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Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser, 
dnr TU 2016/066 
 

Förslag till beslut 
Godkänna remisshandling Utvecklingsprogram för vattennära 

mötesplatser längs Lagan.  

 

Skicka ut remiss enligt särskild sändlista med remisstid till och med 

den 6 oktober.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid 

Lagan har tagits fram. Utvecklingsprogrammet ska vara underlag för 

kommande åtgärder och aktiviteter för att synliggöra och 

tillgänglighetsförbättra Lagan genom Vaggeryds kommun enligt 

kommunstyrelsens mål. Utvecklingsprogrammet skickas på remiss till 

berörda förvaltningar och externa intressenter. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens programbudget för 2016, dnr KS 2016/012. 

Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §74 att godkänna föreslagna 

plan, dnr TU 2016/066. 

Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §89 att godkänna information 

och uppdaterad plan. 

Tekniska utskottets beslut 2017-05-09 §45 information om 

utredningen kring att synliggöra och tillgänglighetsförbättra Lagan. 

Tekniska utskottets beslut 2017-06-13 § 60 om att skicka 

utvecklingsprogrammet på remiss. 

 
 
 
Monica Johansson Grönkvist 

Projektingenjör 

Tekniska kontoret 

 

Beslutet skickas till 
Remissinstanser enligt sändlista 

Teknisk chef 

Projektingenjör 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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INLEDNING

BAKGRUND 
Vaggeryds kommun har under några år arbetat aktivt 
med visions- och värdegrundsarbete för att öka 
kommunens attraktion hos både invånare, blivande 
invånare och besökare. Vaggeryds vision och värdegrund 
omfattar inte bara kommunens organisation utan också 
den geografiska platsen. Vision och värdegrund antogs av 
kommunfullmäktige 2013. 

VÄRDEGRUND 
Vår värdegrund hämtas från visionen och beskriver vårt 
förhållningssätt i arbetet och gentemot de människor vi 
möter: 

• Tanke och omtanke 

• Där idéer blir verklighet 

• Alla har betydelse

Detta program har tagits fram utifrån tekniska utskottets 
mål från 2016:

 ”Att utreda och samordna åtgärder för att synliggöra och 
tillgänglighetsförbättra vattendrag i Vaggeryds kommun 
med hänsynstagande till natur och miljö.” 

Det omfattar vattendraget Lagan och i dess närhet 
har utredningar och inventeringar med avseende på 
geoteknik, natur- och kulturvärden utförts.
Arbetet har genomförts i dialog mellan tekniska 
utskottet, projektets arbetsgrupp och konsulter, 

VISION 2020 - Här ger vi plats för att göra skillnad 
En plats för möjligheter formad med tanke och 
omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där 
glädjen smittar. 

En plats med stark tradition för gränslöst 
skapande. Där gemensam vilja och kunskap får 
livet att lyfta och idéer att bli verklighet. 

En plats i rörelse som bygger på mångfald och 
hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse. V

Å
R
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samt olika intressegrupper. Utifrån dessa arbeten 
har tankar om hur kommens vattendrag ska kunna 
tillvaratas, synliggöras och tillgängliggöras formats. 
De flesta som bor i kommunen har på något sätt 
anknytning till kommunens vattendrag. Antingen som 
konsument av dricksvatten eller genom att tillvarata dess 
möjligheter till rekreation, hälsa och motion. Ett av de 
mest betydelsefulla vattendrag som finns i kommunen är 
Lagan och dess omgivningar. Huvuddelen av kommunens 
vattendrag ingår i Lagans vattensystem. Dessutom ringlar 
sig Lagan genom kommunens största tätorter och ger 
därmed stora möjligheter till välbefinnande för många 
människor.

SYFTE
• Öka attraktionskraften bland annat genom att skapa 

unika vattennära mötesplatser vid Lagan.

• Samsyn för att bevara och stärka nätverk av natur 
och vattendrag i landskapet som skapar fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och välbefinnande för 
människor.

• Samsyn för att bevara och ta fram kulturvärden från 
historiska miljöer.

• Skapa förutsättningar för upplevelser nu och i 
framtiden.

Samsynen om natur- och kulturvärden och 
utvecklingsstrategin ”en blå tråd” är en vägledning 
för utveckling av vattennära mötesplatser vid Lagan. 
Dessa påvisar en strategisk inriktning för utveckling av 
insatser med mervärden som kvalitet och hållbarhet in i 
framtiden.
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
LOKALT OCH REGIONALT SAMMANHANG 

Ån Lagan är det största å-systemet i södra Sverige näst 
efter Göta älv. Biflödena i Lagans övre och nedre del 
är små, medan de stora biflödena Bolmån, Skålån och 
Härån mynnar i huvudfåran. Lagans avrinningsområde är 
beläget i Jönköpings-, Kronobergs-, Hallands- och Skåne 
län.
Större delen av Lagans avrinningsområde ligger på den 
småländska urbergsslätten. Berggrunden utgörs av 
gnejs och jordarten huvudsakligen morän. Den västra 
delen är rik på myrar. Lagans nordligaste delar ingår i det 
småländska höglandet med en höjd över havet på 200 - 
300 m. Berggrunden är mera skiftande i de nordöstligaste 
delarna med bland annat graniter. I sydvästligaste delen 
ligger den låglänta Laholmsslätten jämn och sjöfri, med 
mycket lätta sandjordar.
Lagans avrinningsområde tillhör de nederbördsrikaste 
delarna av Sverige. Den rikligaste nederbörden förekom-
mer i de västra och södra delarna. De östra delarna har 
en mer måttlig regnmängd. Områden med hög neder-
börd är ofta utsatta för en negativ försurningsutveckling 
i mark och vatten. Variationerna i vattenflöden kan vara 
mycket stora. 
I Vaggeryds kommun sträcker sig Lagan från Eckern i norr 
till att utgöra gräns mellan Vaggeryd och Värnamo kom-
muner söder om Klevshult. 
Härån som rinner genom Vaggeryds kommun har ett 
större flöde än Lagan och den mynnar i Karlsfors söder 
om Hörle i Värnamo kommun. De höga flöden som med 
regelbundenhet förekommer i Värnamo är till stor del 
beroende av att vattenmängden är högre och dessutom 
finns ingen reglering av Vidöstern. För att minska om-
fattningen av översvämning, är bevarandet av å-fårans 
naturliga lopp med möjligheter för vattnet att bredda ut i 
kanterna längs å-fåran viktigt. Vattnet fördröjs och flöde-
na blir mindre under en längre tid. I orter som Värnamo 
och Ljungby där ån går genom med stensatta kanter blir 
extra känsliga och utsatta för påverkan.

Lagans naturliga lopp genom kommunen är en slin-
grande  å-fåra i ett flackt landskap som skapats  genom 
att ån tar med sig jord och sand i ytterkurvor och lämnar 
ifrån sig material i innerkurvor. Berggrunden som sticker 
upp ur ån påverkar också hur ån rinner. Sträckvis finns 
orörda emanerande slingor. Strandzonen blir viktig för 
att förhindra erosion i landskapet och är fördelaktigt för 
fungerande ekosystem och ger skydd mot global upp- 
värmning i framtiden.
Längs delar av åns lopp är berggrunden  i jordskorpan  
veckad och det beror på den sprickzon som går gen-
om södra Sverige. I Vaggeryd skiftar berggrunden flera 
hundra meter i höjdled på korta sträckor. Bergarter som 
pressats ihop har med tiden blivit lättavittrat material 
som har bidragit till näringsrika jordar. 
Under flera istider har stora vattenflödena gått genom 
lagandalen vilket fört med sig mäktiga sandlager som 
nu täcker bergets konturer förutom de bergstoppar som 
sticker upp på olika platser i landskapet. Den stora sand-
tillgången och veckningen har bidragit till att det finns 
stora vattentillgångar. Det är inte alltid lätt att pumpa 
upp men på vissa platser förses Vaggeryd med vatten av 
mycket hög kvalité.
Lagans huvudfåra har lokalt tack vare geologiska 
förutsättningar klarat sig från försurnings-påverkan som 
annars påverkat Lagans vattensystem i Jönköpings län. 
Del av Lagans huvudfåra visar tecken på övergödning och 
vattendraget är påverkat av rensning och omgrävning. 
Lagan har utnyttjats för kraftändamål sedan slutet av 
1800-talet.
Det geografiska upptagningsområdet lokalt som pro-
grammet omfattar är sex olika indelade områden från 
Östra lagret söder om Skillingaryd  till Östermoskogen 
öster om Vaggeryd.
Det är fantastiskt att områdena har helt olika och unika 
egenskaper utmed Lagans vackert slingrande huvudfåra.

LAGAN
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1
ÖSTRA LÄGRET
Östra lägret är Försvarsmaktens 
område och Munkaleden passerar 
utmed lägret. Här finns möjlighet  
att uppleva riksintresse och en mil-
itär kulturmiljö med äldre  
byggnader. 

2
Naturstigen börjar söderifrån vid det så kallade mil-
itärsjukhuset i Östra lägret. Löv- och barrskog som står 
längs Lagans strandkant är viktiga för att behålla strand-
brinken. Längs ån syns en sedimenttransport när det 
bildas sandrevlar i ån. Stigen leder vidare längs med 
ån som går mellan skjutfältsgränsen och ån med en 
tydlig strandzon. Marken består i huvudsak av sand, 
förutom i norr där något berg sticker fram i kanterna 
ner mot ån. Längs kanterna är det branter ner mot 
ån och en särskild karaktär finns här som ger mycket 
höga naturvärden. 
I norra delen tar sig Lagan genom kraftverket i 
Fågelfors. Vid högre flöden finns en dammlucka som 
reglerar vattnet mot öster som ger en sidoström.  
Detta leder till att söder om kraftverket finns flera 
å-fåror. Delar av området utgör vattenskyddsområde.

NATURSTIG MELLAN ÖSTRA LÄGRET  
OCH FÅGELFORSDAMMEN

3
FÅGELFORSDAMMEN
Munkaleden fortsätter på västra sidan av Fågelfors-
dammen som börjar med Fågelfors kraftverk i söder. 
Här däms Lagan av kraftverket och det skapar en större 
damm av sjöliknande karaktär. Fågelforsdammen är  
redan idag ett populärt rekreationsområde. I norra 
delen av dammen finns en dödisgrop från istiden som 
idag utgör höga strandbrinkar av sand i olika nivåer ner 
mot dammen.  Götaströms golfbana ligger på västra 
sidan som kantas av en vacker ljunghed och en våt-
mark med höga naturvärden. Det finns unika insekter 
och sandödla. Området är erosionsbenäget eftersom 
marken i huvudsak består av sand. 
Bland annat lämningar från ett medeltida torp visar 
de kulturhistoriska inslagen i området. Ett gammalt 
hus från Götaströms bruk från 1600-talet har reno-
verats. Öster om Fågelforsdammen finns ett Natura 
2000-område med bland annat öppna hedmarker på 
försvarsmaktens mark. Delar av området utgör vatten-
skyddsområde.

4
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2
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4
GÖTARP - DUVELED 
Söderifrån finns höga naturvärden längs åns stran-
dområde men det är militärt område som begränsar 
tillgängligheten för allmänheten och begränsar al-
lemansrätten. Söder om Götafors rinner Lagan i ett 
naturrikt och varierande område med mycket höga 
naturvärden. Sump- och blandlövskog finns som till-
sammans med en unik ravinskog bildar en skyddszon 
mot Lagan.
Efter det gamla Götafors bruk finns synliga slagghögar 
och marken i området är delvis utfyllt med slagg. 
Lämningar finns även från tidig medeltida metallf-
ramställning. Angränsande betes- och gräsmark intill 
den naturliga strandmiljön har en rik flora med höga 
naturvärden. Vattenkvaliteten har försämrats beroende 
på utsläpp från industri.

5
CENTRALA VAGGERYD
Mellan Svenarumsvägen och Götafors bruk finns en  
varierande sträcka med de gamla å-ängarna där Lagan 
slingrar sig fram på ett naturligt sätt.  Här finns platser  
där lättvittrad bergart går upp i dagen och skapar ovan-
liga näringsrika rikkärr och alkärr som innehar ovanliga 
växt och djurarter. I miljön trivs unika fåglar som mindre  
hackspett och kungsfiskare. 
Strandzonen består i huvudsak av lövträd vilket ger en 
särskild karaktär. Ån rör sig genom Vaggeryds samhälle 
där utrymmet minskar och möjligheten att breda ut sig 
i ett naturligt flöde finns inte. Det blir därför viktigt att 
i framtiden säkra strandkanterna med träd eller andra 
anordningar både ur ett biologiskt och ekonomiskt  
perspektiv.  
Områdets placering i bebyggelsen gör att rekreations-
värdet är högt med gång- och cykelvägar som förbinder 
området. Historiska spår finns med till exempel en sten 
som markerar en grav från brons- och järnåldern och en 
vacker kvarndamm.

6
ÖSTERMOSKOGEN
Östermoskogens naturreservat har höga naturvärden i det 
äldre tallbeståndet och strandzonen. Lagan meandrar  
(slingrar sig) vackert i området.
Grusbelagda promenadstråk genom det historiskt intressanta 
området med kolningsverksamhet för järnbruket i Götafors 
och lämningar efter soldattorp. Det finns ett stort antal rest-
er efter kolmilor i skogen, spåren kan ses som ringar under 
mossan. Det finns rester och information  om soldattorpet 
som hamnat på sandjorden och rester efter backstugor. 
De var belägna längs med hålvägen, som utgör den gamla 
kyrkvägen till Byarum. 
På två platser har träd lämnats kvar efter stormen Gudrun 
2005 som ett minnesmärke och forskningsprojekt. Dessa 
träd ska ses som en referens till det mer intensiva skogs- 
bruket. Det finns en skötselplan för naturreservatet. Natur-
reservatet används frekvent av besökare för vandring och 
besök på befintliga grillplatser.
 

6
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FÖRUTSÄTTNINGAR
OMRÅDETS HISTORIA

HISTORISKA SPÅR SÖDERIFRÅN
Brooklyn eller Östanå var ett litet samhälle som växte 
upp öster om Lagan vid Tofterydsvägen. Här fanns olika 
hantverkare som hjulmakare, garvare och färgare. När 
järnvägen kom till Skillingaryd berövades regementet 
på en del mark i väster. Staten exproprierade då mark 
söder om övningsområdet. Några av dessa hamnade i 
Östanå, andra flyttades till Kaffegatan. Västra lägret har 
en militärhistoria bak till 1600-talet. Det äldsta huset är 
från början av 1800-talet. 

Östra lägret kom till i slutet av 1890-talet som 
övningsområde för Jönköpings artilleriregemente. Båda 
lägren är statliga byggnadsminnen och Miliseum har god 
dokumentation av historien. 

Torpet Öveken var en backstuga d.v.s. bebyggelse på ofri 
grund. Kvar finns bara rester av en spismur. Det fanns på 
1700- och 1800-talet massor av åängar som var viktiga 
som slåtterängar för gårdar. 

Bohults kvarn och såg var en viktig plats fram tills Fågelfors- 
dammen byggdes 1910. Sannolikt var det nydalamunkarna 
som startade kvarnverksamheten här. Resterna av kvarn 
och såg ligger i dag under 1910 års dammvall. 

Backstugan Åhult, en bosättning vid Fågelforsdammens 
västra kant. Bosättningen hade troligen anknytning till 
Götaströms bruk lite längre norrut, och bostaden stod 
kvar till en brand 1974. 
 
Götaströms bruk från 1688 till 1893
På 1600-talet utvecklades järnbruken i Sverige kraftigt 
genom importen av kompetens, dvs vallonerna. 
Järnmanufakturen var god penningplacering för adeln, 
om smedjorna placerades så att träkol kunde 
framställas i närheten.

Borgmästaren Peder Gudmunsson ägde Bratteborg 
Götafors. I Götafors utarrenderades till Peter Drufwa 

som genom dåliga affärer överlät kontraktet till Peder 
Håkansson på Eckersholm. Hammaren i Götafors 
byggdes 1672. När arrendekontraktet gick ut ville 
Gudmunssons ättlingar själva bruka fallet. När 
Håkansson i rätten förlorade, flyttade han hammaren till 
Götaström 1688.

