas ovan i form av kompletteringar har ytterligare två sjöar inventerats. 
Det är Gärdessjö som ligger strax söder om Länghem och Pjukasjön öster om Ambjörnarp. 
Några ytterligare LIS-områden invid dessa sjöar föreslås dock inte.  

M E D V E R K A N D E  T J Ä N S T E M Ä N  
 
Upprättad i oktober 2011 
 
Tranemo kommun 

 
Göran Molin 

  Planarkitekt 
 
  
 

 
 

Annacarin Holm   
Planarkitekt  
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LANDSBYGDSUTVECKLING  
I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) 
AVSEENDE TRANEMO KOMMUN 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Granskningshandlingen för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avseende Tranemo 
kommun har nu varit föremål för utställning. 
Under granskningsutställningen har ett antal yttranden inkommit. Detta utlåtande innehåller 
en sammanställning av inkomna skriftliga synpunkter och en redovisning av kommunens 
förslag/ställningstaganden med anledning av synpunkterna.   

I N K O M N A  Y T T R A N D E N   

 
Länsstyrelsen i Jönköpings Län, avstår från att lämna synpunkter.  
Jönköpings kommun, har inget att erinra mot förslaget. 
Borås stad, tillstyrkte planen under samrådet och har inget ytterligare att tillägga.  
Svenljunga kommun, har inget att erinra mot förslaget.  
Ulricehamns kommun, har inget att erinra mot förslaget. 
E.ON Sverige AB,  har inget ytterligare att framföra i ärendet. 
Polismyndigheten i Västra Götaland, har inget att erinra mot förslaget. 
Transportstyrelsen, har inget att erinra om förslaget och avstår från ytterligare synpunkter då 
ärendet inte anses påverka sjöfarten.  
 
Svenska Kraftnät, informerar om följande: 
Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy innebär att ”vid planering av nya växelströmsledningar 
utgår Svenska Kraftnät från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där 
människor vistas varaktigt.” 
 
För att innehålla Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy ska ny bebyggelse där människor vistas 
varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 
kV-ledning. Kommunen rekommenderas revidera samrådshandlingen och lägga till ett avsnitt 
om de avstånd som rekommenderas avseende magnetfält från Svenska Kraftnäts ledningar.  
Kommentar: Ett avsnitt avseende magnetfält har lagts in i antagandehandlingen, med 
Svenska Kraftnäts rekommendationer som exempel. 
 
Sveaskog: I sitt samrådsyttrande skrev Sveaskog att; Många strandområden har lämnats 
utanför LIS utan närmare förklaring, vilket ger intryck av allmän återhållsamhet. I sitt 
yttrande under granskningsutställningen konstaterar man att LIS-områdena nu ytterligare 
minskats. Sveaskogs uppfattning är att väsentligt fler och större områden måste pekas ut för 
att skapa den flexibilitet och handlingsfrihet som krävs för att gynna landsbygdsutvecklingen.  
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Den återhållsamhet som präglar Tranemo kommuns förslag till tematiska tillägg avseende LIS 
ligger, enligt bolagets uppfattning, inte i linje med beslutsfattarnas avsikter med framtagandet 
av den nya strandskyddslagstiftningen. Man uppfattar förslaget som ett tecken på bristande 
intresse för landsbygdsutveckling från kommunens sida.  
 
Mot bakgrund av ovanstående aktualiserar Sveaskog sitt tidigare yrkande, och tillägger att det 
utöver tidigare nämnda sjöar/områden inom bolagets innehav finns ytterligare sjöar där LIS-
områden bör övervägas, t ex vid Gräsken, Annarpsjön, Draggsjön och Pjukasjön.  
Kommentar: Kommunen delar inte Sveaskogs uppfattning om att förslaget är återhållsamt. 
Bedömningen är att de föreslagna områdena är de som kan vara aktuella med hänsyn till de 
riktlinjer som finns framtagna. 
 
Västra Götalandsregionen: I förslaget finns bevarandeområden med kulturmiljö utpekade 
på flera av kartorna. Dessa områden har pekats ut utifrån en byggnadsinventering som gjordes 
1976. Sedan dess har synen på vad som är värdefullt delvis förändrats. Det vore därför 
värdefullt om en uppdatering av de kulturhistoriska värdena gjordes. Gärna i form av ett 
kulturmiljöprogram.  
För vissa områden kan det bli aktuellt med arkeologiska utredningar och i de fall 
vattenområden berörs av planerad byggnation i form av bryggor m m kan det även komma att 
krävas marinarkeologiska insatser.  
Kommentar: Synpunkterna kommer att beaktas i ett eventuellt kommande arbete med 
detaljplaner.  
 
