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Skillingaryd/Vaggeryd Ornitologiska förening 2016-06-10 
”Området som är mycket tätortsnära erbjuder höga naturvärden på gångavstånd för Vaggerydsborna. 

En blandning av olika biotoper ger en rik upplevelse med betande djur, ett artrikt fågelliv och en rik 

ängs-/hagmarksflora. 

Allt i en gammal kulturmiljö, vackert inramad av Lagan. 

Områdets närhet till skola-/förskola i Götafors ger unika pedagogiska möjligheter. 

 

Även om byggnation begränsas till åkermarken kommer det att krävas ett ”säkerhetsavstånd” till be-

tande djur.  

Krav från boende avseende lukt och flugförekomst kommer säkerligen att ställas. 

Stora delar av ängsmarken riskerar att bli obetade och resterande areal för liten för att möjliggöra och 

attrahera utarrendering av marken för fortsatt betesdrift. 

Utan betning raseras snart ängens mångfald och stora värden går till spillo. 

Kan kommunen säkerställa en fortsatt betesdrift av ängs och hagmarken? 

 

Man bygger på åkermark! 

Men vad säger kommunens Miljöprogram från 2014 om odlingslandskapet? 

Har Miljöprogrammet glömts bort, eller var det bara en papperstiger? 

Se nedan ifrån Vaggeryds Kommuns Miljöprogram, sidan 72. 

 
 

Uppfyller området miljökvalitetsnormen avseende buller när aktiviteter pågår på det 

mycket närbelägna skjutfältet? Inget nämns om detta i samrådshandlingen. 

 

På sidan 10 i samrådshandlingen (andra stycket), skriver man att ”strandområdet utmed Lagan ska 

bevaras,  

men kan utvecklas genom att det görs mer attraktivt och tillgängligt”. 

Vilka ingrepp kan man befara här? 

Vi vill se att hela strandlinjen lämnas orörd. Tillgängligheten är redan idag fullt tillräcklig med den 

befintliga gång- och cykelvägen. 

 

Naturområdet mellan fallet och kraftstationen hyser med sin orördhet stora naturvärden och har 
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ett stort bevarandevärde. Vi hyser oro över att närboende kommer att kräva ”städåtgärder”.  

 

Götarps hage, som bostadsområde, ska tas bort från ö-planen och istället säkerställer man områdets 

kultur/naturvärden.” 

  

Kommentar 

Det är kommunens vilja och ambition att befintlig arrendator ska kunna ges möjlighet att fort-

sätta nyttja de sydligaste ängs- och hagmarkerna till arrende för betande djur så att miljön 

kvarstår likt den som finns idag. 

 

Miljöprogrammets mål och riktlinjer gäller. Miljöprogrammet upprättades efter att översikts-

planen antagits och vunnit Laga kraft. Området finns med som ett utvecklingsområde i över-

siktsplanen. 

 

Vaggeryd och Skillingaryds tätorter är sedan några år undantagna för de högsta bullerzonerna 

för skjutfältets verksamhet. Detta eftersom utveckling av kommunens tätorter måste kunna ske 

oberoende av dess nära läge till skjutfältet och dess nuvarande samt framtida övningar. 

 

Som planbeskrivningen anger ska området intill Lagan bevaras. Utveckling enligt detaljplanen 

innefattar enklare iordningställande så som skötsel av naturmarken samt ev. enklare åtgärder 

av befintlig gång- ochcykelväg intill Södra Parkvägen. I området får bara sådant som är tillåtet 

enligt PBL’s föreskrifter om Natur göras. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20160615 

Utifrån den stora efterfrågan på såväl nya kommunala småhustomter som parhus/radhus 

och/eller flerbostadshus i bostadsrättsform, är det positivt att området delas upp för att möj-

liggöra ett mer blandat bostadsområde. 

 

För att öka tydligheten bör det dock även framgå i text i planförslaget att bostadsbebyggelse 

kan förkomma i formen flerbostadshus. Idag står det att det kan ske i villa/rad/ eller parhus. 

 

Arbetsutskottet anser vidare att delområde 3 tas bort från planen. 

