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Sakägare 2017-03-23 
Enligt uppmaning skriver jag här mina synpunkter angående den nya detaljplanen för del av Stödstorp 

2:1- Utökning av Västra Strand. 

 

Vi tycker att det är en bra plan i stort och ser fram emot att få ett bostadsområde som blir ”färdigt” och 

på ett väl utnyttjat sätt. 

Dock tycker vi att tre tomter på den nordöstligaste delen hamnar för nära tomtgränserna på 

Blåbärsstigen. 

 

En av huvudanledningarna till varför vi valde att bygga hus på just Sommardagen 6, var för att vi ville 

ha en baksida utan insyn och med fint uppvuxen skog. 

Då det inte låg någon aktuell detaljplan för detta område tänkte vi oss aldrig att få hus så tätt inpå. 

En möjlig lösning att ändå få behålla skogskänslan och hindra insyn väster ifrån är att avstå från de tre 

tomterna kryssade på bifogad karta, och även avstå att bygga gatudelen österut från Slåttergatans nya 

cirkulära del, också enl. bifogad karta. 

Detta skulle ge fortsatt många tomter men även bibehålla skogskänslan för oss som redan bor här. 

Sedan önskar vi ju då självklart också att man inte avverkar skogen på denna del.  

 

Med hopp om förståelse för vår önskan. 

 

Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. Antal 

tomter och dess placering ses över till granskningsskedet. Planområdet är omnämnt i gällande 

översiktsplan, Västra Strand. Där följande står ”I västra Vaggeryd föreslår kommunen att 

markområden mellan Västra Strand och Bondstorpsvägen och mellan Bondstorpsvägen och 

Stödstorpaån förtätas med bostäder.” 

 

Vaggeryds energi 2017-04-05 
Vaggeryds Elverk bedömer att det nya bostadsområdet behöver elförsörjas via en ny transformator 

som föreslås placeras i början på Slåttergatan. Utmed Slåttergatan finns idag en högspänningskabel 

som lätt kan anslutas till den förslagna stationen. Vaggeryds Elverk och Vaggeryds energi vill också 

påpeka vikten av att det finns utrymme i gaturum och gångstråk för kabelskåp för både el- och 

optofiberutrustning samt gatubelysningsstolpar, särskilt med tanke på snöröjning och renhållning. 

 

Det är av största vikt att de tomter som illustreras på detaljplanen fastställs och inte kan omprövas i ett 

senare skede, eftersom el- och optofiberserviser avsätts i den omfattning som planen beskriver. Stora 

kostnader uppstår om förberedda serviser inte utnyttjas vid exempelvis sammanslagna tomter. 

 

Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. En plats i 

detaljplanen kan avsättas för transformatorstation. Gatornas bredd är utformade så att det som behövs 

kan inrymmas. Att fastställa illustrerade tomter i plankartan är inte lämpligt, se lantmäteriets yttrande.  

 

Skanova 2017-04-07 
Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta s. 3. 

 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande läge för att 

undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall 

noteras i planhandlingarna.  

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
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Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. Ny 

detaljplan och befintlig ledningsdragning ser ut att synkronisera och därmed kan Skanova behålla 

befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge. 

 

Tekniska utskottet 2017-04-11 
Tekniska utskottets beslut  

Inte lämna några synpunkter på detaljplan för Stödstorp 2:1 utökning av Västra strand, i Vaggeryd. 
 

Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. 
 

Länsstyrelsen 2017-04-18 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

Länsstyrelsen anser liksom kommunen att det krävs en arkeologisk undersökning av området innan 

detaljplanen antas. 



   
   

4 
 

 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

 

Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. En 

arkeologisk undersökning är genomförd. 

 

Lantmäteriet 2017-04-18 
Lantmäteriet har tagit del av samrådshandlingarna tillhörande rubricerat ärende och har noterat 

följande: 

 

Det står fel rubrik på plankartan. 

Lantmäteriet avråder från användning av illustrationer i plankartan. Antingen bör en särskild 

illustrationskarta upprättas eller så bör illustrationen redovisas i planbeskrivningen. 

I planbeskrivningen nämns att det finns allmänna ledningar på kvartersmark. U-områden bör läggas ut 

för dessa ledningar. Utan u-område blir ledningsdragningen för allmänna ändamål planstridig. 