Statens Geotekniska Institut (SIG), konstaterar att förslaget efter samrådet kompletterats 
med en bedömning av risker för naturolyckor, men saknar en redovisning av kriterier för hur 
bedömningen gjorts.  Man förutsätter därför att lämpligheten inom respektive område särskilt 
prövas vid en framtida detaljplaneläggning eller vid bygglovgivning utanför 
detaljplaneområden. 
Kommentar: Synpunkterna kommer att beaktas och frågan kring risken för naturolyckor 
kommer att tas upp i samband med detaljplan/bygglov.  
 
Trafikverket, anser att möjlighet finns att begränsa antal utpekade LIS-områden och att 
kopplingen till prioriterade stråk för kommunikationer kan göras tydligare. Marjebosjön och 
Lagmanshagasjön ligger utanför kommunikationsstråken.  
 
Möjligheten att nå utpekade LIS-områden med kollektivtrafik, till fots eller med cykel är 
också viktiga förutsättningar för att begränsa personbilstrafiken. Det bör särskilt beaktas vid 
nya bostadsområden, även för de som ligger 1 km från kommunikationsstråken. Därför bör 
frågor som turtäthet och busshållplatsernas läge vara centrala vid utpekande av LIS-områden.  
 
Trafikverket förutsätter att erforderliga buller- och riskutredningar vid farligt godsleder 
genomförs i detaljplaneläggningen, samt att kommunen verkar för en god bebyggd miljö.  
 
Upprustningen av vägstandard kan få bekostas av kommunen eller exploatören. Vidare får 
trafiksäkerheten och lämpligheten av nya väganslutningar prövas i enlighet med § 39 
väglagen.  
Kommentar: Trafikverkets synpunkter vad gäller buller- och riskutredningar kommer att 
beaktas i samband med en eventuellt kommande detaljplan. Samråd kring trafiksäkerhet, nya 
väganslutningar etc. kommer att ske med Trafikverket.  
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Länsstyrelsen:  
Synpunkter – översiktligt 

• Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och bygglagen (PBL 
1987:10). Yttrandet är en del av översiktsplanen och skall därför fogas till planen då 
den antagits.  

• Länsstyrelsens samlade uppfattning är att LIS-områden, tematiska fördjupningen av 
översiktsplanen för Tranemo kommun, är ett bra dokument som belyser målkonflikter 
och föreslår åtgärder för att kunna göra kommunen än mer attraktiv för boende och 
fritid. Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att förlägga områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen nära orter med god service och goda 
kommunikationer.  

• Möjligheterna att behålla och förstärka kollektivtrafikstråken bör beaktas i samband 
med detaljplaneringen av varje utvecklingsområde.  

• Länsstyrelsen delar trafikverkets synpunkter att möjligheten finns att begränsa antalet 
utpekade LIS-områden och att kopplingen till prioriterade stråk för kommunikationer 
kan göras tydligare.  

• Länsstyrelsen vill betona vikten av att detaljplaner upprättas för områden för 
permanent- och fritidshusbebyggelse. 

• Vid utveckling inom i stort sett samtliga områden kommer Länsstyrelsen att ställa 
krav på arkeologiska utredningar för att klargöra den faktiska fornlämningsbilden.  

• Om eventuella biotopskyddsområden berörs måste biotopskyddsdispens sökas i god 
tid.  

• Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen, förutom riksintresset för 
energiproduktion-vindbruk, med föreslagna åtgärder i stort kan tillgodoses.  

• Länsstyrelsen anser att föreslagna områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen är förenligt med bestämmelserna om LIS i 7 kap, 18e § MB, förutom områdena: 
Marjebosjön (Mossebo), Ljungsnäsasjön/Månstadsån, Store-Malen(Malsbo) område 2. 
Länsstyrelsen anser vidare att områdena Simmesjön, Sämsjön-Månstad behöver 
minskas.  

Kommentar: Några nya fakta har inte framkommit mellan samråd och utställning. Trots detta 
skiljer sig Länsstyrelsens yttrande i vissa avseenden mot det yttrande som man gav under 
samrådet. Detta gäller ett antal av de utpekade sjöarna. Efter samrådet gjordes ett antal 
justeringar av planhandlingarna bl a för att tillgodose synpunkterna i Länsstyrelsens 
samrådsyttrande. Det kan nu konstateras att man i vissa avseenden har ändrat sig eller skärpt 
kraven.  
  