 

Kommentar 

Texten gällande boendeformer utvecklas och synpunkterna tillgodoses. 

 

Vaggeryds Energi/ Vaggeryd elverk 20160616 

Vaggeryds elverk och Vaggeryd energi gör följande tjänstemannayttrande: 

Se bifogadde filer avseende Vaggeryds Elverks synpunkter. 

 

”Vaggeryds Elverk har tagit del av samrådshandlingen för Södra Park 1:2, Götarps hage och 

har följande synpunkter. 

 

Vaggeryds Elverk innehar konsession för elanslutning i området. Området bedöms vara så 

stort att en transformator behöver anläggas i området för strömförsörjning av kommande 
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byggnation. Vi föreslår därför att ett område i centrala delar undantas för transformatorkiosk 

(ca 25 kvm), gärna i anslutning till vändplanen. Kabelstråk för el, gatubelysning samt optofi-

ber ges utrymme i vägbanekant inom området (minst 1 meter). 

 

Vi räknar med att elanslutning för nämnda transformator kan ske vid GC-väg invid Södra 

Park 1:9. Vi bifogar en skiss över möjlig elförsörjning av området.” 

 
 

Kommentar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av synpunkterna. Synpunkterna tillgodoses och 

ett E-område ritas in i detaljplanen på lämplig plats. 

 

Privatperson20160622 

”Jag anser att man inte bör bebygga det område som man nu presenterar i plan. Samt att be-

vara strandskyddet vid Lagan. 

 

Många som lever i samhället och vi som bor i detta område vet hur naturskönt det är. Många 

olika biotoper med artrik flora och fauna. Fridlysta blommor som nattviol och backsippa 

växer i anslutning till åkermarken som ingår i planen. I kanten av området häckar ett flertal 

hållevande fåglar bland annat hackspett och ugglor. Det finns gott om kräl- och groddjur i 

fuktängar och diken. Allt man ser och hör rapporteras inte in för statistik och på så sätt finns 

det inte med i den inventering som kommunen låtit göra. 

 

Enligt Miljö och byggnämnden gjordes en grundlig inventering av natur, geologi och tekniska 

möjligheter under sommaren 2015. 

Naturvärdesinventeringen gav stöd för att ingen byggnation bör ske i betesmarken söder och 

väster om planområdet då dessa har höga till mycket höga naturvärden. Inventeringen kunde 

ha varit mer noggrann och genomförts under en längre tid, samt under olika väderförhållan-

den och årstider.  Detta för att artbestämma större mängd flora och fauna. Den 29 juni 2015 

var det mulet och regnskurar och +12 till + 17 grader. Detta begränsar vilka arter som är ak-

tiva under dessa förhållanden. Dessutom finns ingen konsekvensbeskrivning av vad som kan 

hända när man lägger igen diken, kulverterar och gräver nya. 

 

Område 1 och 2 i planen är åkermark. Åkermarken är avdelad med ett dike och till viss del 

även omgärdad av diken och även någon åkerholme. I övergången mellan olika biotoper är 

det artrikt. Idag är dikena orörda och begränsar avrinningen från de fuktängar som finns mel-

lan de berg som finns i hagen söder om delområde 1 och 2. I inventeringen beskrivs delom-

råde B som att det redan är stört av dikning och att man eventuellt har plant ut marken. Detta 

har inte skett under de 35 år som jag bott här, utan har i så fall skett ännu tidigare. I invente-

ringen får man uppfattningen att det bara är fuktäng, men det är minst två. Varav den ena får 

sitt vatten från en ovanliggande fuktäng vid skjutfältsgränsen. Den andra fuktängen ligger i 

angränsning till ett större dike som kommer inifrån skjutfältet, och som sedan avdelar åk-

rarna. 

 

Vad får det för konsekvenser om man tar bort eller utvecklar befintliga diken? Hur påverkas 

avrinningen från fuktängarna? Vilka konsekvenser får det när man lägger igen stora diket som 
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avdelar åkrarna? Samt, vad händer med ytavrinngen från område 1,2 och 3 när man kulverte-

rar och tar bort en del träd. 