Det bör framgå vem som ska ansöka om den lantmäteriförrättning som beskrivs under 

”Fastighetsrättsliga frågor”. Det bör även framgå vem som ska initiera och bekosta avstyckning av nya 

bostadsfastigheter. Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas. En del av fastigheten Stödstorp 1:1 

berörs av planen och en del av detta område är inte planlagt sedan tidigare. Det bör framgå att 

kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse 

med den berörda fastighetsägaren. 

 

Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. Rubriken 

justeras. Illustrerade tomtindelningar i plankartan tas bort. Inga ledningar finns inom kvartersmark 

utan ligger inom gata eller Natur. Fastighetsrättsliga frågor klargörs i genomföredebeskrivningen.  

 

Trafikverket 2017-04-21 
Vaggeryds kommun avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra ca 50 nya bostäder, i form av 

villor och grupphus. Området ligger väster om Hjortsjön, i anslutning till befintlig bebyggelse, drygt 2 

km från järnvägsstationen och Vaggeryds centrum.  Planområdet avgränsas av Bondstorpsvägen och 

avståndet till E4 är ca 700 meter. Aktuell exploatering ligger inom kommunalt väghållningsområde 

och påverkar endast indirekt och i måttlig omfattning statlig väginfrastruktur. Trafikverket har således 

inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

 

Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. 
 

Sakägare 2017-04-21 
Vi vill ge lite synpunkter på nya planen Stödstorp 2:1. Västra Strand 

 

Lite kort vi valde detta fina villaområde med natur insprängt i villaområdet och närheten ut till naturen 

där det nu planeras nya bostäder. Vi kom från Huskvarna och flyttade till Vaggeryd men trivdes ej 

inne i samhället sålde huset efter kort tid, då detta kändes mer rätt och i avstressande miljö.  Bekanta 

som varit och hälsat på har tyckt detta område varit som en idyll med skogen som avskärmning från 

vägen , det har känts som åka ut och bo lite på landet när man åkt hem från jobbet. 

 

När vi köpte tomten frågade vi om det skulle byggas mer men det var detaljplanen som verkar fullt 

bebyggt snart som gällde.  
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Sedan om det byggs mer är tråkigt bl. a barnen leker mycket lekar i skogen. fågellivet man hört i alla 

år naturens skiftningar, och lite ljudisolerande för det är ganska mycket trafik på stora vägen och 

motorvägen kommer kanske att höras ännu mer. 

 

Det är synd att naturen försvinner i villaområden det är nog något som alla människor behöver för att 

må bra. 

 

Ett så fint område är inte det samma när det förtätas. Det kan finnas båda delar av bostads områden 

med natur och de som är mer förtätade och på landet. Vi är ju alla olika och hur man vill bo när man 

satsar på att bygga ett hus och bo en stor del av sitt liv. 

Trafiken kommer ju att öka mycket här uppe vissa delar av området det är ganska mycket nu.  

 

En önskan är att det sätts upp fler skyltar som markerar 30 km på gatorna , det går ofta lite för fort 

eller vägbulor. Finns en skylt längst ner vid infarten 30 km. 

 

Ett problem som ökat mycket sista åren det är biltrafiken och en del större fordon kör på gång och 

cykelvägen. Har blivit mer nu när det blivit mer bebyggelse ofta hantverksbilar, och folk som åker och 

kollar området. Tyvärr ser de inte skyltarna. De kryper ju inte fram precis.. Vi har sagt till om detta 

flera gånger. Det är mycket små barn på denna cykelväg som går och cyklar. 

En del felkörningar beror på att GPS visar att man kan köra denna gata. Hoppas att detta åtgärdas snart 

på GPS-kartan. Området kommer aldrig att bli lika fint när det förtätas. 

 

Om det nu kommer att bebyggas hoppas att ni ej skövlar ner all skog så det står kalt länge.  Ska detta 

ske under 15 år eller kommer det exploateras ganska snart. 

 

Hoppas det kommer flera alternativ att bygga på i utkanterna av Vaggeryd. Vi tror att Vaggeryd 

kommer att få ökad inflyttning lång tid framöver. Det är ju trivsamt i bostadsområden om det är 

blandade åldersgrupper från yngre barnfamiljer, medelålders och pensionärer. 