Med tre bruk så nära varandra befarade myndigheten 
att träkol skulle bli en bristvara. Bönderna däremot 

tillstyrkte tillstånd. Götaströms bruk tilldelades 
cirka 5000 hektar skog i Tofteryd och Åker som 
kolförsörjningsområde. Det var dock många tvister om 
detta mellan Götafors, Götaström och Hörle bruk ända 
fram till mitten av 1800-talet. Säkerligen fanns det ingen 
brist på kol för Götaström, utan de kunde nog sälja 
både kol och stångjärn. Vissa beräkningar pekar på att 
Götaströms bruk i början på 1800-talet krävde 4500 
dagsverken per år för kolning och transport till bruket. 
Kolet levererades huvudsakligen på vintern. Alltså 
krävdes en stor lada för kol.
Längst österut fanns på senare tid också ett sågverk 
med spånhyvel. Tydligen fanns då också ett tredje 
vattenhjul i det östliga utloppet. Öster om Lagan fanns 
två smedbostäder på 9x16 meter. I varje hus bodde tre 
familjer. En tid fanns skola i ett av husen.

På västra sidan fanns herrgården 10x20 meter med två 
flyglar 9x6 meter. Framför huset fanns en fontän med 
springbrunn 3,5 meter i diameter med träkant. 
Utanför gårdsplanen fanns två åttakantiga hus. Ett var 

visthusbod det andra var dass. Här fanns stensatt källare 
samt ett badhus med badkar och dusch för två personer.
Ladugården låg längre söderut. Här påstås ha varit plats 
för 30 kreatur samt får- och svinhus. I slutet fanns här sex 
hästar.

Det fanns också en bro till den lilla ön i viken norr om 
herrgården. På ön fanns ett lusthus.
En arbetsvecka i slutet av 1800-talet var cirka 85 timmar 
effektiv arbetstid. Skiftet började på söndagskvällen och 
varade till lördag kväll. Smederna hade högst anseende 
bland arbetarna. De förvaltade arvet från invandrande 
valloner på 1600-talet.  

Götaströms bruk var ett litet bruk även efter sydsvenska 
förhållanden. Fram till 1840 gällde tillståndet endast 40-
45 ton färdigt stångjärn per år. År 1840 fick man lov att 
öka produktionen till 125 ton. 

Nya metoder som Bessemermetoden förändrade 
konkurrensläget och mindre bruk sattes under hård 
press. 

År 1888 brann herrgården ner efter en fest. Ryktet spreds 
snart att elden var anlagd vilket dock inte kunde bevisas. 
Allmänt känt var att bruket hade dåliga affärer.

År 1890 såldes bruket till en köpare i Mellansverige. 
Denne var bara intresserad av skogstillgångarna och 
började avverka. Tyvärr hade den nye ägaren bibringats 
fel uppfattning om vilka marker som tillhörde bruket. 
Efter rättegång gick köpet tillbaka. Men 1893 hade lyckan 
vänt för Christoffersson. Han kunde sälja bruket till 
Kronan för 44000 kr. Snart skulle det bli skjutfält istället 
för kolningsskog.

En bit in på 1900-talet flyttades huvudbyggnaden från 
Götaström in till Skillingaryd och fick sin plats vid torget 

Backstuga vid Lagan. Bilden är från en plats några km längre söderut 
men troligen var Övekenstugan liknande.

Åhult fotograferat från motsatta sida av Fågelforsdammen. 
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där Jonssons konditori nu ligger. Tyvärr brann det ner på 
1930-talet. 

Dhule kvarn och såg låg vid vattenfallet omedelbart 
väster järnvägen. Här har först funnits en kvarn med två 
par stenar. Sågverket vid bäcken skulle varit försedd med 
inte mindre än 10 sågklingor. Tro det den som vill.
 
Känt är att pastorn Alfred Åkerman Skillingaryd, på 
1870-talet innan järnvägen byggdes, anlade såg vid Dhule 
bäck. Sågen drevs först av en oxvandring senare av en 
mobil ångmaskin på 35-40 hästkrafter som köpts in från 
Grännatrakten. Åkerman levererade stora mängder med 
sågade stolpar och slanor till stängsel utmed järnvägen. 

Götafors bruk
Vid Lagan i Götafors har funnits känd verksamhet 
minst sedan 1500-talet. Efter att klostrets egendomar 
övergått till staten kom fallet att ligga på Bratteborgs 
ägor. Järnbruket fick sina privilegier 1672. Här uppfördes 
masugn och hammare med två härdar. Man kan också 
säga att senare tiders träsliperi och massafabrik är en 
fortsättning på Götafors järnbruks historia  

1143       Nydalamunkarna startar klostret

1200       Första skvaltkvarnen   

1400       Gruvverksamhet i Taberg startar

1529       Gustav Vasa konfiskerar klostren i Nydala

1638       Järnbruk startar i Eckersholm

1670        Träning av militärer i Skillingaryd

1672        Järnbruk startar i Götarp

1688       Järnbruk startar i Götaström

1870       Industriell möbeltillverkning i Svenarum och Vaggeryd

1880       Järnvägen i kommunen öppnas 

1893       Militärt skjutfält öster om Lagan efter markinköp

1910       Fågelforsdammen byggs 

TIDAXEL Vagggeryds kvarn och såg. Vattenfallet i norra delen av 
Vaggeryds tätort har nyttjats som husbehovskvarn för 
Vaggeryds gårdar minst från 1600-talet. På 1800-talet 
tillkom såg och 1908 också en likströmsgenerator. 
Området vid kvarnen är idag en fin kulturmiljö med 
känsligt renoverad huvudbyggnad från 1875. 
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Allmänt hänssyn

Högt hänssyn

Mycket högt hänssyn

Erosion enligt fältbesiktning

Erosionsskydd (sprängsten, pålar, etc.) 

Stabilitetszon 1 (silt/sand >1:n)

Lagan 

Lagan (våtmark) 

+

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Lågt naturvärde

Måttligt naturvärde

Högt naturvärde

Mycket högt naturvärde

GRÖN INFRASTRUKTUR OCH 
SAMMANFATTNING AV NATURVÄRDEN 

GRÖN INFRASTRUKTUR 
Grön infrastruktur innebär att vi ser landskapet med dess 
natur som en tillgång som indelas och nyttjas för att 
stärka nätverk i natur, vatten och grönområden. Utifrån 
detta skapas fungerande livsmiljöer för växter och djur 
och välbefinnande för människorna. Då kan arter förflytta 
sig i landskapet utan att hindras av t ex. vägar eller andra 
hinder. Då fungerar livsmiljöerna och den biologiska 
mångfalden främjas.

Människor har då möjlighet ta del av ekosystemtjänster 
som vi får av naturen i framtida generationer. Det är allt 
ifrån produkter som spannmål och träråvaror till tjänster 
som att rena vatten på naturlig väg samt pollinera växter.  

I framtiden blir grön infrastruktur ett viktigt verktyg för 
att minska effekter i samband med global uppvärmning 
och andra klimatförändringar. Det reglerar temperaturer, 
översvämningar och vatten-, luftkvaliteter. Naturområden 
och vackra landskap är viktigt för människans 
välbefinnande, samhällets attraktion, turism och 
friluftsliv.

Helhetssynen i landskapet vid Lagan blir viktig för en 
hållbar samhällsutveckling . Grön infrastruktur som 
idag är osynlig i samhället. Den grå infrastrukturen som 
består av det som människan byggt i form av vägar, 
avloppssystem och elnät. 

naturvärden som hittats vid dessa inventeringar från 
områden med låga naturvärden (grönt) till områden med 
mycket höga naturvärden (rött).

Naturvärdena i Östermoskogen är specifika som 
naturreservat, men det förekommer mycket höga 
naturvärden såsom i rikkärret vid Lyckorna i centrala 
Vaggeryd, gamla lövträd, starrkärr, sump- och ravinskog 
i Götarp - Duveled samt strandängar och ljunghedar 
vid Götaströms golfbana. Dessa karaktärer gynnar 
olika unika växter och djurarter. De blir naturliga 
buffertar för översvämningar och renar vårt vatten. 
Fågelforsdammens miljö gynnar sandödlan och viss del 
av fågellivet.

LONA-projektet - Natur- och kulturled, Skillingaryd 
är ett samverkansprojekt mellan Vaggeryds kommun och 
fyra föreningar. Syftet är att bevara och vidareutveckla ett 
tätortsområde strax öster Skillingaryds tätort, intill lagan. 

Det utförs åtgärder för att öka kunskapen och 
attraktionen om natur- och kulturvärden. 

För att få en helhetssyn på landskap och infrastrukturer 
så kommer arbetsmetoden inför genomförande av 
åtgärder för synliggörande och tillgänglighetförbättrande 
kring Lagan innehålla följande delar.

Kunskap från inventeringar, utredningar och 
hänsynstagande till landskapet och att utifrån detta  
knyta ihop biotoper, grönytor och parker etc. för att 
få ett helhetsperspektiv på infrastrukturerna. Det blir 
en förutsättning för att få mervärden som fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och människors 
välbefinnande in i framtiden.

NATURVÄRDEN
Det finns en stor variation av naturvärden kring Lagans 
vattensystem. Så också inom programområdets 
sträckning. Flera naturvärdesinventeringar har gjorts 
i området. Kartan sammanfattar resultatet av de 
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MILJÖER UTMED LAGAN
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INVENTERING
LANDSKAPET VID LAGAN

Skillingaryd Lagan

Munkaleden Fågelfors kraftstation Fågelforsdammen Befintlig bänkBro över LaganStrand nära golfbananKörväg vid LaganUtsikt till sjön
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Vaggeryd 

Slingrig å InformationstavlaBro i vaggeryd Lekplats VäderskyddLekplats vid Folkets hus Gammalt vattenkraftverk
Plan 1:15.000   N
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INVENTERING
BEFINTLIGA VERKSAMETER I 
NÄROMRÅDET
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Plan 1:15.000   N
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Styrkor Svagheter

PotentialHot

• Lagan som ett fantastiskt landskapselement
• Man kan ta det lugnt och uppleva naturen 
• Det är många olika landskapstyper
• Det finns plats för många olika användningssätt inom 

rekreation och friluftsliv
• Strandskydd förhindrar exploatering, fungerar 

som buffert för den gröna infrastrukturen och 
ekosystemtjänster

• Området längst stranden ger möjlighet för ån att 
ha ett naturlig lopp och fungerar som buffert för 
översvämning, torka och erosion.

• Möte med vatten
• En sammanhängande gångstig längst vattnet
• Aktiviteter som ger anledning att uppehålla sig i 

landskapet
• Förekomsten av öppnare platser för aktiviteter
• Lite aktiviteter förekommer längst Lagan
• Osäkerhet för friluftsliv, vad som är allmän mark, 

fastighetsmark, privata upplag och trädgårdsavfall
• Lagans värde av ekosystemstjänster
• Tydlighet i ytans storlek

• Större stolthet för landskapet
• Nischa turism till exempel rollspelsgäster och 

sportturism
• Mer turism
• Bättre välbefinnande när man kan använda området 

för rekreation, motion och hälsa
• Ekosystemtjänster är främst stödjande, reglerade och 

kulturella, vissa fall försörjande
• Ger möjlighet att skapa kunskap om naturen för alla 

generationer
• Utveckla den biologiska mångfalden
• Bevara och tydliggöra äldre generationers spår i 

landskapet

• Att man inte kommer att besöka området
• Halvfärdiga projekt
• Biologiska mångfalden missgynnas
• Olyckor och skador som påverkar området
• Klimatpåverkan, höga eller låga flöden
• Exploatering nära strandområdet

INVENTERING
SWOT-ANALYS
 



17/VATTENNÄRA MÖTESPLATSER LAGAN/ Program för utveckling 2017-08-14

LAGAN I OLIKA ÅRSTIDER
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FRAMTIDA GRÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR

Sammanfattning naturvärden

Stabilitetskartering

Eventuell framtida grå och 

grön infrastruktur

+
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UTVECKLINGSSTRATEGI: EN BLÅ TRÅD

En visuell identitet som kännetecknar, ger enhetlighet 
och samhörighet inom hela området. Kan skapas genom 
fysiska platser, former och färger i till exempel skyltning 
för att hitta marknadsföring och kunskapsspridning.

1. Stärka Lagans identitet

2. Stärka mentala relationen till Lagan
Skapa bättre förutsättningar för tillgänglighet och öka 
Lagans status. Se helheten, värdesätta och se miljön 
vid Lagan som en resurs som ska värnas och nyttjas 
på bästa sätt. Höja värdet av området och förbättra 
samspelet mellan naturen och människorna i området. 
Öka kunskaperna om Lagans vattensystem och dess 
omgivande natur.

Kan skapas genom att till exempel använda digitala 
redskap, events och information.

Genom att åtgärda miljön runt Lagan ökar möjligheterna 
till aktiviteter och upplevelser i området. Detta kan i sin 
tur främja folkhälsan och öka platsens attraktivitet och 
tillgänglighet både för invånare och besökare.

Skötsel och driftplaner för att upprätthålla miljöerna ska 
ta hänsyn till grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

 

3. Skapa aktiviteter och upplevelser i det 
lokala landskapet

Östra lägret

Naturstig mellan 
kraftverk och 
Östra lägret

Fågelforsdammen

Götarp-Duveled

Centrala Vaggeryd

Östermoskogen

En samsyn för en strategisk hållbar utveckling för vattennära 
mötesplatser vid Lagan är viktigt. Genom samsyn och 
hänsynstagande till grå och grön infrastruktur i landskapet 
och utifrån utvecklingsstrategin “en blå tråd” (som beskrivs 
nedan), skapas kvalitet, möjligheter och mervärden för 
miljön och människor i framtiden.
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STRATEGI 1: STÄRKA LAGANS IDENTITET

Inramning av landskapet för att lyfta fram kvaliteter.

Lagans historia som nav för vattenkraft inspirerar 
utformningen av ett identitetsskapande element. 

Ett hästvagnshjul på Vaggeryds kommunvapen 
symboliserar kommunens industriella utveckling.

Ett element som definerar Lagan och kan fungera som 
vägvisning  på vägen ned till  Lagans naturområde. Visar 
mötesplatser.

Utveckling av en visuell identitet som kännetecknar området skapar igenkänning och kopplar delområdena längs 
Lagan till ett större sammanhang. Ett tydligt grafiskt element kan användas för att iscensätta landskapet, vattnet och 
årstidernas skiftningar, visa och förstärka intressanta målpunkter etc., som finns utmed med vandringen längs Lagan. 
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UTKAST
Elementet använt i konstverk.

Formgivningen går igen och används till gångbroar och 
uppehållsområden. 

Möbler med samma formspråk bidrar till att berätta 
historien. 

En stark grafisk profil, med en genomgående färg, kan bidra 
till att stärka identiteten hos landskapet kring Lagan.
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STRATEGI 2: STÄRKA DEN MENTALA RELATIONEN 
TILL LAGAN
 

Referens: Ø-havsruten, fyn, DK 
Exempel på varumärkestrategi för ett naturområde med vandringsleder, app och arkitektritade vindskydd.

Referens: Svenska nationalparker, SE 
Exempel på varumärkesstrategi för ett naturområde med logotyp, skyltar och onlineplattform.

Den mentala relationen och attraktionen till Lagan kan stärkas på flera olika sätt. Det handlar om att utveckla miljön 
och tillgängligheten i området så den harmonierar med stadsplaneringen och så att ekosystemtjänsterna tillvaratas.  
Det handlar också om att bygga områdets varumärke, marknadsföra och sprida kunskap som skapar nyfikenhet som 
gör att människor vill besöka området. 
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Vandringsleder

Övernattning

Parkering 

Eventplats

Överraskning

Utsiktspunkt

Kommande event

Elljusspår

  

STRATEGI 2 : FÖRSTÄRKA DEN MENTALA 
RELATIONEN TILL LAGAN

Referens: Camønoen, Møn, Danmark 
Exempel på varumärkesstrategi för ett naturområde som använder en digital plattform och ett namn som 
har en tydlig referens till pilgrimsleden i Spanien. Projektet har lyckats göra området känt i Danmark som 
en plats dit man kan komma för att vandra. Projektet involverar även lokala eldsjälar genom den digitala 
plattformen. 

LAGAN 
Den mentala relationen till och kännedomen om Lagan kan stärkas med ett tydligt varumärke och tillgänglig 
information, både i form av fysiska tavlor och på digitala plattformar. QR-coder i landskapet, workshops, 
events arrangerade av lokala föreningar och marknadsföring kan tillsammans göra de boende i närområdet 
medvetna om och stolta över Lagan och få besökare att hitta hit.