 

Konsekvensen av förändringar av diken som finns, borde undersökas närmare. Enligt miljö-

balken (MB) skall en miljöbedömning av planer och program göras. Kommunen anser att 

denna plan inte medför en betydande miljöpåverkan, vilket jag ställer mig frågande till. I 

sjätte kapitlet 12§ punkt 6 står det: en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan 

antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människor hälsa, djurliv, 

växtliv, mark, vatten osv. 

 

En konsekvens att beakta är de eventuella klagomål som arrendatorn kan få, och som i sin tur 

leder till att arrendatorn väljer att inte ha betet i hagarna. Vilket i sin tur leder till att det 

mycket vackra ängs- och hagmarksområdet växer igen och blir inte den naturupplevelse för de 

som kommunen tänkt ska bygga på åkrarna. 

 

Kommunen skriver i sin översiktsplan ”Vaggeryds kommun ska främja en god miljö och ekolo-

gisk hållbarhet. Det ställer krav på kommunens politiker och kommunens verksamheter. Vi i 

Vaggeryds kommun måste ta vårt ansvar på lokal nivå och på så sätt göra vår del i det glo-

bala miljöarbetet. Med våra beslut och handlingar ska vi visa att vi prioriterar en långsiktig 

hållbar ekologisk utveckling.” 

 

Enligt ovanstående skrivning bör översiktsplan och detaljplan som är gjorda omprövas. Se till 

att beslutet leder till att Götarps Hage förblir ett rikt odlingslandskap och att den biologiska 

mångfalden bevaras för oss och kommande generationer. 

 

Kommentar 

Den nya detaljplanen föreslår att ett dike (det dike som idag delar området i två delar) tas bort. 

Anledningen är tekniska kontorets bedömning av åtgärd för att ta hand om och avvattna mar-

ken. Nya diken anläggas i områdets östra utkant samt kompletteras i områdets södra utkant så 

att de kan anslutas till de befintliga dikena i södra delen. En ansökan ska upprättas för tillstånd 

för markavvattning enligt 11 kap MB. Denna ansökan ska klargöra och beskriva dikenas ut-

formning och syfte. Denna ansökan upprättas av tekniska kontoret. 

 

Det är kommunens vilja och ambition att befintlig arrendator ska kunna ges möjlighet att fort-

sätta nyttja de sydligaste ängs- och hagmarkerna så att miljön kvarstår likt den som finns idag. 

 

Kommunen ska främja en god och ekologisk hållbarhet men ska också ge förutsättning och ut-

reda möjligheter för att växa och utvecklas. Samhällsplanering är en ständigt pågående process 

som ska väga samman och ställa olika intressen mot varandra. Ibland innebär det att en bit 

åkermark måste ge vika för att skapa tillväxtmöjligheter för kommunen. 

 

Kommunen har ansökt om biotop dispens där man klargjorde dikenas befintliga status och hur 

förändringen är tänkt att ske, syftet med dispensen var att se över de platser i området som 

eventuellt kan påverka biotoper och undersöka möjligheterna till minimal påverkan av eventu-

ella biotoper enligt 7 kap 11 § MB hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 2017-10-13 att 
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medge dispens från biotopskyddet för igenläggning av dike i jordbruksmark på fastigheten 

Södra Park 1:2 i Vaggeryds kommun. 

 

 

 

Sakägare 20160622 

 

 Vid eventuell exploatering av Götarps Hage med ett nytt bostadsområde är det angelä-

get att den öppna naturmarken intill närliggande befintliga bostäder består och ej be-

byggs (område 3 i detaljplanen) 

 Att det ej bebyggs direktutfarter till genomfartsleden Södra Parkvägen. 

 Att eventuell gång- och cykelväg placeras så att den med lätthet används av gång- och 

cykeltrafikanter på Södra Parkvägen. Annars riskeras att Södra Parkvägen även i fort-

sättningen används som gång och cykelväg. 

 Att befintliga träd intill Södra Parkvägen på område 3 bibehålles. 