Principiellt är Tranemo kommun rikt på fornlämningar vilket innebär att det i princip vid 
samtliga områden måste undersökas om det finns förekomst av kulturminnen. I samband med 
framtida miljöbedömningar/detaljplaner kommer, vilket är praxis, ett stort antal 
förutsättningar att utredas. Det gäller behovet av kompletterande utredningar avseende t ex 
arkeologi/kultur, naturvärden och risken för naturolyckor.   
 
Kommunala tolkningar/avvägningar har gjorts inom Tranemo kommun vad gäller 
riksintresseområdena för energiproduktion-vindbruk. Detta bl a eftersom 
riksintresseområdena verkar vara mer av administrativ karaktär än vindbruksintressanta.  
I detta arbete har kommunen i ett förslag till vindbruksplan pekat ut områden lämpliga för 
etablering av vindkraft. Föreslagna LIS-områden bedöms inte innebära någon betydande 
påverkan på de vindbruksområden som Tranemo kommun pekat ut.  
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I sin översiktsplan(antagen 2010) har även kommunen tagit ställning för avvägningen mellan 
allmänna intressen och vindbruk. Där har också hänsyn tagits till vad kommunen anser vara 
ett rimligt skyddsavstånd för att klara miljömålet ”God bebyggd miljö”.  
 
Marjebosjön (Mossebo) 
Länsstyrelsen anser inte att området uppfyller kraven för LIS-områden enligt 17 kap, 18e § 
MB. Sjön är orörd och en tillgång för det rörliga friluftslivet. Vid sjön finns rapporterat 
storlom och i den närbelägna Smedjemossen finns noteringar om förekomst av storspov.  
Kommentar: Det område som föreslagits som LIS-område ligger invid befintlig bebyggelse 
och är av mycket begränsad omfattning. I planen framgår att man endast avser ett par 
ytterligare bostäder. Kommunens bedömning är att dessa kan komma till utan att man 
påverkar möjligheterna för det rörliga friluftslivet.  
 
Lagmanshagasjön (Ljungsarp) 
Område 1 är med hänsyn till fornlämningsmiljön inte lämpligt för bebyggelse.  
Kommentar: I samrådsversionen fanns tre områden utpekade intill Lagmanshagasjön. Med 
anledning av Länsstyrelsens yttrande i det skedet, togs det norra av dessa områden bort inför 
granskningsutställningen. De synpunkter som nu framförs vad gäller område 1, togs inte upp 
i samrådsyttrandet.  
Inför en eventuell framtida planläggning får en arkeologisk utredning visa om bebyggelse är 
möjlig/lämplig.  
 
Store-Malen (Malsbo) 
Del av område 2 är inte lämpligt med hänsyn till fornlämningsmiljön. Vidare anser 
Länsstyrelsen att område 2 inte kan tillstyrkas förrän vindbruksplanen har klargjort att 
riksintresset för vindbruk inte påtagligt kommer att skadas.  
Kommentar: En eventuell framtida exploatering får anpassas till befintliga fornlämningar. 
Som även kommenterats ovan har Tranemo kommun i samband med framtagandet av förslag 
till vindbruksplan gjort ett antal avvägningar mellan vindbruksintressen och t ex 
bostadsbebyggelse och det rörliga friluftslivet. Vid Store Malen(område 2), finns ett uttalat 
intresse att bygga stugor för turism och friluftsliv som utmynnat i en programhandling.  Även 
oberoende av hur det går med detta projekt så är hela området runt sjön Store-Malen 
intressant ur ett natur- och friluftslivsperspektiv. Kommunen har därför i sitt förslag till 
vindbruksplan/i samband med de avväganden som gjorts pekat ut ett mindre område, lämpligt 
för etablering av vindbruk, nordöst om aktuellt LIS-område. Det är kommunens bedömning 
att en exploatering av det föreslagna LIS-området(verksamheter mot friluftsliv och turism) 
inte påtagligt skadar det utpekade vindbruksområdet.  
 
Visen (Ambjörnarp) 
Område 2 bedöms inte som lämpligt med hänsyn tagen till de kulturhistoriska värdena. 
Kommentar: Liksom för övriga områden kommer en bedömning av områdets värden att göras 
i samband med en eventuellt kommande detaljplanläggning.  