LAGAN 

QR-koder kan kopplas till historisk 
och biologisk information, eller 
som här - till kommunens hemsida. 
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 
+ Slingor och vandringsleder längs Lagan
+ Konst i landskapet 
+ Slacklinepark (slackline, sporten att balansera på en 
löst spänd lina) 
+ Naturguidningar
+ Historieguidningar
+ Orientering
+ Cykelorientering
+ Pulkaåkning
+ Ponnyridning 
+ Rollspel  
+ Meditationstorn/punkter
+ Mountainbikepark
+ Sveriges största hinderbana
+ Geocaching 
+ Slingor med interaktiva QR-koder

I ETT STÖRRE PERSPEKTIV
+ Integrationsprojekt
+ ex, förbättra hälsan i kommunen med vandringar och 
fysisk aktivitet längs Lagan
+ Genom att arbeta med Lagan i ett bredare perspektiv 
kan synergieffekter skapas, så att besöksnäringen växer 
även i tätorterna omkring Lagan 

EXEMPEL PÅ EVENEMANG
+ Elfiskets dag (finns redan). 
+ Den stora fotodagen. (Skillingaryd fotoklubb)  
+ Kyrkofestival (festival arrangerad av kyrkan)
+ Allsångskväll vid Lagan
+ Barkbåtsmästerskap
+ Motionslopp

FORTSATT ARBETE
+ Förbättra angöringsvägar till Lagan
+ Definiera platser för aktiviteter och upplevelser
+ Ge exempel på lokala incitament för event, finna  
exempel på lokala föreningar och klubbar

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER 
I DET LOKALA LANDSKAPET 
Det finns många möjligheter till att skapa upplevelser och aktiviteter i området när vattennära mötesplatser skapas i området.

Kan Lagan användas till Scoutläger?

Kan den lokala rollspelsklubben 
använda Lagan ännu mer?

Kan man arrangera fler orienteringslopp? 
Evt ett regionsmästerskap vid Lagan.

Ska Sveriges största slacklinepark ligga 
längs Lagan?

Informationsplatser med väderskydd, 
där man kan läsa om historia och 
aktuella evenemang?

Rutter i landskapet vid Lagan?



ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Vindskydd 

och grillplats

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P
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STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER 
I DET LOKALA LANDSKAPET

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

A: Exempel på god belysning i viadukt 

A

B

C

D

B: Utegym till boende och besökande

C:  Vägvisning med rep mellan stationen och Lagan,  
samt. längs med Lagan. 

D: Mötesplats med grillplats

NATURSTIG MELLAN KRAFTVERK OCH ÖSTRA LÄGRET 1:10.000
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ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Vindskydd 

och grillplats

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER 
I DET LOKALA LANDSKAPET

C: Lekplats i trä 
med fågeltema.  

D: Rund sittplats med 
utsikt över Lagan.

E: En cirkelformad platå 
till meditation och yoga

B: Bro till fiske och bad.

A: Vägg byggd i trä som fungerar som rygg mot naturen, kan användas till lek och vila, 
stora lekskulpturer i trä med temat sandödlor.

A 

B

C
E

D

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

FÅGELFORSDAMMEN 1:10.000



ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Vindskydd 

och grillplats

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P
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STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER  
I DET LOKALA LANDSKAPET

C: Ny äventyrsväg med små broar genom 
sumpmark.
D: Vägvisning med rep, extra där vägen för-
grenas.

B: Rund bänk som anpassas lokala förhållanden

A: Bro över sjön och etablering av stig

D
B

C

A

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

GÖTARP- DUVELED 1:10.000
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ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Vindskydd 

och grillplats

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P

STRATEGI 3: UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER  
I DET LOKALA LANDSKAPET 
VAGGERYD 1:10.000

E: Vattenpark.

C: Bearbetning av kanten mellan Folkets hus och Lagan. D: Lekplats med trolltema.

B: Runt väderskydd till vila och övernattning under tak.

F: Lekplats med trolltema i skogen.

A: Exempelvis beachvolley på den stora platsen vid
bostadsområdet.

A
B C

EF
D

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P



Diagrammet visar två placeringar av mötesplatser.  
Den ena är placerad i anslutning till stigen, och är lätt att 
tillgå för alla. Den andra är placerad helt nere vid vatten-
kanten, och kan användas av dem som lättare kan röra sig 
i naturen.

A: Tillgänglig mötesplats för rörelsehindrade

B: Mötesplats vid vattenkanten
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ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 

KRAFTVERK OCH

ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET
Soldattorpet med 

gärdesgårdar, vindskydd 

och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 

vattenkanten

Sparsam

röjning av 

träd för att 

få utblickar

mot vattnet.

Röjning 

enligt 

naturreser-

vatets 

skötselplan.
Lägga till 

rundgrillplats 

Lägga till 

rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 

rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats

vid stigen

Solig, välanvänd

plats idag. 

Grillplats med 

bänk

Lekplats

Brygga med 

rundbänk 

Vacker plats i 

solig glänta. 

Kompletteras 

med grillplats 

och aktivitet ex. 

beachvolley, 

boule.  

Lekplats kompletter-

as med rumsbildan-

de träd. Ev. upprust-

ning bör utformas 

så att den fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande förskolor

Lekplats 

och utegym

Bollplan

liten lekplats

Befintlig sittbänk och 

brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 

och tillgängliggörs, 

samt kompletteras 

med rundsittplats 

Välanvänd 

lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 

i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 

På så sätt fungerar det stora träder 

som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 

hålls, kompletteras med 

lektema fågel. Eventuell 

kajakuthyrning och 

grillplats

Golfbana

Befintlig 

mötesplats

Befintlig 

grillplats

Sittbänk 

och 

lekskulptur 

tema fågel

Ny bro och stig 

anläggs om det är 

möjligt med hänsyn 

till försvaret

Befintlig grind i 

anslutning till 

Lagan bör vara 

öppen så att 

allmänheten kan 

vistas/promenera

längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 

förstärkas med belysning som 

drivs av vattenkraft

Uppdatering 

med rundbänk

med utsikt

Fågelfors-

dammen,

sanddödlan 

lever här

Båtiläg-

gnings

plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 

med uppehålls-

platser och 

rum för stora 

grupper, p-plats, 

brygga för 

vistelse och 

bad, lekskulptur 

tema sanddödla

Vägvisning

med rep från 

stationen till 

naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 

idrottsplats 

med 

utegym. Kan 

användas av 

både 

försvaret 

och allmän-

heten.

Vindskydd 

och grillplats

Belysning 

i viadukt

och stig till 

Fågelfors-

dammen 

Tillgänglig 

brygga 

för fiske.
Samlingsplats 

med grillmö-

jligheter

  

Kvarndammen

vattenkraftbro 

som rasat

Grillplats

och vind-

skydd

Gammal 

hålväg och

Kyrkväg

Går längs en smal 

trottoar -osäkert samt 

svårt att hitta fortsät-

tningen på gångsys-

temet  

Stor öppen gräsyta 

kan aktiveras med 

lek/sport/lekplats. 

Tema: troll - Fungerar

som utflyktsmål för 

närliggande skola och 

förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 

Folkets hus parker-

ing görs en mindre 

uppfyllnad som sås 

med gräs för att få 

en mer parklikande 

karaktär

Rundbänk

Bänk
Bänk

Rundbänk

Ny passage 

för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  

med rep

  

Vägvisning rep

Sittbänk

  

Ny stig 

med broar

  

Bollbana och lekplats

  

En befintlig 

hålväg från 

1000-talet 

Kan tillgäng-

liggöras med 

en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 

för natur-

aktiviteter 

nära vatten

Sittplats vid 

vattenkanten

P

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER  
I DET LOKALA LANDSKAPET
ÖSTERMOSKOGEN 1:10.000

B

A

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P
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REFERENSER/OM DU VILL LÄSA MER

Översiktsplan:  
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/oversiktsplan.html

Grönplaner: 
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/oversiktsplan/gronplaner.html

LIS-plan: 
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/oversiktsplan/landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagen-lis.html

Gång- och cykelvägsplan:  
http://www.vaggeryd.se/trafik-och-gator/gang--och-cykelvagar.html

Naturreservat med Östermoskogen:  
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-gronomraden-och-skogar/naturreservat-nationalpark.html

LONA-projektet:
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-gronomraden-och-skogar/lona-projektet-natur--och-kulturled-skillingaryd.html

Sveriges miljömål (Naturvårdsverket):
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/

Länets miljömål (Länsstyrelsen i Jönköpings län):
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/lanets-miljomal/Pages/index.aspx

Naturvärdesinventeringar:
Detaljplan Lyckorna, Vaggeryd ...
LONA-projektet Natur- och kulturled Skillingaryd

Översiktlig stabilitetskartering inom fem kommuner längs lagan (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011)

Data från Vaggeryds kommuns Geografiska informationssystem (GIS)

Historisk information från Vaggeryds Hembygdsråd
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 

2017-08-18  1(1) 
  

 
 Kommunstyrelsen 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
Yttrande – Medborgarförslag belysning Smedjegatan, 
dnr TU 2017/048 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Avslå medborgarförslaget. 
 
Uppdra åt tekniska utskottet att föra dialog med kommande budgetberedning 
inför 2019 års budget om ekonomiskt utrymme för genomförande av 
anläggande av gatubelysning utifrån förslagsställarens intentioner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Gång- och cykelvägen utmed Smedjegatan anlades med lägre standard än 
normalt för det kommunala gång- och cykelvägsnätet med anledning av 
oklarheter i framtida utformning och markanvändning vid anläggnings-skedet 
av vägen. Det råder fortfarande viss oklarhet hur den kommunala 
markanvändningen ska utvecklas i området. 
 
Tekniska kontoret anser dock att det finns ett behov av att öka upplevd 
trygghet och trafiksäkerhet på sträckan och föreslår att gatubelysning anläggs. 
Beräknad anläggningskostnad uppgår till ca 800 tkr. Investeringen medför en 
ökad driftskostnad på ca 10 tkr/år exkl. kapitaltjänstkostnad. Kapitaltjänsten 
motsvarar ca 40 tkr/år. 
 
Att bygga en fysisk barriär på sträckan bedöms däremot som ganska kostsamt 
i förhållande till trafikmängd och dess marginella effekt på trafiksäkerheten. 
Att bygga en fysisk avskiljning av fordonstrafiken beräknas till ca 200 tkr. 
Investeringen medför en ökad driftskostnad på ca 5 tkr/år exkl. 
kapitaltjänstkostnad. Kapitaltjänsten motsvarar ca 15 tkr/år. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen 2017-04-10, om förslag på svar på 
medborgarförslag – Gatubelysning utmed Smedjegatan, dnr KS 2017/055. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 





 

Datum  Beteckning/Dnr Sida 

2017-04-10 2017/055 1(1) 

 
Tekniska utskottet 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-781 00 0370-781 55 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 

 

 

 
Medborgarförslag – Gatubelysning utmed Smedjegatan från 
vägbulan i Fåglabäck till Attila 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27, § 031 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 

 

Enligt beslut i kommunstyrelsens tjänstemannaberedning den 10 april 2017 

överlämnas bif. ärende till tekniska utskottet för upprättande av förslag på 

svar till kommunstyrelsen senast den 8 september 2017. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Rose-Marie Moberg 

Förvaltningssekreterare 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 

2017-08-17  1(1) 

  

 

 Kommunstyrelsen 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 

 

Besvarande av skrivelse – Önskemål om 
asfaltering av Travvägen, dnr TU 2017/055 
 

Förslag till tekniska utskottet 
Godkänna svarsskrivelsen. 

 

Sammanfattning av ärende 
Tekniska kontoret bedömer kostnaden för att belägga Travvägen till 

ca 450 tkr inkl. underarbete. Tekniska utskottet har inte utrymme i 

nuvarande budget som medger den kostnaden för asfaltering av 

Travvägen. Detta innebär att tekniska utskottet inte kan tillmötesgå 

önskemålet från Jönköping-Vaggeryds Travsällskaps om hjälp med 

asfaltering av 600 meter grusväg utifrån nuvarande tilldelade medel.  

 

Tekniska utskottet kommer föra dialog med kommande 

budgetberedning inför 2019 års budget om ekonomiskt utrymme 

utifrån kommunens totala investeringsprioriteringar utifrån Ert 

önskemål. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss från 2017-05-22 om skrivelse med 

önskemål om asfaltering av Travvägen. 

 

 

 

 

Magnus Ljunggren 

Teknisk chef 

Tekniska kontoret 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 







     Vindbruksplan
     Vaggeryds kommun

        Tematiskt tillägg till Vaggeryds kommuns översiktsplan

     Samrådshandling 2017-06-15

    

      



Medverkan

Vindbruksplan för Vaggeryds kommun har, på upp-
drag av kommunstyrelsen, upprättats  i samarbete av 
kommunens Samhällsbyggnadsavdelning och Vatten 
och Samhällsteknik AB genom Eva Djupfors och 
Jonas T. Sandelius. Följande personer har ingått i 
kommunens arbetsgrupp: Thorbjörn Åkerblad, Dörte 
Schuldt, Hanna Grönlund, Madeleine Larsson, Ivar 
Pettersson och Lina Larsson.



3

                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

Förord

Vaggeryds kommuns vindbruksplan är ett tematiskt 
tillägg till kommunens översiktsplan som antogs 
2012-10-29, och vann laga kraft 2014-04-28. Vind-
bruksplanen är avsedd att ligga till grund för beslut 
om etablering av vindkraft i kommunen. 

Vaggeryds kommun har sedan tidigare en kom-
muntäckande landskapsanalys ”Landskapsanalys 
Vaggeryds kommun”, antagen av kommunstyrelsen 
2014-05-07, som ligger till grund för landskaps-
bildsmässiga ställningstaganden i vindbruksplanen. 

Arbetets syfte har varit att uppnå en tydlighet bl.a. 
avseende sakskäl som ligger till grund för motiv 
för utpekandet av områden där vindkraften önskas 
främjas respektive där kommunen önskar inta en 
mer restriktiv hållning. Vindbruksplanens syfte är 
därmed att utgöra ett underlag till en strukturerad 
utbyggnad av vindkraft i Vaggeryds kommun. 

En bedömning av vilka områden som lämpar sig för 
vindkraft har bland annat gjorts mot bakgrund av 
den nationella vindkarteringen (Energimyndigheten, 
2011) och i avvägning mellan i kommunen förekom-
mande markanvändningsintressen, natur- och kultur-
värden, estetiska samt landskapsbildmässiga värden.

De utpekade potentiella vindområdena är avsedda 
att gälla för medelstora och stora vindkraftsanlägg-
ningar, d.v.s. anmälningspliktiga och tillståndsplik-
tiga vindkraftsärenden. Miniverk och gårdsverk har 
i föreliggande arbete inte behandlats vid utpekandet 
av potentiella vindkraftsområden. 

Utpekandet av vindkraftsområden i stora delar av 
kommunens yta hamnar inom totalförsvarets intres-
seområden. Områden som berör ”stoppområde höga 
objekt - Hagshults övningsflygplats” har betecknats 
med A-V och övriga områden med 1-32. 

Inom de potentiella vindbruksområdena A-V ham-
nar vindkraft  med all sannolikhet i konflikt med to-
talförsvarets intressen. Men även inom eller i anslut-
ning till övriga potentiella vindbruksområden 1-32 
kan det finnas militära, för allmänheten ej kända, 
intresseområden. Oavsett var i kommunen är det 

därför att rekommendera att samråd sker med För-
svarsmakten i varje enskilt vindkraftsärende innan 
vindkraftsexploatören i fråga lagt ned allt för mycket 
resurser för att utreda ett områdes lämplighet.

Vindkraftsplanen ska således endast ses som ett 
vägledande dokument för kommunens ställnings-
taganden över var kommunen ser möjliga områden 
för vindkraft. Exempelvis Försvarsmaktens intressen 
eller upptäckten av skyddade växt- och djurarter kan 
påverka genomförbarheten av vindkraftsprojekt även 
inom de av i vinbruksplanen utpekade ”potentiella 
vinbruksområden”.

Resonemang och ställningstaganden i vindkrafts-
planen baseras på dagens, 2017-05-24, tekniska 
ståndpunkt, forskningsrön och regelverk.  Därför 
kan vindbruksplanen behöva uppdateras i takt med 
såväl teknikens utveckling samt ifall ny lagstiftning 
kommer till.

Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande och varje 
enskilt vindkraftsärende kommer att prövas enligt 
gällande lagstiftning i bl.a. miljöbalken (1998:808, 
förkortad MB), och plan- och bygglagen (2010:900, 
förkortad PBL).

Vindbruksplanen ställs ut för samråd under tiden 
3 juli 2017 t.o.m. 20 augusti 2017. 