 Att Kulvertering av öppna diken ej får försämra vattnets ytavrinning från intilliggande 

områden. 

 Att naturvärdesinventeringen ej är en komplett miljökonsekvensbeskrivning. Den påvi-

sar ej allakonsekvenser av att exploatera Götarps Hage t.e.x negativ inverkan på be-

fintliga fuktängar, fauna av fågelliv och fridlysta växter. Inkomna skrivelser angående 

miljösynpunkter nämndes ej på samrådsmötet tex från ornitologiska föreningen. 

 

Vidare att beakta är att det planerade bostadsområdet gränsar till Skillingaryds Skjut-

fält som senaste tiden orsakat ett ökat bullerproblem från tung ammunition. 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av synpunkterna. Delområde tre utgår. Därmed 

byggs inga direktutfarter till Södra Parkvägen och dikena i område 3 kommer ej kuverteras 

utan kvarstår i befintligt skick.  

 

Naturvärdesinventeringen är en inventering av naturvärden och har ej som uppgift att vara en 

komplett miljökonsekvensbeskrivning eller redovisa alla konsekvenser av att exploatera Gö-

tarps Hage.  

 

Ett samrådsmöte har till uppgift att redovisa kommunens tankar och förslaget till detaljplan. 

Att redovisa inkomna synpunkter görs i samrådsredogörelsen som sätts samman efter det att 

samrådstiden tagit slut i detta fall 24 juni 2016. 

 

Vaggeryd och Skillingaryds tätorter är sedan några år undantagna för de högsta bullerzonerna 

för skjutfältets verksamhet. Detta eftersom utveckling av kommunens tätorter måste kunna ske 

oberoende av dess nära läge till skjutfältet och dess nuvarande samt framtida övningar. 
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Länsstyrelsen 20160623 

 

Strandskydd 

Detaljplaneområdet ligger till viss del inom strandskyddat område. Som 

särskilt skäl för upphävande anger kommunen att området behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse och hänvisar i detta 

fall till tätortsutveckling enligt 7 kap. 18 c § 5 punkten. I planbeskrivningen 

omnämns även 7 kap 18 c § punkt 2 vilket enligt Länsstyrelsen inte 

uppfyller kravet på särskilt skäl. 

 

Strandskydd kan med fördel få en egen rubrik i planbeskrivningen och 

behöver kompletteras med argument för att göra intrång på den aktuella 

platsen i relation till andra möjliga områden för bostäder. Planbeskrivningen 

kunde också kompletteras med en illustration över vilket område som 

omfattas av strandskydd. 

 

 

Natur och geoteknik 

Slutsatserna av den naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning samt 

den geotekniska undersökningen bör inarbetas i planbeskrivningen. 

Om det krävs en lägsta nivå på sockelhöjd för att minimera 

översvämningsrisk bör höjd på gata klarläggas i planen och lägsta 

sockelhöjd föras in som en planbestämmelse. 

 

I område benämnt som 5 i naturinventeringen finns redovisade stenrösen 

som omfattas av biotopskydd. Även diket i område 1 omfattas troligtvis av 

biotopskydd. Det är förbjudet att skada biotopskyddade områden. Dispens 

för ingrepp i biotopskyddade områden söks enligt 7 kap 11 § MB hos 

Länsstyreslen. En dispens kräver särskilda skäl och kommer troligen att 

kräva någon form av kompensationsåtgärd. 

Anläggande av avledande diken för att skydda området från vatten utgör 

markavvattning enligt 11 kap MB. För markavvattning krävs det alltid 

tillstånd. 

 

Arkeologi 

Planområdet ligger i anslutning till Lagan på ett topografiskt intressant 

område för ytterligare under mark dolda fornlämningar samt 

boplatslämningar. Inför fortsatt planläggning krävs därför en arkeologisk 

utredning av området. 

 

Övrigt 

En infart till delområde 1 kan inte förläggas på naturmark, området bör 

lämpligtvis betecknas som gata. I gatumark kan t.ex. plantering eller dike 

ingå. Planbeskrivningen bör kompletteras med en konsekvensutredning för 

fastighetsägare inom och utom planområdet. 