 

Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. Antal 

tomter och dess placering samt avskärmning av vegetation har setts över till granskningsskedet. 

 
Planområdet är omnämnt i gällande översiktsplan, Västra Strand. Där följande står ”I västra Vaggeryd 

föreslår kommunen att markområden mellan Västra Strand och Bondstorpsvägen och mellan 

Bondstorpsvägen och Stödstorpaån förtätas med bostäder.” 

 

Utveckling och prövning av nya markområden inom våra tätorter är en ständigt pågående process. Det 

är en del av samhällsutvecklingen. Detaljplanens primära syfte är att utreda och avgöra markens 

lämplighet för det ändamål den föreslår. Detta görs bland annat, som i detta fall, med utredningar och 

inventeringar. Det allmänna intresset för områdets utveckling avgör gentemot de enskilda intressena. 

Om lämpligheten anses vara uppfylld är sedan intentionen att skapa ett område som upplevs attraktivt 

för såväl de som bor där idag som de som flyttar dit i framtiden. 

 

 

Sakägare 2017-04-21 
Hej!  

Här kommer ett par synpunkter ang. detaljplanen för utökning av Västra strand. Vi bor på Kaveldunet 

1 som gränsar mot det ev nya planområdet A och vill inte att skogsområdet ska bebyggas.  

 

- I gällande detaljplan står följande "...genom att skogen kan stå orörd längs områdets yttre gränser 

liksom mellan de olika bebyggelserna."  
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Vi upplever att skogen mellan Trollsländan/Kaveldunet och Bondstorpsvägen inte ska bebyggas då 

området används som rekreation/lekområde för de redan boende i området. Väldigt uppskattat att ha 

skogen så nära bostadsområdet.  

 

- I gällande detaljplan står också "Mot Bondstorpsvägen har ett brett grönområde utlagts för att 

tillfredsställande bullerskydd skall erhållas."  

Vi anser att skogen är ett nödvändigt bullerskydd mot både Bondstorpsvägen, e4an samt crossbanan 

och önskar givetvis ha kvar det bullerskydd som finns.  

 

- Är det inte mer attraktivt med tomter som inte byggs nära befintliga bostadsområden då bebyggelsen 

isf blir mer spridd och grönområden fler? Varför inte börja med området på andra sidan 

Bondstorpsvägen? 

 

Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. Antal 

tomter och dess placering samt avskärmning av vegetation har setts över till granskningsskedet. 

 
Planområdet är omnämnt i gällande översiktsplan, Västra Strand. Där följande står ”I västra Vaggeryd 

föreslår kommunen att markområden mellan Västra Strand och Bondstorpsvägen och mellan 

Bondstorpsvägen och Stödstorpaån förtätas med bostäder.” 

 

Utveckling och prövning av nya markområden inom våra tätorter är en ständigt pågående process. 

Äldre detaljplaner ersätts med tiden av nya. Det är en del av samhällsutvecklingen. Detaljplanens 

primära syfte är att utreda och avgöra markens lämplighet för det ändamål den föreslår. Detta görs 

bland annat, som i detta fall, med utredningar och inventeringar av arkeologi och titta på befintlig 

trafik och dess buller. Det allmänna intresset för områdets utveckling avgör gentemot de enskilda 

intressena. Om lämpligheten anses vara uppfylld är sedan intentionen att skapa ett område som 

upplevs attraktivt för såväl de som bor där idag som de som flyttar dit i framtiden. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsutskottet ställer sig positiva till förslaget till detaljplan för Stödstorp 2:1- Utökning av Västra 

Strand. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden inget att invända mot detaljplanen för del av Stödstorp 2:1 utan ser 

detaljplanen som en positiv del i utvecklingen av Vaggeryd. Nämnden poängterar än en gång vikten av 

att kommunens rekreationsområden runt Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund inte får påverkas 

negativt av framtida utbyggnadsplaner.  

 

Kommentar 
Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att ta upprättad 

samrådsredogörelse som sin egen samt göra de kompletteringar som föreslås samt skicka ut 

detaljplanen för granskning. 

 

Vaggeryds kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
2017-12-06 
 
Hanna Grönlund    

Planarkitekt    
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