Under samrådstiden finns för myndigheter, kommu-
ner, privatpersoner, företag, föreningar och politiska 
partier möjligheten att skriftligen lämna synpunkter. 
Inkomna synpunkter kommer att redovisas och be-
mötas i kommunens samrådsredogörelse och vind-
bruksplanen efter justering åter ställas ut. 

Även under utställningstiden har berörda myndighe-
ter och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter 
som kan föranleda ytterligare justeringar. Inkomna 
synpunkter som resulterat i ändringar i text och 
kartbilder i vindbruksplanen, redovisas sedan i kom-
munens utlåtande.
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Sammanfattning

Sedan den första generationens verk uppfördes på 
1980-talet har en snabb utveckling mot allt effekti-
vare och högre verk skett. Förutom vindkraftverkens 
visuella påverkan styrs lokalisering av vindkraftverk 
av en rad olika aspekter. Dels av markens lämplighet 
utifrån befintliga markanvändningsintressen såsom 
kultur- och naturvärden och dels av platsens vinden-
ergi. 

Sett till vindpotentialen bedöms hela kommunens 
yta som lönsamt för etablering av vindkraftverk.
Utpekandet av potentiella vindkraftsområden har 
skett under hänsynstagande till markanvändningsin-
tressen samt med hänsyn till bland annat landskaps-
bilden och den befintliga bebyggelsen. 

Arbetet har i föreliggande samrådshandling resulte-
rat i sammanlagt 54 potentiella vindkraftsområden. 
Resterande områden, det vill säga områden som 
inte pekats ut som potentiella vindkraftsområden 
har bedömts som olämpliga för vindkraft. Se även 
sammanfattning av bedömningsgrunder i tabell på 
sida 7-9. 

Vindkraftområdena har betecknats med 1-32 och 
A-V. Områdena A-V berörs av det militära så kall-
lade stoppområdet kring Hagshult övningsflygplats. 

Hur många verk som får plats inom dessa 54 områ-
den beror på ett flertal faktorer. Varje område måste 
därför detaljstuderas för att en rimlig beräkning ska 
kunna göras. Beroende på hur stor verkens rotor-
diameter är, kan olika antal verk få plats på en yta. 
Ytterligare förutsättningar som styr hur många verk, 
med en viss rotordiameter, som får plats inom ett 
område är bland annat:
•    tillgänglighet, 
•    formen på området, 
•    terrängen och 
•    verkens placering i förhållande till varandra   
     med tanke på läbildning. 

Storleken på de 54 utpekade områdena är totalt cirka 
10 980 ha vilket i teorin ger cirka 307 verk med en 
rotordiameter på 120 meter eller 143 verk med en 
rotordiameter på 90 meter, om verken antas stå på en 
rektangulär yta som kan utnyttjas maximalt. 

Inför vindbruksplanens antagande kommer de 
potentiella vindbruksområdena justeras i antal 
och utformning. Detta bl.a. med hänseende till 
inkomna synpunkter under samråd och utställ-
ning av planen.

Inför vindbruksplanens antagande kommer det i sista 
kapitlet att redovisas ett resonemang kring vilken 
årlig vinning av vindenergi teoretiskt kan uppnås 
inom de i vindbruksplanen utpekade potentiella 
vindkraftsområdena.

Vindkraftens utvecklingstrend i Sverige 1980 - 2015. Bild: www.vgregion.se. Bilden kompletteras med 220 meter 

höga verk som i dagsläget är de mest vanliga vid ny etablering av vindkraftsanläggningar.
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Sammanfattning av bedömningsgrunder och kartanalysen

Nedanstående tabell sammanfattar förutsättningar för vindbruk i Vaggeryds kommun, kommunens ställ-
ningstaganden och hur de olika markanvändningsintressena har hanterats i kartanalysen:

Riksintresse vindbruk, 
sida 12:

I Jönköpings län finns sju riksintresseområden för vindbruk. Inget av dessa 
områden berör Vaggeryds kommun. Tidigare 2 områden som redovisas i 
kommunens gällande översiktsplan är strukna. 

Vindförutsättningar, 
sida 22:

För att få ut tillräckligt mycket energi bör vindhastigheten vara minst, helst 
mer än, 7 meter per sekund i medelvind vid navhöjd. Områden som i 2011 
års vindkartering har lägre medelvind än 7 meter per sekund på    140 meters 
höjd ovan mark stryks.

Anslutning till elnät, 
sida 24:

Anslutningsmöjligheter till elnätet är okänt för de utpekade områdena, vilket 
därför måste prövas från fall till fall. Befintliga elnät, dock ej distributionsnä-
tet, och nätområden redovisas i vindbruksplanen.

Skydds- och respektav-
stånd till infrastruktur,
sida 25:

Av redovisningstekniska skäl har ingen hänsyn tagits i kartanalysen. Lämp-
liga skydds- och respektavstånd kan variera beroende på verkens höjd och 
måste därför prövas från fall till fall.

Samhällsbyggnadsintres-
sen, sida 26:

Ett respektavstånd på minst 4 gånger den totala vindkraftverkshöjden till
bostadsbebyggelse, dock minst 700 meter till såväl bostads- som övrig
bebyggelse, minst 2 000 meter till tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd,
1 500 meter till Hok, Klevshult, Bondstorp och Yxenhaga, minst 1 500 meter 
till övriga områden som är detaljplanelagda för bostäder samt minst 1 000 
meter till kyrkor. Buffring med 1 500 meter sker dessutom till sjöar och vat-
tendrag som i kommunens översiktsplan pekats ut som LIS-områden (Lands-
bygdsutveckling i strandnära läge, se sida 21).

Mellankommunala intres-
sen, sida 29:

Samråd ska ske med grannkommuner då vindkraftsanläggningar planeras 
inom ett avstånd på 2 km, samt bör ske  för planerade verk inom ett avstånd 
på 3 km till kommungränsen.

Totalförsvarets intressen, 
sida 30:

Kommunens ställningstagande är att på ett tydligt sätt särskilt hänvisa till 
inom vilka potentiella vindbruksområden etablering av vindkraft troligen 
hamnar i konflikt med militära intressen. Dock undantas i samrådsmaterialet 
inga potentiella vindkraftsområden med hänseende till militära intressen. 

Civil luftfart, sida 31: Höjdbegränsat område kring Jönköpings Airport AB har undantagits vid kart-
analysen. Samråd ska ske med Jönköpings Airport AB, LFV och P&T Flygin-
formation i varje enskilt vindkraftsärende i Vaggeryds kommun. 

Kulturmiljöintressen, 
sida 32:

Inom områden som berörs av riksintresse för kulturmiljövård har inga vind-
områden pekats ut. Vindkraftsanläggningar inom områden med kulturmiljöer 
av riksintresse har bedömts som olämpliga. Även kommunala kulturmiljöer 
som pekats ut i kommunens översiktsplan har undantagits och bedöms som 
inte lämpade för vindkraft. 
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Kulturmiljöintressen, 
fortsättning, sida 32:

Flertalet av de utpekade potentiella vindkraftsområdena berörs av kända 
fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ) eller t.ex. bebyggelse-
lämningar enligt Skogsstyrelsen. Eftersom fornlämningsområdena i regel är 
begränsade till mindre ytor bedöms en samordning i form av en noggrann 
detaljlokalisering vara möjligt i de flesta fallen.

Turism och friluftsliv, 
sida 34:

Riksintresse för friluftslivet. Undantas.
Värdekärnor för turism och friluftsliv. Ett respektavstånd på 700 m till skid-
backe, 1 000 m till hembygdspark/gård, badplats, golfbana, campingplats, 
vildmarksbyn och medeltidsbyn. Stort opåverkat område undantas och ostöra 
områden enligt LST analys redovisas och kommenteras i områdesbeskriv-
ningarna, se separat kapitel sida 44. 

Naturmiljöintressen, sida 
35:

Nationalparken Store Mosse (s 35) har undantagits vid kartanalysen. Kom-
munens bedömning är att vindkraftsetablering inte ska tillåtas inom national-
parken. 
Riksintresse naturvård (s 36) har undantagits vid kartanalysen. I varje enskilt 
vindkraftsärende bör det prövas ifall skyddsavstånd behöver hållas mellan 
planerade vindkraftverk och riksintresset för naturvård. 
Natura 2000-områden (s 37) har undantagits vid kartanalysen. Kommunens 
bedömning är att man dessutom bör hålla ett skyddsavstånd mellan planerade 
vindkraftverk och utpekade Natura 2000-områden. Natura 2000-områden 
klassade som SPA enligt fågeldirektivet har ett skyddsområde på 750 meter. 
Natura 2000-områden klassade som SCI/SAC enligt art- och habitatdirektivet 
har skyddsområde på 500 meter. Natura 2000-området vid Store Mosse före-
slås av LST att utökats och buffras därför med motsvarande.

Naturreservat (s 38). Undantas med hänsyn till växt- och djurlivet samt för 
att naturreservaten i regel utgör ett socialt och rekreativt värde för såväl 
kommuninvånare som turister. Inga potentiella vindbruksområden har pekats 
ut inom kommunens naturreservat. I varje enskilt vindkraftsärende bör det 
prövas ifall skyddsavstånd behöver hållas mellan planerade vindkraftverk och 
naturreservatet. (Naturreservatet Hatten kommer att bli Natura 2000-område 
på sikt).
Naturområden med särskilda bevarandevärden (s 39) enligt Skogsstyrelsen. 
Placering av vindkraftverk inom dessa områden finner kommunen olämpligt. 
Områdena har dock inte undantagits i kartanalysen eftersom skyddsområdena 
i regel begränsar sig till relativt små ytor. En samordning i form av en nog-
grann detaljlokalisering bedöms vara möjlig i flertalet av de utpekade potenti-
ella vindbruksområdena. Bedömning sker i varje enskilt ärende.
Ängs- och hagmarker samt odlingslandskapet (s 40), vindkraftverk bör inte 
placeras så att en ytterligare uppsplittring av ängs- och hagmarker sker. Ängs- 
och hagmarker samt bevarandevärda odlingslandskap som pekats ut i länssty-
relsens planeringsunderlag berörs i vissa delar. Bedömning sker i varje enskilt 
ärende. 



9

                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

Naturmiljöintressen, fort-
sättning, sida 35: 

Jordbruks- och skogsmark (s 40).  Öppen jordbruksmark är relativt sällsynt 
i Vaggeryds kommun och där den förekommer snarare av småskalig mosai-
kartad karaktär. En generell bedömning för Vaggeryds kommun är att öppen 
jordbruksbygd av landskapsbildsmässiga skäl är mindre lämpad än storska-
liga skogsområden. Kommunens ställningstagande är att det i varje enskilt 
vindkraftsärende inom ett område enligt 3 kap. miljöbalken ska ske en noga 
övervägning ifall det är möjligt att förena jordbruksintresset med uppförandet 
av planerat vindkraftverk.
Skyddsvärda träd (s 41), ej undantagits vid kartanalysen, oftast begränsade 
till mindre ytor. Hänsyn ska tas vid detaljlokalisering
Fågelliv och fladdermöss (s 42). Kommunens ställningstagande är att vind-
kraftsanläggningar inte ska komma till stånd inom flyttstråk, häcknings- eller 
födosöksområden av särskilt hotade arter. Kommunens ställningstagande är 
att särskild inventering och lokaliseringsprövning avseende fågelliv och flad-
dermöss kan bli avgörande i samtliga utpekade vindområden i framtida beslut 
ifall vindkraftsetableringar får komma till stånd eller ej. 
Stora opåverkade och ostörda områden (s 44). Det finns ett större ”opåverkat 
område” i Vaggeryds kommun. Området har undantagits och pekas inte ut 
som potentiellt vindbruksområde. Ostöra områden enligt LST analys redovi-
sas och kommenteras i områdesbeskrivningarna. 
Värdefulla vatten (s 45). Mot bakgrund av miljökvalitetsmålet levande sjöar 
och vattendrag har Vaggeryds kommun i sin översiktliga planering pekat ut 
följande fem värdefulla vatten: Råsjön, Mossjön, Bossarydssjön, Lagan mel-
lan Karlforsdammen och Fågelforsdammen och Häråns nedre del. Kommu-
nens ställningstagande är att vindkraftverk inte ska tillåtas inom ett avstånd 
på minst 1000 meter till strandkant. Buffringen genomförs inför utställning-
en, område F, G, H och L påverkas.
Potentiella områden för vindkraft tillåts varken inom befintliga vattenskydds-
områden (s 45) eller inom utredningsområden för vattenskyddsområden. De 
i vindbruksplanen utpekade potentiella vindbruksområden berör inte några 
vattenskyddsområden. 
Vattenförekomster (s 46). Inom Vaggeryds kommun listas 55 s.k. vattenföre-
komster (2017-03-22). Vid utpekandet av potentiella vindbruksområden har 
dessa vattenförekomster inte undantagits. Kommunens ställningstagande är 
att hänsyn ska tas till samtliga yt- och grundvattenförekomster, oavsett ifall 
dessa nämns särskilt i VISS eller är skyddade som fiskevårdsområde.
Vid utpekandet av potentiella vindbruksområden har ingen hänsyn tagits till 
kalkning (s 47) som för nuvarande sker till stor del med hjälp av helikopter-
flygningar. I varje enskilt vindkraftsärende måste frågan om kalkning hante-
ras.
Av redovisningstekniska skäl har vid utpekandet av potentiella vindkraftsom-
råden inget hänsyn tagits till strandskyddsområden (s 48). Generellt finner 
kommunen att strandskyddets syften inte får påverkas negativt och vindkraft-
verk bör generellt inte placeras inom strandskyddsområden.
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Inledning

Bakgrund1

Sedan de första vindkraftverken byggdes i början 
av 80-talet har antalet vindkraftverk i Sverige ökat 
markant. 
År 2005 var vindkraftens elproduktion i Sverige 
cirka 1 TWh, vilket motsvarade mindre än 0,5 % 
av den totala elproduktionen i landet. Tio år senare, 
2015, uppgick den totala elproduktionen från vind-
kraften i Sverige till 16 TWh, motsvarande 10 pro-
cent av Sveriges årliga elproduktion vid en installe-
rad effekt på 5 840 MW.

Sett till första generationens vindkraftverk har den 
tekniska utvecklingen lett till allt mer effektiva verk, 
och samtidigt även allt högre verk. Dagens verk kan 
i jämförelse tas i bruk vid svagare vindstyrkor och 
orsakar i regel mindre ljudstörningar. 

Sedan de första vindkraftverken byggdes har ut-
byggnadstrenden påverkats såväl av skatteregler 
som av regeringens nationella planeringsmål. Under 
2013 minskade utbyggnadstakten för svensk vind-
kraft för första gången någonsin. Sedan 2009 har det 
inte byggts så få vindkraftverk i Sverige som under 
2013. Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på 
sina ställen.

Marknaden för stora turbiner var fortsatt stark under 
2016, medan antalet små vindkraftverk (<1,5 MW) 
som installerades var försumbart, vilket var ett 
trendbrott. Det finns även en trend mot att stor-
driftsfördelar är utslagsgivande i konkurrensen om 
investeringar. Stora parker med mycket goda vind-
förutsättningar är det som dominerade utbyggnaden 
under 2016.

I syfte att främja vindkraftsutbyggnaden finns sedan 
2004 i Sverige mark- och vattenområden som är 
utpekade som riksintresse för vindbruk. Den senaste 
uppdateringen av dessa riksintresseområden genom-
fördes under åren 2010-2013. Idag finns 310 riksin-
tresseområden för vindbruk, varav 281 områden på 
land och 29 till havs och i insjöar. 

Den totala ytan för vindbrukets riksintresseområden 
är 7 868 km2 och utgör drygt 1,5 procent av Sveriges 
yta inklusive svenskt vatten.

Enligt 2013 års utpekande finns i Jönköpings län nu 
7 riksintresseområden. Inget av dessa områden lig-
ger i Vaggeryds kommun.

Statistik och utbyggnadsmål1.  

Nationellt mål - Sverige
Sveriges ambitioner om att bygga ut förnybar energi 
utgår ifrån de energipolitiska målen till 2020 som 
finns inom EU. Enligt ett av dessa ska Sverige uppnå 
minst 49 % förnybar energi. Riksdagen höjde am-
bitionen genom ett nationellt mål om minst 50 % 
förnybar energi till 2020. Under 2012 passerade 
Sverige målgränsen 51 % förnybar energi i systemet. 
En förändrad användning av kol, gas och olja under 
åren fram till 2020 kan emellertid förändra kvoten, 
som beräknas på årsbasis utifrån den aktuella energi-
användningen.