I planbestämmelsen som reglerar placering bör uthusbyggnader istället 
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benämnas som fristående komplementbyggnad. 

Planbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning av trafiksituationen 

för gc-väg i förhållande till delområde 3. 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning. 
 

Kommentar 

Strandskydd får en egen rubrik och argumenten ses över. Slutsatserna av den naturvärdesin-

ventering och naturvärdesbedömning samt den geotekniska undersökningen ska inarbetas i 

planbeskrivningen. 

Höjd på lägsta sockelhöjd klargörs i beskrivningen och förs in som en planbestämmelse. 

 

Kommunen ska se över de platser i området som eventuellt kan påverka biotoper. Kommunen 

ska undersöka möjligheterna till minimal påverkan av biotoper eller eventuellt söka dispens 

för ingrepp i biotopskyddade områden enligt 7 kap 11 § MB hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 

beslutade 2017-10-13 att medge dispens från biotopskyddet för igenläggning av dike i jord-

bruksmark på fastigheten Södra Park 1:2 i Vaggeryds kommun. 

 

En arkeologisk utredning är genomförd på platsen. Slutsats av denna är inarbetad i planbe-

skrivningen. 

 

En ansökan ska upprättas för tillstånd för markavvattning enligt 11 kap MB. Denna ansökan 

ska klargöra och beskriva dikenas utformning och syfte. Natur med infart ändras till Gata. Del-

område tre utgår. Benämningen uthusbyggnader ändras till fristående komplementbyggnad.  

 

 

Representant i miljörådet för Skillingaryds/  

Vaggeryds Ornitologiska förening 20160624 

”Vi anser att förslaget om att bygga på rubricerat område strider mot miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler. Vi åberopar Miljöbalkens (1998:808) 1 kap. 1 § och 6 § samt 3 kap. 4§. 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 

att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 

sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 

rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att 

3. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 

det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
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3 kap. 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas 

i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för 

skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 

rationellt skogsbruk. 

Vaggeryds kommun och dess invånare står vid ett miljöval; att bevara den kulturmiljö 

kommunen under många år lagt ner tid och pengar på att restaurera och därtill lyckats 

med gott resultat (se bl.a ”Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Götarps 

Hage, Vaggeryds kommun”, Kråkfot Natur AB) alternativt att låta detta projekt/ natur- och 

kulturmiljön, Götarps Hage, försvinna för alltid. 

Vaggeryds kommun har upprättat och genomför en restaureringsplan för Götarps Hage. 

Projektet har slagit väl ut. Kulturmiljön med åker- och hagmark har återställts. Fauna och 

flora har återkommit och etablerat sig. Den biologiska mångfalden är tydlig och unik för 

Vaggeryds tätorts närområde. Området har idag höga naturvärden. Området har ett högt 

rekreationsvärde för Vaggerydsborna. 

Önskar Vaggeryds kommun och dess invånare att behålla Götarps Hage, tätortsnära 

natur- och kulturmiljö går det inte att kombinera detta med att bebygga åkermarken med 

bostäder. Bebyggs åkermarken göms hagmarken bakom bostäderna. Syns inte hagarna 

försvinner de snart. 

Vi vågar påstå att ingen djurägare kommer att utsätta sig själv eller sina djur genom att ha 

dem på bete så nära inpå ett bostadsområde. Det är inte säkert för varken djur eller 

boende och det kommer med all sannolikhet snart att innebära klagomål från de boende. 

Vilken typ av stängsel skall skydda djur och lekande småbarn? Försvinner betesdjuren 

försvinner hagmarken. 

 

Vidare vågar vi påstå att ingen boende vid det planerade bostadsområdet, Södra Park 1:2, 

Götarps Hage, kommer att uppskatta närheten till hagmarken med betesdjur, stora 

mängder flugor, kreatur- och gödsellukt eller den direkta närheten till skjutfältet som aktivt 

används (buller) och har en infartsväg i direkt anslutning till det planerade 

bostadsområdet. 

