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Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
•

Godkänna föreliggande yttrande som svar till Vetlanda
kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Vetlanda kommun getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade översiktsplan.
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översiktplan för Vetlanda kommun
Förslag till beslut
Nämnden godkänner
• föreliggande yttrande som svar till Vetlanda kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Vetlanda kommun getts möjlighet att yttra sig över
rubricerade översiktsplan.
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Yttrande över aktualitetsprövning av
översiktsplan för Vetlanda kommun
Region Jönköpings län har av Vetlanda kommun getts möjlighet att yttra sig över
översiktsplan för kommunen. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar
följande yttrande.

Sammanfattning
Översiktsplanen fokuserar på fyra områden: Livskvalitet i Vetlanda,
Företagsamma Vetlanda, Miljökommunen Vetlanda och Utvecklingsområden i
kommunens orter. Region Jönköpings län har förslag på uppdateringar under
området Företagssamma Vetlanda, avsnittet om infrastruktur.

Synpunkter på förslaget
Regionen ser positivt på planens innehåll som anknyter till den Regionala
utvecklingsstrategin. När det gäller infrastruktur vill Regionen lämna förslag på
att texterna generellt bör uppdateras eftersom dessa skrevs 2010. Mycket har hänt
på området infrastruktur sedan dess, men de övergripande mål som finns på sid.58
anser Regionen fortfarande vara relevanta.
Regionen ser några punkter där kommunen särskilt bör se över om en uppdatering
behövs:
• På sidan 59 skrivs att ”Omfart Ekenässjön-Vetlanda-Sjunnen betecknas i
1998 års översiktsplan som ett utredningsområde och gör så även i denna
plan. I den framtida planeringen av ny väg bör en alternativ sträckning
utredas, närmare centralorten och utnyttjande av befintlig sträckning på
riksväg 31”. Detta bör göras och även återspeglas i motsvarande karta på
sid 61.
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Planeringsmålen som finns på sid 61 behöva uppdateras, och då främst
målet kopplat till trafikering av järnvägarna i kommunen.
Under rubriken ”nätområde” på sidan 61 nämns tillgången till ADSL. På
grund av Telias teknikomvandling finns risk för att ADSL stationer
påverkas. Det kan finnas fördelar av att kommentera hanteringen av
nedläggningen, även om denna inte framstår som aktuell under de
nästkommande två åren sett utifrån Telias planerade nedläggningar.
Om kommunen ser att det nya utbyggnadsdirektivet (Lag (2016:534) om
åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) som trädde i kraft sommaren
2016, och som bland annat rör samförläggning, kan påverka planeringen
eller prioriteringen av framtida arbeten kan det finnas en poäng att nämna
detta.
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