Produktionen av olika energislag fördelade sig i Sve-
rige 2015 enligt följande:

Energislag         Andel %

Vattenkraft     47
Kärnkraft    34
Kraftvärme        9
Vindkraft       10
Kondenskraft       0,000x
Summa            100 %

Statistiken uppdateras kontinuerligt på Energimyn-
dighetens hemsida www.energimyndigheten.se och på 
Svenska Kraftnäts hemsida www.svk.se. 

Riksdagen har avseende vindkraft sedan 2002 anta-
git en planeringsram enligt vilket 30 TWh (varav 
10 TWh havsbaserade verk) ska produceras år 2020. 
Ska planeringsramen nås krävs år 2020 en installa-
tion av cirka 3 gånger den i dagsläget installerade 
effekten. Planeringsramen om 30 TWh vindkraft är 
att betrakta som ett politiskt ställningstagande och 
ett stöd i planeringen för kommuner, länsstyrelser 
och myndigheter.

1 Källa: Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se
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1 Källa: Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige drivs i dagsläget 
främst av incitamenten inom elcertifikatsystemet, 
som har ett gemensamt mål med Norge om ytterliga-
re 26,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 jämfört 
med 2012. 

På grund av de låga priserna på elcertifikat begrän-
sas utbyggnaden numera till de absolut lönsammaste 
och mest vindutsatta platserna i Sverige. 

Regionala mål - Jönköpings län
Sedan 2011 samverkar länets kommuner, regionen, 
flera myndigheter, högskolan och ett stort antal fö-
retag i Klimatrådet. Ett av rådets gemensamma mål 
är att åstadkomma en energiomställning. Genom 
samverkan önskar man att länet på ett kraftfullt och 
effektivt sätt ska bidra till det nationella klimatmålet 
och att Jönköpings län år 2050 ska vara ett plus-
energilän till gagn för medborgare och näringsliv i 
Jönköpings län. 

Genomförda vindkraftsprojekt i länet
Enligt Energimyndighetens statistik över certifie-
rade verk tillkom under 2015 i Jönköpings län 6 nya 
vindkraftverk med en sammanlagd installerad effekt 
om 15 MW. Totalt finns enligt 2015 års siffror en 
sammanlagd installerad effekt om 266 MW i Jön-
köpings län. Produktionen av dessa verk uppgick 
under året 2015 till 0,8 TWh.

På webbsidan www.vindkollen.se kan man följa 
såväl antalet, art och läge av projekterade och be-
fintliga vindkraftverk i Jönköpings län och övriga 
Sverige. 

Lokala mål - Vaggeryds kommun
Framtagandet av föreliggande vindkraftsplan är ett 
av leden i att verka för ett genomförande av åtgärds-
förslagen som nämns i kommunens miljöprogram, 
som antogs 2014-09-29 § 84.

Bland annat anges följande åtgärdsförslag: 
•    verka för ökad andel vindkraft med lokalt              
     ägande,
•    utreda möjligheten att producera förnyelsebar             
     energi.

Bakgrund Vaggeryds kommun

Enligt den nationella vindkarteringen från 2011 är 
vindförhållandena i Vaggeryds kommun mycket 
goda endast på enstaka platser på en höjd av 110 me-
ter ovan mark. På en höjd av 140 meter ovan mark 
uppnås en medelvind på 7,0-8,0 m/s, inom stora 
delar av kommunen.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan därför, sett till 
vindenergin, i princip hela kommunens yta bedömas 
som intressant för etablering av vindkraftverk. Det 
förutsätter att verken i fråga har en navhöjd som når 
upp till vindlägen med en medelvind om 7 m/s och 
mer, d.v.s. omkring 140 meter över mark.

Förutom lämpligheten ur vindenergisynpunkt fö-
rekommer en rad andra förutsättningar och mark-
användningsintressen som på vissa platser och 
områden påverkat bedömningen vid utpekandet 
av potentiella områden för vindkraftsetablering. 
Totalförsvarets intressen och övriga riks- och mark-
användningsintressen pekas ut och beskrivs mer 
ingående i efterföljande kapitel.

Tidigare ställningstaganden i kommunen
Vaggeryds kommun ställer sig allmänt positiv till 
alternativa energikällor såsom vindkraften, vilket 
framgår bl.a. av följande ställningstagande i kommu-
nens gällande översiktsplan 2012:

”Vaggeryds kommun anser att utbyggnaden av vind-
kraft är högst angeläget och något positivt, förutsatt 
att lokaliseringen av dessa är lämpliga. Om man 
bygger vindkraft i kommunen måste man även ta 
hänsyn till vilken ny riskbild detta innebär.”

Sedan översiktsplanen antogs har Energimyndig-
heten gjort en översyn av riksintresseområden för 
vindbruk, vilket resulterat i ett avlägsnande av de 
två riksintresseområdena för vindbruk som tidigare 
pekats ut inom Vaggeryds kommun. 

Resonemang och ställningstagande i denna vind-
bruksplan baseras på dagens, 2017-05-25, tekniska 
ståndpunkt, forskningsrön och regelverk.  
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Vindkraftsärenden i Vaggeryds kommun
Enligt vindbrukskollen, www.vindbrukskollen.se 
finns det i Vaggeryds kommun för närvarande:

•    inga uppförda vindkraftverk (gårdsverk finns)
•    fyra beviljade vindkraftverk 
•    27 vindkraftverk som för närvarande handläggs    
     (Vaggeryds vindkraftspark)
•    samt 6 verk för vilka ”uppgift saknas” (Åsthult)
•    och 24 ej aktuella, återkallade ärenden    
     (Mosshult-Palsbo och Kylås)

Kartbilden är ett ögonblicksbild och kommunen har 
vid utpekandet av de potentiella vindområdena inte 
tagit hänsyn till pågående vindkraftsärenden. Därför 
kan nedan pågående projekteringsytor skilja sig i sin 
geografiska utbredning från de i vindbruksplanen 
utpekade potentiella vindbruksområden.

Riksintresse för vindbruk

Energimyndigheten har den 16 december 2013 
beslutat om justeringen av 2008 års riksintresseom-
råden för vindbruk, på land och till havs. De nya 
riksintresseområdena berör för hela Sverige sam-
manlagt cirka 3 800 km2 landarea och cirka 
4 100 km2 vattenområden. I Jönköpings län finns 
numera 7 riksintresseområden. Inget av dessa riksin-
tresseområden ligger inom Vaggeryds kommun. 

Följande kriterier har bl.a. legat till grund vid utpe-
kandet av riksintressets områden på land: 
•    vindförutsättningar om minst 7,2 m/s    
    årsmedelvind 100 meter ovan mark,
•    områdesstorlek på land 5 km2 eller större, för-         
     utom i elområde 4 där områdesstorleken      
     är 3 km2 eller större,
•    avstånd till bebyggelse minst 800 meter,

Vindkraft i Vaggeryds kommun, 

www.vindbrukskollen.se, 2017.05.23

          Beviljat vindkraftverk
          Projekteringsyta vindkraftverk

Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde         

OBS: 
Kartmaterial från vindlov.se är 
dels en ögonblicksbild och dels 
är hemsidan inte uppdaterad i 
dagsläget. Kartbild kommer att 
justeras och aktualiseras vid 
behov inför utställningsskedet.

Det finns projekt som rinte redo-
visas i kartöversikten till vänster 
som på vindlov.se hemsida 
redovisas som ”inte aktuellt 
eller återkallat” . Vissa av dessa 
projekt kan vara ”pausade” för 
vidare beredning.

LST håller för närvarande på att 
uppdatera vindbrukskollen.se
Kartan uppdateras inför utställ-
ningen av planen.

Åsthult

Boarp

Vaggeryds
vindkraftspark
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•    områden berör ej Natura 2000-områden,    
    nationalparker, natur- eller kulturreservat,
•    riksintresseområden från 2008 där projekt-  
    ering pågår kvarstår trots ett avstånd på endast            
     400 meter till närmsta bebyggelse.

Vindbruksplanens syfte

Vindbruksplanens syfte är att utgöra ett underlag till 
en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Vaggeryds 
kommun. Planen ska fungera som ett underlag och 
stöd vid bemötandet av vindkraftsfrågor i kommu-
nen. Förutom att vägleda kommunen till ett helhets-
grepp när det gäller vindkraftsfrågor ska vindbruks-
planens riktlinjer och allmänna förhållningssätt vid 
prövning av vindkraftverk förenkla och underlätta 
handläggningen av vindkraftsärenden. Genom 
vindbruksplanen har kommunen och de granskande 
myndigheterna tagit ställning till frågor avseende 
lokaliseringen av vindkraft i kommunen och ger 
tydliga signaler över vilka områden som anses vara 
bäst lämpade för etablering
av vindkraftverk. 

Planeringsprocessen

Vindbruksplanen tas fram enligt plan- och bygg-
lagens regler för översiktliga planeringsunderlag. 
Planläggningsprocessen innebär att planförslaget 
kommuniceras med såväl allmänheten som berörda 
myndigheter två gånger. Förfarandet är till för att ge 
alla berörda parter möjlighet att lämna synpunkter 
på planförslaget och därigenom vara delaktiga och 
påverka planprocessen. 

Samråd och utställning av planförslaget är ett viktigt 
planeringsinstrument, dels för att fånga upp all-
mänhetens lokalkännedom och dels för att bemöta 
eventuella frågor angående planförslaget. 

Inkomna synpunkter under samrådet och under 
granskningen kommer att bemötas i kommunens 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande och  
vindbruksplanen slutligen antas efter justering/kom-
plettering av handlingarna i enlighet med gransk-
ningsutlåtandet. 
Om ingen överklagar antagandebeslutet enligt kom-
munallagen, 10 kap. 1§, vinner antagandebeslutet 
laga kraft tre veckor efter anslag.

Innehåll och avgränsning

Vindbruksplanen är kommunomfattande och har 
tagits fram med fokus på större landbaserade vind-
kraftsanläggningar. Vindkraftverk som varken är an-
mälnings- eller prövningspliktiga enligt miljöbalken 
eller bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen har 
inte behandlats vid utpekandet av potentiella vind-
kraftsområden. Generellt kan antas att dessa verk, 
eftersom de är avsevärt mindre, jämförelsevis endast 
har en begränsad påverkan på sin omgivning. För 
dessa verk kan bygglov erhållas även i områden som 
i denna plan klassats som olämpliga för vindkraft. 
Så kallade gårdsverk eller miniverk kan förslagsvis 
tillåtas i anslutning till lantbrukens byggnader.

Arbetsmetod

Vindbruksplan för Vaggeryds kommun har tagits 
fram av Vatten och Samhällsteknik AB i samarbete 
med Vaggeryds kommunledningskontor. 
Ställningstaganden och rekommendationer i vind-
bruksplanen är resultatet av en avvägning mellan 
vindkraftens intressen och andra markresursintressen 
i kommunen. Exempel på i kommunen förekom-
mande intressen är samhällsbyggnads-, frilufts-, 
naturresurs-, försvars- och luftfartsintressen. Avväg-
ningar av de olika intresseområdena har gjorts mot 
bakgrund av de nationella miljömålen. Kommunens 
intentioner är att bidra till de uppsatta miljömå-
len samt att sträva efter en god hushållning med 
mark- och vattenområden. I ett första arbetssteg har 
med hjälp av uteslutningsmetoden potentiella vind-
kraftsområden identifierats. Säkerhetsavstånd för att 
minska risken för eventuellt störande effekter från 
vindkraftverken har implementerats med Boverkets 
och länsstyrelsen allmänna rekommendationer som 
utgångspunkt.

Vid utpekandet av potentiella vindkraftsområden har 
generellt följande respektavstånd hållits till bebyg-
gelse: Ett respektavstånd på minst 4 gånger den 
totala vindkraftverkshöjden till bostadsbebyggelse, 
dock minst 700 meter till såväl bostads- som övrig 
bebyggelse, minst 2 000 meter till tätorterna Vag-
geryd, Skillingaryd och Bondstorp. 1 500 meter till 
Hok, Klevshult samt till fritidshusområdet Yxen-
haga, minst 1500 meter till övriga områden som är 
detaljplanelagda för bostäder samt minst 1 000 me-
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ter till kyrkor.  Som tätortsavgränsning avses SCB:s 
definition om 200 invånare. Vilka de övriga säker-
hetsavstånden är och vad de grundar sig på beskrivs 
mer ingående i kapitel Samhällsbyggnadsintressen 
och Skydds- och respektavstånd.

Vidare har markområden som berörts av skydds-
avstånd till befintlig bebyggelse, detaljplanelagda 
områden, sådana områden som av kommunen anses 
som värdefulla för framtida samhällsbyggnadsin-
tressen eller som har stora natur- och kulturvärden 
klassats som olämpliga för vindkraft.

Förekomsten av andra markanvändningsintressen, 
landskapsbildens tålighet samt kommunens ställ-
ningstagande om att sträva efter en strukturerad och 
effektiv utbyggnad av vindkraft har varit avgörande 
faktorer vid utpekandet av potentiella vindkraftsom-
råden. 

En effektiv utbyggnad syftar till att prioritera eta-
bleringen av vindkraftverk i grupp. Sett till land-
skapets totala ytmässiga påverkan i förhållande 
till installerad effekt är en strukturerad och samlad 
exploatering av vindkraft att föredra istället för en 
spridd etablering av enstaka verk. Inför vindbruks-
planens antagande avses därför vissa områden, trots 
att de inte berörs av några särskilt uttalade intressen 
eller skyddsavstånd, att klassats som olämpliga för 
etablering av vindkraft med avseende på områdenas 
ringa storlek.

Inför utpekadet av potentiella områden för vindkraft-
verk har en översiktlig analys av förutsättningar för 
vindkraften genomförts. Förutsättningarna har kart-
lagts genom fältstudier, kartanalyser och avvägning 
av till vindkraften motstående intressen. 
Redovisning av resultatet av ovan beskrivet analys-
arbete sker i kartutsnitt samt en kommuntäckande 
översiktlig kartbilaga. Lämpliga skyddsavstånd ska 
exempelvis bedömas utifrån riksintressens bevaran-
devärden i varje enskilt vindkraftsärende. 
De generella ställningstaganden avseende olika 
områdens lämplighet för vindkraft som redovisas i 
planen grundar sig på Boverkets rekommendationer 
i ”Vindkraftshandboken, Planering och prövning av 
vindkraftverk på land och i kustnära vattenområ-
den”, som utarbetats i samverkan med Energimyn-

digheten, Lantmäteriverket, Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet. 

Trots planeringsunderlaget bedömer kommunen att 
en särskild lokaliseringsprövning måste ske i varje 
enskilt vindkraftsärende. Lokaliseringsprövningen 
ska ge vid handen om och i vilken omfattning 
skyddsavstånd bör hållas till specifika intresseområ-
den. Även särskilda skyddsavstånd kan komma att 
bli aktuella för andra naturvårdsintressen än de som 
omnämns i vindbruksplanen. 

För att uppnå en tidig förankring hos kommunala 
politiker, intresseorganisationer och allmänheten 
tillmäts samrådet och granskningen av planen en 
särskild betydelse under arbetets gång. Även mellan-
kommunala frågor kommer att beakta och påverka 
resultatet och slutsatser i vindbruksplanen.

Miljökonsekvenser

Enligt 6 kap. MB ska en miljöbedömning göras 
för de planer vars genomförande innebär påtagliga 
miljökonsekvenser. Översiktsplaner kan generellt 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Så är 
även fallet för Vaggeryds kommuns vindbruksplan. 
Miljöbedömningen innebär att en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) tas fram, vars syfte är att iden-
tifiera och integrera miljöaspekterna i planen och 
beskriva samt bedöma vilka miljökonsekvenser ett 
genomförande av planen medför. 
Arbetet med MKB:n pågår parallellt med vindbruks-
planen. MKB:n ingår i handlingarna och kommer 
tillsammans med vindbruksplanen vara beslutsun-
derlag för vindbruksplanens antagande.
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Vindkraftteknikens utveckling

Den första generationens verk uppfördes i Sverige 
på 1980-talet. Dessa verk var ca 37 meter höga och 
hade en effekt på 100-250 kW. Den andra generatio-
nens verk som började uppföras i början av 2000-ta-
let, har en tornhöjd på cirka 80 meter och en effekt 
på cirka 800 kW.
Den tredje generationens verk har en tornhöjd på 
100 meter och en effekt på 2 MW. I dagsläget är 
verk med en tornhöjd på 150 meter  med en effekt på 
2 - 2,5 MW vanligt förekommande. Tillståndsplik-
tiga verk som planeras idag har i regel en totalhöjd 
på 210 - 220 meter med en effekt på upp till 4 MW. 
Se illustration på sidan 6. 