Bebyggs åkermarken försvinner snart hagmarken. Åker- och hagmarken går ej att 

återrestaurera om området bebyggs. Bebyggs området försvinner Vaggeryds enda 

tätortsnära kulturmiljö med åker- och hagmark. Kulturmiljön försvinner då åkermarken 

bebyggs. Utan åkermark blir hagmarken snart parkmiljö. Parkmiljö saknar biologisk 

mångfald. Natur- och kulturmiljön med etablerad rik fauna och flora påverkas i allra högsta 

grad negativt (försvinner) om åkermarken bebyggs med bostäder. 

”Attraktiva” tomter ska inte förstöra det attraktiva med att bo i Vaggeryd. 

Vi yrkar på att förslaget/ prospektet att anlägga ett nytt bostadsområde, Södra Park 1:2, 

Götarps Hage, avslås.” 

 

Kommentar 

Området är idag ett mindre område för hage och efterbete. Området är inte ett område som rä-

knas till jord- och skogsburk av nationell betydelse. Naturen med sin växtlighet och artrike-

dom förändras konstant. När gynnsamma förhållanden tas bort för en art finner de nya vägar 

och nya arter på plasten tillkommer. 
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Betande djur är ett populärt och trevligt inslag i närhet av våra samhällen. Något sakägare och 

föreningar påpekar och strider för. Det är kommunens vilja och ambition att befintlig arrenda-

tor ska kunna ges möjlighet att fortsätta nyttja de sydligaste ängs- och hagmarkerna så att mil-

jön kvarstår likt det som finns idag. Efterbetet ligger idag inom ungefär samma avstånd (möj-

ligtvis till och med närmre) som det nya bostadsområdet får till ängs- och hagmarkerna. Varför 

skulle inte nya invånare uppskatta detta på samma sätt? 

 

Kommunen bedömer inte att detta bostadsområde och detaljplanens syfte om platsens lämplig-

het strider mot Miljöbalkens syften om människors hälsa och säkerhet. Miljöbalkens 

(1998:808) 1 kap. 1 § och §6 samt 3 kap 4§.  Kommunen har pekat ut de platser i området som 

eventuellt kan påverka biotoper. Kommunen har undersökt möjligheterna till minimalpåverkan 

av biotoper och sökt dispens för ingrepp i biotopskyddade områden enligt 7 kap 11 § MB hos 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 2017-10-13 att medge dispens från biotopskyddet för 

igenläggning av dike i jordbruksmark på fastigheten Södra Park 1:2 i Vaggeryds kommun. 

 

I området ska ett dike tas bort. För att ta hand om och avvattna marken intill detta befintliga 

dike ska ett nytt dike anläggas i områdets östra utkant. Detta dike kommer anslutas till de be-

fintliga dikena i södra delen. En ansökan ska upprättas för tillstånd för markavvattning enligt 

11 kap MB. Denna ansökan ska klargöra och beskriva dikenas utformning och syfte. 

 

Kommunen ska främja en god och ekologisk hållbarhet men ska också ge förutsättning och ut-

reda möjligheter för att växa och utvecklas. Samhällsplanering är en ständigt pågående process 

som ska väga samman och ställa olika intressen mot varandra. Ibland innebär det att en bit 

åkermark måste ge vika för att skapa tillväxtmöjligheter för kommunen. 

 

Brukare och djurägare till de djur som betar Götarps Hage 20160624 

”Vaggeryds kommun har upprättat och genomför en restaureringsplan för Götarps Hage. 

Projektet har slagit väl ut. Kulturmiljön med åker- och hagmark har återställts. Fauna och 

flora 

har återkommit och etablerat sig. Den biologiska mångfalden är tydlig och unik för Vaggeryds 

tätorts närområde. Området har idag höga naturvärden. Området har ett högt rekreations-

värde 

för boende i Vaggeryds tätorts närområde. 

