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Granskningsutlåtande för  

Detaljplan för Ljungdala 10 och 14, 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun, Jönköpings län 
Oktober 2018 

Inkomna synpunkter 
 
Namn                                                                 Datum 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 2018-08-30 
Lantmäteriet 2018-09-03 
Miljö- och byggnämnden 2018-09-04 
Tekniska utskottet 2018-09-26 
Sakägare 2018-09-30 

 
Ett planförslag har varit ute för granskning under tiden 2018-08-30 t.o.m. 2018-09-
30. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras enligt följande: 
 
Länsstyrelsen 2018-08-30 
Enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska Länsstyrelsen 
under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt 
Länsstyrelsens bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 
11 kap 10 § PBL inte följs eller tillgodoses. 
 
Länsstyrelsen har efter granskning inga sådana synpunkter som avses i 5 kap 22 § 
PBL. 
 
Kommentar: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av syn-
punkterna. 
 
Lantmäteriet 2018-09-03 
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentar: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av syn-
punkterna. 
 
Miljö- och byggnämnden 2018-09-04 
Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter på förslaget. 
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Kommentar: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av syn-
punkterna. 
 
Tekniska utskottet 2018-09-26 
Tekniska utskottet har inga synpunkter på förslaget. 
 
Kommentar: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av syn-
punkterna. 
 
Sakägare: 
Jag har inga invändningar mot att ni legaliserar mitt boende Ljungdala 14. Som jag 
dessutom redan har fått bygglov beviljat en gång för att göra om till bostad. 
 
Men jag vill fortfarande köpa en bit av Ljungdala 10 INNAN ni lägger ut den till 
försäljning. Jag har blivit lovad ända sedan Ljungdala 10 förvärvades av VSBO / 
Kommunen att få köpa tillbaka delar av den tomten. Men varje gång så har det 
kommit något i mellan.   
 
Kommentar: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har tagit del av syn-
punkterna. Ställningstagandet till försäljning av marken kommer att tas efter att de-
taljplanen har fått laga kraft. Detta innefattar hur tomten/tomterna ordnas samt vad 
markpriset blir. Kommunen tilldelar inte marken innan detaljplanen fått laga kraft.  
 
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen tar beslut om att ta detta granskningsutlåtande som sitt eget samt att 
anta detaljplanen. 
 
Vaggeryds kommun 
Kommunstyrelsen 
2018-11-07 
 
Viktoria Gustafsson 
Planarkitekt                                                              
 
 
 
 
 