Ett ytterligare exempel för utvecklingen av teknolo-
gin är vertikalaxlade verk som skiljer sig i utseende 
från de traditionella horisontalaxlade vindkraftver-
ken. Några av fördelarna med vertikalaxlade verk är 
avsaknaden av en växellåda, generatorns placering 
i marknivå och i jämförelse enklare konstruktioner 
med lägre underhållskostnader till följd. 

Ovan angiven utveckling över tiden visar att fram-
stegen inom vindkraftsteknologin har gått och även 
fortsättningsvis förväntas gå mycket raskt. Detta kan 
komma att uttrycka sig i form av vindkraftverk med 
helt nya förutsättningar som skiljer sig från da-
gens verk. Dock kan antas att vindkraftteknologins 
utveckling såväl i Sverige som övriga Europa även i 
framtiden är starkt beroende av politikska satsningar 
inom energisektorn. I detta sammanhang kan poäng-
teras att resonemang och ställningstagande i denna 
vindbruksplan grundar sig mot bakgrund av dagens 
kunskapsläge och egenskaper av typverk som i 
dagsläget är vanligast. Vinkraftsplanen bör därför 
ses som ett levande dokument som uppdateras och 
vid behov revideras i takt med den tekniska utveck-
lingen.

Vertikalaxlat vindkraftverk. Bild: E.ON.

Teoretiskt antal verk

Olika förutsättningar styr hur många verk med en 
viss rotordiameter som får plats inom ett område. 
Dessa förutsättningar är t.ex. närheten till vägar, 
behov av nya vägar, formen på området, terrängen 
och verkens placering i förhållande till varandra med 
tanke på läbildning. Vidare påverkar verkens rotor-
diameter antalet verk som kan få plats på en viss yta. 
Se även kapitel Bedömning av planeringsinsatsens 
effekt.
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Val av plats för vindkraft 

Miljödepartementet behandlar i ”Slutbetänkande 
av Vindkraftsutredning” (SOU 1999:75) allmän-
giltiga riktlinjer för lokalisering och utformning av 
vindkraftverk relaterat till landskapets egenskaper. I 
betänkandet nämns landskapets övergripande skala, 
dess komplexitet, topografi, förekomsten av rums-
liga strukturer som vegetation och bebyggelse som 
avgörande faktorer för hur verken bör placeras i 
terrängen.

Generellt kan antas att olika landskapstyper har 
olika tålighet för visuella ingrepp som uppförande 
av vindkraftverk innebär. Eftersom vindkraftverk, 
beroende på terrängform och väderlek, kan synas på 
mycket långa avstånd är verkens placering i grupp 
att föredra före enstaka verk. På så sätt påverkas, sett 
i relation till verkens elproduktion, färre områden 
visuellt.

Oavsett landskapets skala bör placering av verk 
följa befintliga större riktningsvisande element, 
som exempelvis vegetationsridåer eller stenmurar, 
i landskapet. Kommunen finner att lokaliseringen 
av vindkraftverk ska ske på så vis att riktningar och 
rumssammanhang i landskapet understryks/ stärks. 
En grupp av vindkraftverk bör inte korsa rumsav-
gränsningar. Exempel på aspekter som bör belysas 
vid detaljlokaliseringen, det vill säga då den exakta 
platsen för en vindkraftsanläggning ska fastställas 
är:
•    varifrån verket kommer att synas och vilka   
     siktstråk som påverkas,
•    ifall verket kommer att underordna sig eller   
     dominera landskapets befintliga strukturer,
•    om och hur verket påverkar landskapets histo-      
     riska dimension,
•   ifall viktiga landmärken konkurreras ut.

Generellt kan även antas att landskapets skala har 
betydelse för områdets visuella tålighet för vind-
kraft, vilket beror på att människan upplever skal-
skillnader av element i landskapet i relation till 
andra objekt. Placeras exempelvis ett vindkraftverk 
i omedelbar närhet av ett landmärke eller estetiska 
värden riskerar dessa att konkurreras ut. Förutom 
att landskapets skala har betydelse för hur starkt 
människan uppfattar vindkraftverkens påverkan på 

landskapsbilden, kan betraktarens perspektiv över 
landskapet förvrängas, då blicken automatiskt dras 
till de roterande rotorbladen.

Förhållningssätt till vindkraft och dess visu-
ella påverkan

Landskap är dynamiska och i ständig förändring. De 
har påverkats och formats av människors levnadssätt 
över en lång tidsrymd, i vissa fall till och med sedan 
förhistorisk tid. Så är stengärdsgårdar och odlingsrö-
sen exempel på landskapselement med symbolvärde 
för människors hårda arbete inom lantbruket.

Människor nyttjar och rör sig i landskapet på olika 
sätt, varför de även har olika förhållningssätt till 
förändringar som sker i näromgivningen. Vindkraft-
verk kan betraktas som ett positivt symbolvärde för 
modern teknik i strävan efter ett långsiktigt hållbart 
samhälle, där klimatproblemen är en ständig pågå-
ende debatt likväl som vindkraftverk kan upplevas 
som ett betydande intrång i vår närmiljö, på grund 
av dess påverkan på exempelvis friluftslivet, ljud 
och skuggbildning, samt fåglar och fladdermöss.

Betraktarens attityd till vindkraft kan följaktligen i 
stor utsträckning bero på dess förståelse och inställ-
ning till miljöfrågor. Men även verkens placering, 
utformning och landskapstypen kan vara avgörande. 
Exploatering av t.ex. tidigare relativt ostörd skogs-
mark kan innebära en fragmentering av ett tidigare 
större sammanhängande landskap. Även indirekt 
påverkan på djurlivet kan förekomma genom infra-
struktur kopplat till vindkraftverk. Ej fungerande 
verk kan antas förlora sitt symbolvärde och upplevs i 
regel som ett negativt inslag i landskapsbilden.
Jämfört med exempelvis samhällens eller lantbrukets 
utveckling som i regel sker stegvis sker etableringen 
av vindkraftverk ”över en natt” och tillför landska-
pet en ny ”skala”. Förändringen för närboende blir 
därför påtaglig i större utsträckning vid uppförande 
av vindkraftverk än långsamma förändringar. Sett ur 
ett större landskapsperspektiv kan vindkraftverk an-
ses som reversibla då själva verken åter kan plockas 
ned igen. 

Förutom vindkraftverkens positiva miljöeffekter kan 
dessa teoretiskt även innebära en extra inkomstkälla 
för det allt mindre lönsamma lantbruket. Främjan-
det av lantbrukssektorn kan i sin tur i förlängningen 
innebära en positiv bieffekt för kulturlandskapet.
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Såväl enstaka vindkraftverk som verk i grupp kan 
påverka upplevelsevärdet av storskaliga monotona 
landskap. Vindkraftverk ökar inte endast landskapets 
komplexitet utan kan även verka rumsavgränsande 
och riktningsvisande. De flesta verken blir, eftersom 
de i många fall syns på långa avstånd, till ett land-
märke som ökar människans orienterbarhet. I detta 
sammanhang ska dock tilläggas att upplevelsen av 
landskapsbilden är ytterst individuellt och att visu-
ella kvaliteter inte låter sig beskrivas rent objektivt. 
Därför är samråd, där berörda parter får yttra sina 
åsikter, redan i ett tidigt planeringsstadie av stor 
betydelse. 
Under lokaliseringsprövningen av vindkraftverk i 
Vaggeryds kommun ska verkens visuella påverkan 
studeras med hjälp av fotomontage eller filmanime-
ring sett från olika blickpunkter.

Det är önskvärt att den visuella påverkan på omgiv-
ningarna undersöks även för verk som inte är pröv-
ningspliktiga enligt miljöbalken. 

Vid fotomontage och val av vyer bör stor vikt läggas 
vid hur landskapet används. Finns ett vardagsland-
skap, d.v.s. särskilda riktningar som boende eller 
besökare av ett visst område rör sig längs? I vilket 
syfte rör sig människor i området? Finns ett frilufts- 
och rekreationsområde som är särskilt bevarande-
värd? Ur ett rekreationsperspektiv kan antas att det 
är lika viktigt att skydda utblickar från rekreations-
områden som bevarandet av ostördheten av själva 
området i fråga. 

Bilderna nedan visar en ur ett landskapsbildsper-
spektiv ej önskvärd placering av vindkraftverk. 
Vindkraftverken dominerar över kyrktornet som 
över lång tid varit ett ”naturligt” landmärke.

Exempel på fotomontage.

Tidigare beskriven arbetsmetod av kartanalysen 
hjälper till att skydda mätbara värden, såsom ho-
tade arter, samhällsbyggnadsintressen etc., medan 
landskapsanalysen fångar upp mjuka värden såsom, 
upplevelsen av vyer och landskapsavsnitt.

I detta sammanhang är det intressant att nämna
att  den tidiga naturskyddsrörelsen i Sverige i början 
av 1900-talet handlade om landskapets skönhetsvär-
den för att allt mer övergå till mätbara värden såsom 
skydd på art- och habitatnivå.
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Mosaiklandskap
Mosaiklandskapet är precis som namnet antyder 
sammansatt av olika markslag och landskapselement 
och kan liknas vid ett lapptäcke.

Mosaiklandskapet i Vaggeryds kommun känneteck-
nas av ett relativt småbrutet kulturlandskap som 
är rikt på element från forna brukningstider. Land-
skapselement i form av stengärdesgårdar, odlingsrö-
sen, fasta fornlämningar, hamlade träd och naturbe-
tesmarker, tillför landskapet en historisk dimension 
och vittnar om människans levnadssätt och arbete 
över en lång tidsrymd.

Mosaiklandskapets skala är överlag förhållande-
vis liten och utblickarna relativt korta, vilket ökar 
platskänslan, ger platsen en stark identitet och ökar 
upplevelsevärden. Mosaiklandskapet i Vaggeryds 
kommun kan beskrivas som ett mosaikartad skogs-
landskap som kantas av barr- och bland- eller löv-
skogar och förekommer framförallt i anslutning till 
mindre bebyggelseenheter och ensamgårdar. 

Generellt är kommunens bedömning att mosaikar-
tade landskap är bevarandevärda och inte lämpade 
för storskaliga vindkraftsanläggningar.  Gårdsverk 
och enstaka grupper av medelstora verk kan dock 
tänkas rymmas efter nogrann avvägning och analys 
av verkens detaljlokalisering och påverkan på land-
skapsbilden.

Förutsättningar 

Landskapsbildens förutsättningar

På uppdrag av kommunstyrelsen 2012-10-10 § 168 
har det tagits fram en kommuntäckande landskaps-
analys för Vaggeryds kommun. Analysens syfte har 
varit att beskriva landskapstyper och karaktärsområ-
den i Vaggeryds kommun med fokus på bedömning 
av landskapets känslighet för etablering av vindkraft. 
Utgångspunkten för kommunens landskapsanalys 
som godkändes KS 2014-05-07 har varit länsstyrel-
sens rapport Landskapskaraktärisering nr 2009.49.

Precis som i andra delar av Sverige är landskaps-
bilden i Vaggeryds kommun resultatet av natur-
geografiska förutsättningar och människans verkan 
under flera tusen år. Översiktligt låter sig kommunen 
beskrivas som ett storskaligt skogslandskap som 
avbryts av mosaiklandskap med vattendrag, sjöar, 
mossar, odlingslandskap och bebyggelseområden. 

Följande landskapstyper har kunnat identifierats i 
Vaggeryds kommun:
•    mosaiklandskap (småskaligt jordbruksbygd),
•    zonerad landskap  (små-storskaligt) och 
•    enhetliga landskap (storskaligt skogslandskap         
och relativt storkaliga odlingsfält i Brattenborgsom-
rådet).

Övergången mellan de olika landskapstyperna är fly-
tande, varför ingen skarp gränsdragning mellan dem 
är möjlig. I detta sammanhang kan även nämnas 
att landskapstyperna skiljer sig åt i olika regioner. 
Efterföljande skildring av landskapet i Vaggeryds 
kommun är därför beskrivet i relativa termer; sett till 
de naturgeografiska förutsättningarna i Vaggeryds 
kommun. De generella ställningstagandena är väg-
ledande och endast avsedda att lyfta fram möjliga 
placeringsmönster. Aspekter som bör tas ställning 
till inför etablering av vindkraftverk är områdenas 
sällsynthet, komplexitet, skala och vyer. 

Det kan även nämnas att den tekniska utvecklingen 
går mycket fort, vilket innebär att vi i dagsläget inte 
vet hur morgondagens verk kommer att se ut. På-
verkan på landskapsbilden, som för ett visst område 
i dagsläget bedöms som godtagbart sett till en viss 
vindkraftstyp, kan tänkas att bedömas som oaccepta-
belt sett till utseendet av framtida verk.
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Zonerade landskap
Det zonerade landskapet utgörs i jämförelse till 
mosaiklandskapet av ett storskaligare odlingsland-
skap med längre siktstråk. Tydliga rumskapande och 
riktningsvisande element som dalgångar/ sluttningar, 
åsar, vattendrag, träd- och buskridåer, stenmurar 
eller vägdragningar bildar avgränsningar i det för 
övrigt relativt storskaliga landskapet. 

Det zonerade landskapet utgörs i Vaggeryds kom-
mun framförallt av i övergången mellan öppna och 
slutna landskapsavsnitt.

I jämförelse till mosaiklandskapet finns likheter 
avseende upplevelsevärden och visuella kvaliteter. 
Dock är det zonerade landskapet storskaligare. Od-
lingslandskapets skala är sannolikt relaterad till dess 
bördighet. 

Under förutsättning att lokaliseringen av nya land-
skapselement sker med stöd av och hänsynstagande 
till befintliga strukturer, bedöms det zonerade land-
skapet som relativt tåligt för förändringar av land-
skapsbilden. Särskilt bör dock befintliga siktstråk 
och landmärken beaktas, som vid större ingrepp i 
landskapsbilden kan konkurreras ut.

Enhetliga landskap
Med enhetliga landskap avses storskaliga områden 
som innehåller ett fåtal landskapselement och där en 
viss karaktär dominerar, t.ex. orörda skogslandskap, 
produktionsskog eller storskaliga jordbruk. Här finns 
liksom i mosaiklandskapet spår från gångna bruk-
ningstider, dock är dessa inte lika tydliga, eftersom 
rationella odlingsmetoder i regel satt sin prägel på 
landskapsbilden. 

I Vaggeryds kommun är storskaliga skogsområden 
med förekomst av mossar dominerande. Enhetliga 
landskap i form av en jordbruksbygd förekommer i 
Vaggeryds kommun endast på enstaka platser. Sam-
manhållna områden med jordbruksmark förekommer 
väster om Byarum i Bratteborgsområdet, i Hagshult 
och Tofteryd och norr om Taglarp. På grund av att 
öppen jordbruksmark är så pass sällsynt i Vaggeryds 
kommun bedöms dessa marker som värdefulla och 
bevarandevärda. 

De vidsträckta storskaliga skogsområdena i Vagger-
yds kommun bedöms ur ett landskapsbildsperspektiv 
generellt som tåliga för ingrepp i landskapet, såsom 
etableringen av större vindkraftsanläggningar. 

Däremot är kommunens ställningstagande att man 
generellt bör vara restriktiv med etablering av större 
anläggningar i det öppna jordbrukslandskapet. 
Gårdsverk och enstaka grupper av medelstora verk 
kan dock tänkas rymmas efter nogrann avvägning 
och analys av verkens detaljlokalisering och påver-
kan på landskapsbilden.
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Vanligt förekommande landskap i            
Vaggeryds kommun

De tidigare beskrivna landkapstyperna kan utgöras 
av olika markanvändningsslag och vegetationstyper. 
Exempelvis kan myrmarker, som förekommer i 
skogsområdena likväl bilda storskaliga landskaps-
rum som ingå i ett mosaikartad och relativt små-
skaligt landskap. Även lövskogsbestånd kan ingå 
som landskapselement i såväl storskaliga landskap, 
zonerade landskap, mosaiklandskap som småskaliga 
landskap. 

I efterföljande avsnitt följer exempel på landskaps- 
och vegetationstyper som är vanligt förekommande i 
Vaggeryds kommun.