Bebyggs åkermarken med bostäder försvinner helheten med den tätortsnära natur- och 

kulturmiljö som Götarps Hagar utgör i dag och de höga naturvärdena i hagmarken kommer 

att gå förlorade. Det är inte lämpligt ur resurssynpunkt att ta åkermark i anspråk för byggnat-

ion då den bör användas för jordbruksdrift, för att säkra en livsmedelsförsörjning för framtida 

generationer. Jag anser att förslaget om att bygga på rubricerat område för att skapa ett ”at-

traktivt” boende strider mot miljöbalkens allmänna hänsynsregler i Miljöbalkens (1998:808) 1 

kap. 1 § och 6 § 

samt 3 kap. 4 §. 

 

1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som inne-

bär 

att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
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utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Miljöbalken skall tillämpas så att 

3. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

1 kap. 6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 

det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

3 kap. 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas 

i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för 

skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 

rationellt skogsbruk. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att förslaget/ prospektet med ett nytt 

bostadsområde, Södra Park 1:2, Götarps Hage, avslås.” 
 

Kommentar 

Kommunstyrelsen arbetsutskott har tagit del av synpunkterna. Se kommentar under yttrande 

av Representant i miljörådet för Skillingaryds/ Vaggeryds Ornitologiska förening 20160624. 

 

Vattenfall Eldistribution Ab 

”Vi behöver några extra dagar på oss att svara på denna. 

 Är det ok att komma med vårt svar till den 28 juni?” 

 

20160628 Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några  

anläggningar i området. 

Kultur och Fritid 

”Kultur- och fritidsnämnden har nästa möte den 29 juni. Veckan efter samrådstiden  

gått ut… påverkar det något?” 

 
Yttrande 20160706 

1. Kultur och fritidsnämnden vidhåller sitt yttrande från översiktsplanen där nämnden 

framförde ”Nämnden har inga invändningar mot att åkermarken vid Nestors tar i an-

språk för bostäder även om det hamnar nära friluftsområdet vid Friluftsgården. Detta 

under förutsättning att bebyggelsen inte begränsar det rörliga friluftslivets verksamhet. 

Det är viktigt att allmänhetens tillgänglighet till vattnet utmed Lagan består. Den fram-

tagna skötselplanen för Götarps området måste följas” Nämnden delar i mångt och 
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mycket Vaggeryds Museiförenings uppfattning hur bebyggelsen vid Nestors skall utfor-

mas. Ett yttrande museiföreningen lämnade i samband med att översiktsplanen togs 

fram. 

2. Nämnden ställer sig vidare tveksamma till delområde 3 både ur säkerhetstänk och kul-

turmiljösynpunkt. 

3. Kultur- och fritidsnämnden lämnar sitt yttrande efter det att samrådstiden gått ut. An-

ledningen är att nämnden inte har haft något sammanträde inplanerat under den tid 

som planen varit utställd.  
 

Kommentar 

Kultur- och fritid får dispens att svara senare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av synpunkterna. Museiföreningens yttrande i 

samband med översiktsplanen löd ”Museiföreningens uppfattning är att byggnation i Södra 

Vaggeryd - Nestors måste anpassas till Götafors bruksområdes tradition och byggnadsstil.  Vi 

menar att här kan högst tvåvåningshus komma ifråga.” Nu upprättad Detaljplanen föreslår två 

våningar. Byggnadsstil och utformningen ska inte fastställas i samband med detaljplan om det 

inte handlar om miljöer inom kulturhistorisk värdefulla områden eller miljöer. En detaljplan 

ska enligt plan och bygglagen inte innefatta mer bestämmelser än vad som anses nödvändigt 

och inte heller innefatta ett större område än vad som anser behövas för att uppfylla syftet. 

Området ligger inte i direkt anslutning till Götafors området även om det är nära. Det finns 

mycket vegetation och Lagan utgör en tydlig avgränsning för de olika miljöerna. Däremot kan 

små inslag i arkitekturen som knyter an de olika områdena lämpligen förekomma. 

 

 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att ta denna samrådsredogörelse som egen  

och göra de kompletteringar som föreslås samt att därefter låta ställa ut planförslaget för gransk-

ning.  

Vaggeryds kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-12-06 

 

Hanna Grönlund                                                           

Planarkitekt                                                              
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