 
Ljungsnäsasjö/Månstadsån (Tranemo) 
Området är artrikt med känsliga våtmarksområden vid ån. Länsstyrelsen bedömer att 
strandskyddets syften motverkas då detta även är ett friluftsområde som flitigt används av 
skolor i närheten. Länsstyrelsen anser därmed inte att området uppfyller kraven för LIS-
områden enligt 17 kap 18e § MB. LIS-området är uppdelat i tre olika områden, varav 
Länsstyrelsen bedömer att det inom det västra och södra krävs arkeologiska utredningar för 
att klargöra den faktiska fornlämningsbilden.  
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Inom det östra området anser man att befintlig fornlämningsmiljö gör området olämpligt för 
nybyggnation då möjligheten till påträffande av ytterligare fornlämningar bedöms som stor.  

 
Kommentar: I LIS-planen framgår kommunens vilja att en nybyggnation skall anpassas så att 
man kan bevara skogskaraktären i området och undvika störningar för friluftslivet. 
Kommande utredningar får visa om en bebyggelse är möjlig utan att negativt påverka 
friluftsliv och kulturlämningar.  
 
Simmesjön 
Länsstyrelsen anser att området ska minskas och delas upp i två mindre områden som 
omfattar befintlig fritidsbebyggelse. Viktigt att passage och frizon på minst 30 m upprätthålls.  
Kommentar: I LIS-planen understryks vikten av att ett helhetsgrepp tas över området och att 
vikt ska läggas vid att skapa framkomlighet utmed strandkanten. Denna text kompletteras med 
att det även är viktigt att man skapar utrymme för ”släpp” mellan olika husgrupper så att 
vattnet/stranden blir åtkomlig från vägen på mer än ett ställe. Noggrannare studier av 
området får visa var dessa ”släpp” är lämpliga.  
 
Sämsjön (Månstad) 
Länsstyrelsen anser att området ska minskas så att den östra och norra delen vid badplatsen 
utgår. Området bör användas för turismändamål, t ex för stugor som går att hyra.  
Kommentar: Inom området pågår ett separat planprogram med syfte att pröva 
möjligheten/lämpligheten att omvandla området från ett rent fritidsområde till ett område 
med mer permanentboende. Det är kommunens bedömning att ändamålet 
bostäder/fritidsområde är mer lämpligt än turism. Att stugor används för uthyrning till 
turister är förstås ändå inte uteslutet.  
 
Dalstorpasjön (Dalstorp) 
Runt sjön finns lämningar av skiftande karaktär representerade. Inom eller i anslutning till 
område 1 finns dels gravar, boplats och fossil åkermark samt två gravfält. Tillsammans utgör 
dessa en relativt väl sammanhållen fornlämningsmiljö med höga bevarandevärden och ur 
fornlämningssynpunkt bedöms området som olämpligt för nybyggnation.  
Kommentar: Område 1 är en naturlig fortsättning av bebyggelsen på den östra sidan av 
Dalstorpasjön och på tätorten i stort. Det område som markerats som LIS-område avgränsas 
av befintlig gångväg utmed sjön och ligger på en platå. Aktuella fornlämningar ligger i 
huvudsak utanför/väster om det aktuella området. En arkeologisk utredning får, om det blir 
aktuellt, visa om en bebyggelse är möjlig och hur den i så fall ska begränsas för att inte 
negativt påverka befintliga fornlämningar.  
 
Kvarnsjön (Sjötofta) 
Länsstyrelsen anser att områdena, med föreslagen inriktning, är lämpliga som LIS. Man 
förutsätter att bostadshus inte byggs i området.  
Kommentar: Kommunens ambition är inte att bygga bostadshus utmed sjön, utan att precis 
som LIS-planen anger, möjliggöra en fortsatt verksamhet mot fritid och turism. Detta innebär 
dock att även möjligheter för övernattning kan ges. Att ge utrymme för övernattning i stugor 
eller liknande bedöms som viktigt vid en satsning på turism. 
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F Ö R E S L A G N A  F Ö R Ä N D R I N G A R  A V  P L A N H A N D L I N G A R N A  
Inkomna yttranden handlar i stor utsträckning om behovet av kommande utredningar i 
samband med fortsatt planering. Detta kommer att beaktas då det blir aktuellt med 
detaljplan/bygglov inom de olika områdena.  
 
I övrigt föranleder synpunkterna endast kompletteringar planbeskrivningen: 

• Kompletteringar av texten vad gäller strandens tillgänglighet för Simmesjön. 
• Ett avsnitt har lagts till avseende magnetfält. 
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