Skogsmarker
Övervägande del av Vaggeryds kommuns arealer 
utgörs av skogsareal. I Vaggeryds kommun utgörs 
huvudparten av skogsområdena av produktionssko-
gar där tall planterats i torrare, magrare områden 
medan gran dominerar på rikare marker. Skogsmar-
kers karaktärer kan skilja sig avsevärt beroende på 
markslag, trädarter och skogliga skötselåtgärder. 
Beroende av skogens ålder och vilka skötselåtgärder 
som vidtagits kan skogen inge allt från ett vildvuxet 
mångfacetterat och naturligt intryck till intrycket 
av en pelarsal med parkkaraktär. Lövskogsbestånd 
koncentrerar sig framförallt kring bebyggelse eller 
utgörs av lövbryn i anslutning till vatten, hag- eller 
skogsmarker. 

Kulturhistoriska lämningar som avslöjar forna bruk-
ningstider, exempelvis stenrösen eller stenmurar är 
vanligt förekommande i skogsområdena i Vaggeryds 
kommun. En stor andel av skogsmarkerna i anslut-
ning till bebyggelse utgörs nämligen av tidigare in- 
och utägomarker som planterats för skogsbruk eller 
växt igen till följd av avsaknaden av betesbruk. 

Tåligheten för förändringar av landskapsbilden t.ex. 
i form av vindkraftsanläggningar bedöms särskilt 
i storskaliga produktionsskogsområden som god. 
Detta eftersom besökaren av ett skogslandskap kan 
befinna sig relativt nära ett vindkraftverk utan att bli 
varse det. Dock bör vid verkens placering stor hän-
syn tas till upplevelsen av etableringen för betrakta-
ren utanför skogsområdet i fråga. 
I naturskogsområden eller lövskogsområden som 

inte är lika vanligt förekommande och som i regel 
har såväl höga biologiska som rekreativa värden 
föreslås en större restriktion mot byggnationer i 
allmänhet. 

Hur vindkraftverk upplevs inom ett visst landskaps-
avsnitt måste bedömas i varje enskilt fall och med 
hjälp av fotomontage sett från olika vyer. Generellt 
kan konstateras att verk som ställs upp på terräng-
höjder kommer att synas på mycket långa avstånd. 

Sett till landskapets skala och komplexitet bedöms 
generellt att enhetligt storskaliga landskap lämpar 
sig bättre än komplexa småbrutna kulturlandskap. 
Skälen till det är kontrastverkan mellan omgivning-
arna och att de i regel mycket höga vindkraftverken 
står i direkt samband med landskapets skala. 

Verk inom storskaliga skogsområden bedöms såle-
des ur landskapsbildssynpunkt som bäst lämpade 
för etablering av vindkraft i Vaggeryds kommun. 
Hänsyn måste vid placering även tas avseende till-
fartsvägar och ledningsdragningar då dessa innebär 
intrång i skogliga naturvärden.

Mossar
Mossarna är en del av ovan beskrivna skogsmarks-
områden och är mycket vanligt förekommande i 
Vaggeryds kommun. Det är med dagens teknik idag 
möjligt att anlägga fundament i mossmark, en annan 
detaljlokalisering torde dock vara att föredra då pål-
ning lär vara en fördyrande faktor för vindkraftspro-
jektet i fråga. 

Sjö- och ålandskap
Landskap i anslutning till sjöar eller åar hyser i 
många fall stora boendekvaliteter och värden för tu-
rism och friluftsliv. Boendekvaliteter och värden för 
turism är i regel starkt kopplade till sjöområdenas 
höga naturvärden.

Kulturhistoriska lämningar är relativt vanligt före-
kommande i kommunen, eftersom fiske vid sidan av 
jakten varit befolkningens viktigaste näringsfångst 
under förhistorisk och historisk tid. 

I Vaggeryds kommun finns ett stort antal sjöar. Sjö-
arna bedöms som särskilt viktiga för utvecklingen av 
turism, friluftslivet och attraktiva boendemiljöer. 
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Generellt anses att exploatering av större infrastruk-
turanläggningar, t.ex. i form av större vägar, elled-
ningar och vindkraftverk minskar sjö- och åland-
skapets positiva upplevelsevärden. Kommunens 
ställningstagande är att ett respektavstånd om minst 
1 500 meter ska hållas till följande åar och sjöar, 
som pekats ut i kommunens tillägg till ÖP över 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen:
•    Hokaån 
•    Norresjö och Södresjö
•    Fängen och Sandsjön
•    Eckersholm Dammen
•    Långsjön
•    Vederydssjön
•    Rasjön
•    Långasjön - Åker
•    Linnesjön - Skillingaryd, Klevshult
•    Bråtagölen

•    Kärringasjön och Skogshyltasjön har utgått efter  
     LST granskningsyttrande.

Även den visuella påverkan sett från befintliga 
rekreationsområden och särskilt vackra landskaps-
avsnitt såsom ålandskapets dalgångar och badplatser 
bör beaktas särskilt innan etablering av vindkraftsan-
läggningar kan bli aktuellt, lämpligen med hjälp av 
fotomontage eller filmanimation.

Kulturlandskap
Med kulturlandskap avses i Vaggeryds kommun de 
öppna landskapsavsnitten, såsom odlingslandskapet 
vid Bratteborgs gård eller de småskaligare fälten 
längs med vägen mellan Hagshult och Tofteryd.

Det öppna kulturlandskapet förekommer i olika 
skalor d.v.s. såväl mosaikartade småskaligare med 
odlingsfält, betesmark, lövridåer och skogsdungar 
om vartannat. 

 
LIS-områden har pekats ut kring 
delar av respektive strandlinje. 
Inför utställningen av planen 
buffras det med 1 500 meter 
kring hela strandlinjen. Detta 
påverkar i så fall områdena 11, 
19, 21, 22, 26, 27 , B och H.

Blåmarkerade områden 
undantogs med anledning av 
naturvärden som LST påpekade 
i sitt yttrande. Buffrar vi kring 
dessa påverkas område 8.

Vatten kring vilka LIS-områden 

pekats ut i kommunens ÖP

           gällande
           strukits efter LST              
           granskningsyttrande
Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde        
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• mellankommunala intressen
• totalförsvarets intressen
• civila luftfarten
• kulturmiljöintressen
• turism och friluftsliv
• naturmiljöintressen

Vindförutsättningar

En av många olika faktorer i bedömningen huruvida 
en vindkraftsanläggning på en viss plats är ekono-
miskt lönsam är vindförutsättningarna. Generellt kan 
sägas att områden med en medelvind med minst 
7 m/s, gärna mer, kan vara intressanta ur ett ekono-
miskt perspektiv. Dagens vindkraftverk kan produ-
cera el vid vindstyrkor mellan 3-25 m/s. Den maxi-
mala effekten uppnås dock i regel vid 12-14 m/s. 
Eftersom en fördubbling av vindhastigheten innebär 
en upp till åtta gånger större effekt, är skillnaden sett 
till effekten mycket stor mellan olika ”vindlägen”.

En av faktorerna som påverkar vindkraftverkets ef-
fektivitet är vindens turbulens, d.v.s. oregelbundna 
vindrörelser under korta tidsvariationer. Generellt 
gäller att en ”skrovlig” markbeskaffenhet i form av 
vegetation och kuperad terräng leder till turbulen-
tare vind och därmed en sämre energiutvinning vid 
samma medelvindshastighet. 

I södra Sverige är den förhärskande vindriktningen 
sydvästlig. Sannolikt är områden i ”motsatt riktning” 
(i det fall det handlar om långsträckta större struktu-
rer i landskapet) jämförelsevis av större intresse för 
vindkraftsetablering än områden som har en sydväst-
lig utsträckning. Anledningen till det är att vindkraft-
verk som placeras i grupp kräver ett visst inbördes 
avstånd till varandra, och det är ofta lättast att ordna 
i den typen av landskap. 

Förutsättningar för vindkraft avseende vindförhål-
landena i Vaggeryds kommun har bedömts enligt 
den rikstäckande vindkarteringen från 2011, som 
utförts av Uppsala universitet. Vindkarteringen har, 
på uppdrag av Energimyndigheten, tagits fram för 
hela Sverige. 

Vindkarteringen redovisar medelvindar på sju för 
vindkraft intressanta höjder, 80, 90, 100, 110, 120, 
130 och 140 meter ovan mark, och har en rums-

Förutsättningar för vindbruk

Följande kapitel behandlar förutsättningar, möjlighe-
ter och eventuella begränsningar för exploatering av 
markområden för vindkraft. Avgörande för ett om-
rådes lämplighet för vindkraftsetablering är förutom 
landskapsbildens tålighet (se föregående kapitel) 
bl.a. anslutningsmöjligheter till elnät och vindener-
gin. Vindenergin bedöms sett över hela Vaggeryds 
kommun som varierande. 
Endast vindområden som enligt Energimyndighetens 
2011 år nationella analys uppfyller en minsta med-
elvindshastighet på 7,0 m/s 140 m över mark har 
klassats som potentiella vindområden.

Ytterligare aspekter som kan vara styrande för val 
av lokalisering av vindkraftsanläggningar är natur- 
och kulturmiljöintressen, luftfarten, militära intres-
seområden samt skyddsavstånd till bebyggelse och 
infrastruktur.

Efterföljande avsnitt redovisar olika markanspråk 
och naturmiljöintressen i kommunen, vilka kan på-
verka förutsättningar för vindkraftsetableringar var 
för sig. Dels redovisas generella ställningstaganden 
avseende motstående intressen och dels ges områ-
desvisa rekommendationer som legat till grund för 
det fortsatta analysarbetet. På så vis ges en överblick 
för vindkraftsintressenter över förekomst och art av 
andra markintresseområden.

I vindbruksplanen ges generella ställningstagan-
den över vilka intressen som hänsyn bör tas till och 
vägas in vid planering för vindkraft. Trots generella 
ställningstaganden måste i varje enskilt vindkraftsä-
rende en prövning göras avseende vilket av intres-
sena på en specifik plats som bör väga tyngst. Det 
ska göras mot bakgrund av att vindbruksplanen är 
ett strategiskt och översiktligt planeringsinstrument, 
för vilket detaljstudier på varje enskild plats inte är 
genomförbara.

Översikt över förutsättningar och markanvändnings-
intressen som behandlas i efterföljande avsnitt:

• vindförutsättningar
• tekniska förutsättningar
• skydds- och respektavstånd
• samhällsbyggnadsintressen

2 Källa: Energimyndigheten, www.energimyndigheten.se
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lig upplösning på 0,25 kvadratkilometer. Med 
vindkartering menas därför en modellberäkning 
av vindhastigheten och kartläggning av vindför-
hållandena per kvadratkilometer2. Karteringen 
redovisar således inte hur mycket energi ett vind-
kraftverk kan alstra på en viss plats! Noggrannare 
vindmätningar krävs i regel för att bestämma 
vindtillgången inför etablering av vindkraft-
verk. Därför ligger det i exploatörens intresse att 
bekosta en kompletterande vindkartering innan 
vindkraftsanläggningen etableras. 

Kartbilderna redovisar ett utsnitt från Energimyn-
dighetens vindkartering för 110 meter respektive 
140 meter ovan mark. På större delen av kommu-
nens yta uppnås en medelvindshastighet över 7 
m/s på 140 meter höjd över mark. På 110 meters 
höjd över marken uppnås däremot en medelvinds-
hastighet över 7,0 m/s på tydligt färre och mindre 
områden. 

Medelvind enligt nationella vindkar-

teringen 2011

          5,5 - 6,0 m/s
          6,0 - 6,5 m/s
          6,5 - 7,0 m/s
          7,0 - 7,5 m/s
          7,5 - 8,0 m/s
          8,0 - 8,5 m/s

Ovan: Medelvind 110 meter ovan 
mark. Till vänster: Medelvind 140 
meter ovan mark.
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Tekniska förutsättningar

Anslutning till elnätet
En viktig förutsättning för genomförbarheten av ett 
vindkraftsprojekt är möjligheten till anslutning av 
vindkraftverket till det befintliga elnätet. Enligt el-
lagen är den lokala nätoperatören skyldig att ansluta 
nya vindkraftverk till sitt nät om det är tekniskt 
möjligt.

Hur mycket vindkraft som kan anslutas till ett elnät 
beror på faktorer som elnätets spänning, ledningar-
nas dimensioner och förutsättningar i aktuell trans-
formatorstation. Även avståndet mellan vindkraft-
verket och anslutningspunkten till elnätet kan vara 
avgörande, eftersom kostnader för kablifiering bero-
ende av markbeskaffenhet, spänningsnivå och vilken 
kringutrustning som krävs, kan bli mycket höga. 

Exploatören ska stå för de kostnader som anslut-
ningen till elnätet innebär. Svenska Kraftnät förval-

tar och driver Sveriges stamnät med 220-400 kV-
ledningar som ägs av staten. 
Nätägare till de regionala näten är Vattenfall Eldist-
ribution AB och E.ON Elnät Sverige AB. Distribu-
tionsnätet ägs av Vaggeryds Energi AB och Jönkö-
pings Energi AB och visas av redovisningstekniska 
skäl ej i efterföljande kartbild. 

För att kunna ansluta vindkraftverk till elnäten kan 
transformatorer krävas vilka bekostas av vindkrafts-
exploatören. Beroende av verkets typ kan trans-
formatorn monteras i tornet eller på marken intill 
verket. Flera mindre verk kan anslutas till en gemen-
sam transformator, medan verk på 500 kV och uppåt 
brukar ha egna. Enligt en tumregel för hur mycket 
vindkraft som kan anslutas till kraftledningar kan 
vindkraftverk med en samlad effekt upp till 3,5 MW 
anslutas till en 10 kV-ledning, vindkraftverk upp till 
15 MW till en 20 kV-ledning och vindkraftverk upp 
till 60 MW till en 40 kV-ledning. 

Nätområden

VGD Vaggeryds Energi AB
SKR Vattenfall Eldistribution AB
SMN E.ON Elnät Sverige AB
SMS E.ON Elnät Sverige AB
NSF     E.ON Elnät Sverige AB
JNK Jönköpings Energi Nät AB
VMO    Värnamo Elnät AB

Ledningsnät och elområde

            Stamnät                          
            Regionnät
 Elområdesgräns  

Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde         

Gränser för nätområden och 
elområden är en ungefärlig syft-
ning från www.natomraden.se.

SKR

VGD

VMO

JNK

SMN

SMSSMS

NSF

Elområde 4

Elområde 3
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Det finns inte några garantier att de ovan angivna 
teoretiska anslutningsmöjligheterna är genomför-
bara i praktiken. De angivna tumreglerna förutsätter 
nämligen optimala förhållanden. För att kontrollera 
att en anslutning till elnätet är möjlig i praktiken 
ska nätägaren kontaktas redan i ett tidigt planerings-
skede. 

Ledningarnas sträckning i kartbilden är endast sche-
matiska och kan förändras vid behov. Distributions-
nätet, som inte visas i kartbilden, överför elen till 
användarna och går i princip fram till varje enskild 
bostad.

I vissa fall krävs en förstärkning av ledningsnätet på 
grund av att kapaciteten av det befintliga elnätet inte 
räcker till. Enligt dagens lagstiftning är det vind-
kraftsexploatören som ska bekosta de investeringar 
som krävs för att förstärka elnätet. Denna kostnad 
kan bli för hög om projektet i fråga ska bli lönsamt. 
Ellagens tredje kapitel, 7-8 § anger ansvarsfördel-
ningen då en ny produktionsanläggning ska anslutas 
till ledningsnätet.

Vid stora anläggningar kan det vara befogat med 
utbyggnad av nya nät, och frågan om elnätets drag-
ning bör tas upp i samband med lokaliseringspröv-
ningen av anläggningen för att ge en helhetsbild av 
anläggningens effekter och åtgärdsbehov. Lednings-
rättsinnehavaren ska alltid kontaktas då vindkraft-
verk planeras inom respektive koncessionsområde. 
Avståndet mellan verk och kraftledning ska mätas 
från verkets yttersta rotorbladspets. 

För tekniska krav för vindkraftsanläggningar 
större än 1,5 MW se SvKFS 2005:2 ”Affärsverket 
svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om 
driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsan-
läggningar”. Ytterligare information om hur vind-
kraftsanläggningar ska anslutas till elnätet finns på 
Svenska Kraftnäts AB:s hemsida www.svk.se.

Post- och telestyrelsen (PTS) har ett sektorsansvar 
för post- och telekommunikation och verkar för ro-
busta elektroniska kommunikationer, en ökad kris-
hantering och för att minska risken för störningar. 
Vindkraftsexploatörer ska samråda med radiolänko-
peratörer samt med Post- och telestyrelsen som kan 

bidra med information om vilka de berörda radiolän-
koperatörerna är.
Kommunens ställningstagande är att lämpliga 
skyddsavstånd (se avsnitt skydds- och respektav-
stånd) mot kraftledningsnätet ska hållas och nätäga-
ren ska informeras i ett tidigt planeringsstadie i varje 
enskilt ärende.

Skydds- och respektavstånd till infrastruktur

I följande avsnitt redovisas rekommendationer över 
skyddsavstånd som bör implementeras mot exempelvis 
kraftnät, allmänna vägar och järnvägar. Det bör poäng-
teras att här nämnda skyddsavstånd enbart är riktlinjer. 
I det enskilda fallet, beroende på förutsättningarna i 
området, kan det därför bli aktuellt med både kortare 
och längre avstånd. En bedömning måste alltid ge-
nomföras för det enskilda fallet. Inom ramen för denna 
vindbruksplan är det av redovisningstekniska skäl inte 
möjligt att ta hänsyn till alla infrastrukturobjekt. De 
säkerhetsavstånd som ska implementeras vid etablering 
av vindkraftverk redovisas därför inte i kartmaterialet. 
Dessutom kan avstånden komma att ändras i takt med 
förändringar i lagstiftning, politiska beslut, ny teknik 
etc. 

Det är lämpligt att vindkraftsutbyggnad i första hand 
sker i områden som är tillgängliga via eller ligger inom 
ett rimligt avstånd till det befintliga vägnätet. Se även 
Trafikverkets råd om samhällsplanering www.trafikver-
ket.se. Beträffande transporter i byggskedet ska samråd 
ske med Trafikverket och dess vägtransportledare för att 
hitta lämpligaste transportväg i hänseende till trafiksä-
kerheten. Avseende vägar är kommunens ställningsta-
gande att aspekter som trafikmängd och hastighet, samt 
sammanhang och siktstråk som verken avses att uppfö-
ras i, kan komma att påverka val av plats m.m.. 

Luftburna kraftnät
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktnings-
flyg rekommenderar Transportstyrelsen att vindkraft-
verk med en total höjd < 50 meter placeras minst 100 
meter från luftburen ledning. Vindkraftverk med en 
totalhöjd > 50 meter bör placeras minst 200 meter från 
ledningen. Avståndet beräknas med utgångspunkt från 
rotorns periferi, d.v.s. yttersta vingspetsen. För verk med 
en rotordiameter på 100 meter eller mer bör avståndet 
mellan torn och ledning vara större än 250 meter. Behö-
ver en tillfartsväg anläggas som korsar en kraftledning 
gäller särskilda regler varför nätägaren ska kontaktas för 
godkännande.
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För vindkraftsanläggningar med kapacitet större än 
1,5 MW gäller SvKFS 2005:2 ”Affärsverket svenska 
kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsä-
kerhetsteknisk utformning av produktionsanlägg-
ningar”. Samråd ska i de fallen ske med Svenska 
Kraftnät via registrator@svk.se / Svenska Kraftnät, 
Box 1200, 172 24 Sundbyberg. 

Allmänna och enskilda vägar
Riksförbundet för enskilda vägar och Lantbrukarnas 
Riksförbund, LRF, har tagit fram en checklista som 
underlättar både väghållarens och vindkraftsexploatö-
rens planering och agerande när enskild väg berörs vid 
utbyggnad av vindkraft, se www.revriks.se. Generellt 
gäller att ett avstånd om minst verkets totala höjd, d.v.s. 
tornhöjden plus halva rotorbladsdiametern, dock minst 
50 meter ska hållas oavsett vägtyp. 
Om nya väganslutningar krävs, eller om ombyggnader 
av befintliga väganslutningar krävs, ska tillstånd i enlig-
het med 39 § väglagen sökas hos Trafikverket.

Järnvägar
Järnvägsträckningen Nässjö/Jönköping - Halmstad 
går genom kommunen i nord-sydlig riktning.
Avståndet mellan spårmitt och ett vindkraftverk bör 
vara minst vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + 
rotorbladslängd) plus 20 meter. Avståndet bör dock 
alltid vara minst 50 meter. Hänsyn bör tas till risken 
för så kallade iskast, där is eller hårt packad snö 
slungas från rotorbladen.

Riskavstånd avseende iskast
Iskast till följd av nedisning bedöms som den mest 
påtagliga risken för egendoms- eller personskador orsa-
kade av vindkraftsanläggningar.

I varje enskilt fall måste en bedömning göras om en 
särskild riskanalys behövs. Bedömningen bör grunda 
sig på avståndet till närmsta byggnad, vandringsleder, 
friluftsområden m.m. samt hur ofta människor kan 
förväntas vistas i vindkraftverkets närområde. Enligt El-
forsk rapport 04:13 ”Svenska erfarenheter av vindkraft 
i kallt klimat: Nedisning, iskast och avisning” rekom-
menderas att riskavståndet kalkyleras med ekvatio-
nen d = (D + H) x 1,5 där d är riskavstånd [m], D 
rotordiameter [m] och H navhöjd [m].”

Risk för olyckor 
Förutom respektavstånden till infrastrukturanläggningar 
ska naturligtvis även risker för olyckor i samband med 
såväl etableringen som under driften beaktas. Exempel 
på tänkbara risker är personolyckor under byggnations-
fasen, vid inspektioner eller reparationer, person- eller 
sakskador p.g.a. iskast, nedfallande delar eller brand. 
Även risken för läckage av olja eller andra miljö- och 
hälsofarliga ämnen måste beaktas och i möjligaste mån 
förebyggas. 

Underlag för att kunna bedöma risken för olyckor 
och skador p.g.a. ras eller översvämningar på en viss 
plats ska tas för varje planerad vindkraftsetablering. 
Det ska uteslutas att etablering av vindkraftverk sker 
på olämpliga platser sett till ras- och översvämnings-
risker. Härvid ska även hänsyn tas till klimatföränd-
ringarna.

Samhällsbyggnadsintressen

Vid val av plats för exploatering av vindkraftverk 
ska hänsyn tas till samhällsbyggnadsintressen. Till 
exempel bör skyddsavstånd hållas till eventuella 
vägreservat och områden som i framtiden kan tänkas 
bli aktuella för planläggning för bostäder.

Eftersom den framtida utvecklingen av bebyggelse-
områden i kommunen är svårt att förutspå och nya 
bebyggelseområden kan tänkas att komma pekas ut 
i framtiden ska vindbruksplanen ses som ett levande 
dokument och kan vid behov komma att ändras.

Även möjligheten till bosättning på landsbygden 
ska beaktas vid den enskilda tillståndsprövningen, 
särskilt i de för vindkraften restriktiva områdena. 
Lämpligt avstånd till respektive samhällsbyggnads-
intresse kan variera. 

Kartbilden till höger visar spridningen av bebyggel-
se i kommun. Bilden visar en tydlig koncentration 
av bebyggelse i den centrala delen av kommunen i 
ett nord-sydligt stråk, och i övrigt en ganska spridd 
bebyggelse över hela kommunen. 
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    Respektavstånd till bebyggelse

          Ett respektavstånd på minst 
4 ggr. den totala vindkraftverkshöjden 
till bostadsbebyggelse, dock minst 
700 meter till såväl bostads- som övrig 
bebyggelse, minst 2 000 meter till 
tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd 
samt Bondstorp. 1 500 meter till Tof-
teryd, Hok, Klevshult och Yxenhaga, 
minst 1500 meter till övriga områden 
som är detaljplanelagda för bostäder 
samt minst 1 000 meter till kyrkor.
1 500 meter till  i kommunen utpekade 
Landsbyggsutvecklingsområdena, se 
kartbild sida 20.

Ovan: Bebyggelse i Vaggeryds kommun
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Solreflexer, hindermarkering och skuggbildning
Vid soligt väder bildas periodiska reflexer och skug-
gor som kan upplevas som störande. Skuggbildning-
ar och solreflexer från vindkraftverk upplevs i regel 
som särskilt störande av de människor som under 
längre tid eller upprepade gånger utsätts för verkens 
skuggbildning. Därför bör skuggbildningar från 
vindkraftverk särskilt uppmärksammas i förhållande 
till bostäder och arbetsplatser samt andra utemiljöer 
där människor vistas längre stunder. 

Eventuell skuggpåverkan blir i regel starkast sydost-
sydväst om störningskänslig bebyggelse. Lämpliga 
skyddsavstånd från bebyggelse kan variera beroende 
om det handlar sig om grupper eller enstaka vind-
kraftverk.

Genom ytbehandling av rotorbladen kan solreflexer 
förhindras. Periodiska skuggbildningar kan däre-
mot inte förebyggas och kan beroende av solståndet 
uppträda på mycket långa avstånd från vindkraft-
verket. Med hjälp av dagens teknik är det möjligt att 
tillfälligt stänga av de verk som riskerar att störa sin 
omgivning.

Med hänseende till säkerhetsskäl kring luftfarten 
finns särskilda bestämmelser för hindermarkering av 
verk, se Luftfartsverkets hemsida www.lfv.se. Ver-
kens storlek och hindermarkering kan sammantaget 
innebära en stor visuell påverkan på omgivningarna.

Boverkets rekommendationer (2003) för den maxi-
malt tillåtna skuggeffekten baseras på tyska beräk-
ningsmetoder där man, eftersom väderleken ej går 
att exakt förutspå, skiljer mellan den teoretiska och 
den faktiska skuggtiden. För att lokaliseringen av 
ett verk ska godkännas får den teoretiska skuggtiden 
inte vara längre än 30 timmar per kalenderår. Den 
faktiska skuggtiden bör inte överstiga 8 timmar per 
år och 30 minuter om dagen.

Enligt Boverkets Vindkrafthandbok är ”risken för 
skuggstörningar störst då vindkraftverken placeras 
sydost-sydväst om störningskänslig bebyggelse”.

Ljudstörningar
Vindkraftverk alstrar dels aerodynamiska ljud som 
uppstår på grund av luftens friktion mot vingarna 
samt mekaniska ljud från växeln och generatorn. Det 
aerodynamiska ljudet är ett svischande ljud som ofta 
maskeras av det naturliga vindbruset från träd och 
buskar. Det mekaniska ljudet maskeras dock inte och 
upplevs i regel som mer störande. Tack vare tekni-
kens utveckling har mekaniska ljud minskat avsevärt 
de senaste åren.

I dagsläget finns ingen praxis kring rekommende-
rade skyddsavstånd till bostäder med hänsyn till så 
kallat lågfrekvent buller från vindkraftverk. Folk-
hälsomyndigheten har gett ut Allmänna råd med 
riktvärden för buller inomhus inklusive lågfrekvent 
buller (FoHMFS 2014:13). Riktvärdena för buller 
inomhus bör tillsammans med riktvärden för bul-
ler utomhus vara vägledande vid etablering av nya 
vindkraftverk för att undvika störningar för närbo-
ende.

Ljud från vindkraftverket avtar i relation till av-
ståndet från verket. Ljudutbredningen står även i 
relation till lufttemperaturen, luftfuktigheten, vind-
förhållanden och terrängens beskaffenhet, den s.k. 
markråhetsklassen. Markråhetsklassen beskriver 
omgivningens förmåga att absorbera ljud, d.v.s. möj-
ligheten att dämpa ljud. Ljud absorberas till exempel 
bättre i områden med tät vegetation än i vattenområ-
den. Sammanfattningsvis kan sägas att ljudalstringen 
och ljudutbredningen står i relation till verkens typ 
och ovan nämnda parametrar.

Som ett generellt mått i planeringssammanhang 
rekommenderas (avseende ljudstörningar) enligt 
Boverket 500 meter som respektavstånd mellan bo-
städer och vindkraftverk samt att 40 dB(A) ekviva-
lent ljudnivå utomhus ej får överskridas. Vaggeryds 
kommuns ställningstagande är att de potentiella 
vindbruksområdena i föreliggande kartanalys inte 
får hamna närmre än 700 meter till bostäder och att 
ett riktvärde på 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå utom-
hus ej får överskridas vid bostäders uteplatser.
Gängse Teoretiska bullerberäkningar ska avse verk i 
full gång, och inte nervarvade eller strypta verk. 
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Mellankommunala intressen

Eftersom en etablering av vindkraftsanläggningar 
nära kommungränsen kan komma att påverka intres-
sen i respektive grannkommun är en mellankommu-
nal samordning viktig. 

En ytterligare aspekt är att ostrategiskt lokalise-
rade vindkraftsanläggningar riskerar att påverka 
utbyggnadsmöjligheter av verk i angränsande eller 
närbelägna områden. Områden med goda vindför-
utsättningar riskerar därför att nyttjas ineffektivt om 
samråd ej skett med berörd grannkommun/er.

Den visuella påverkan på landskapsbilden i  grann-
kommunerna är till stor del beroende av omgiv-
ningars terrängförhållanden. Därför kan ingen skarp 
gränsdragning göras avseende vilka områden, inom 
ett visst avstånd till kommungränsen, som bör hante-

ras som mellankommunala intressen. 
Det kan antas att den visuella påverkan minskar då 
avståndet ökar. Markerade områden i efterföljande 
kartbild motsvarar ett avstånd på 0-1 km, 1-2 km 
och 2-3 km till kommungränsen.

Etablering av vindkraftverk inom ett avstånd av två 
kilometer till kommungränsen ska föregås av sam-
råd med berörda kommuner. Önskvärt är att samråd 
sker med berörda kommuner inom ett avstånd av tre 
kilometer till kommungränsen.

Angränsande kommuner är Jönköping, Nässjö, Säv-
sjö, Värnamo, Gnosjö och Gisslaveds kommuner.

Avstånd till grannkommuner

          0-1 km
          1-2 km
          2-3 km

Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde         

Gnosjö kommun

Värnamo kommun

Sävsjö kommun

Nässjö kommun

Jönköpings kommun

Gislaveds 
kommun
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OBS: 
Ytor på denna kartbild är, i 
avvaktan på GIS-material från 
Försvarsmakten, ”syftade” från 
vindlov.se 

•   Skillingaryds skjutfält medför omgivningspå-
verkan dels genom buller, dels vad gäller behov av 
hinderfrihet. Detta redovisas genom influensområ-
det som har ett särskilt behov av hinderfrihet. Inom 
influensområdet med särskilt behov av hinderfrihet 
genomför Försvarsmakten en enskild bedömning 
avseende varje enskilt högt objekt 

•   Hagshults övningsflygplats medför omgiv-
ningspåverkan dels avseende buller, dels avseende 
behov av hinderfrihet genom influensområdena, 
stoppområde och MSA-yta. Inom stoppområdet 
medför samtliga höga objekt högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse samt högre än 
45 meter inom sammanhållen bebyggelse (enligt 
LFVs definition för höga objekt) påtaglig skada på 
riksintresse för totalförsvarets militära del. För-
svarsmakten accepterar inte höga objekt utanför vad 
stoppområdet medger. Även inom MSA-ytan finns 
det höjdbegränsningar avseende höga objekt. 

Totalförsvarets intressen

Försvarsmakten bevakar och redovisar riksintres-
seområden samt områden av betydelse för totalför-
svarets militära del (MB 3 kap 9 §). Riksintressen 
för totalförsvarets ska ges företräde vid konflikt med 
andra riksintressen (MB 3 kap 10 §). Försvarsmak-
tens nyttjande av anläggningar utgör dels riksintres-
sen som kan redovisas öppet, dels riksintressen som 
omfattas av sekretess (enligt 15 kap 2 § offentlig-
hets- och sekretesslagen, SFS 2009:400). 

Hela Sveriges yta utgör influensområde för höga 
objekt. Det innebär att samtliga höga objekt högre 
än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse samt 
högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse 
(enligt LFVs definition för höga objekt) skall remit-
teras till Försvarsmakten. Detta då höga objekt alltid 
riskerar att medföra skada på riksintresse för total-
försvarets militära del som omfattas av sekretess. 

Totalförsvarets intressen

          Influensområde luftrum, MSA-yta 
          för Hagshult övningsflygplats    
          Stoppområde höga objekt -     
          Hagshult övningsflygplats
          Riksintresse influensområde -                  
          Hagshult övningsflygplats
          Övriga influensområden
          Område med särskilt behov av 
          hinderfrihet - Skillingaryd skjutfält
          Influensområde inklusive riks-
          intresse - Skillingaryds skjutfält
          Riksintresse för totalförsvarets 
          militära del - Skillingaryds skjutfält 
         
Civil luftfart

           MSA-yta Jönköpings flygplats

Potentiella vindbruksområden

           utanför stoppområden
           inom stoppområde
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Objekt som är högre än vad höjdbegränsningarna 
medger utgör påtaglig skada på riksintresse för to-
talförsvarets militära del. Försvarsmakten accepterar 
inte höga objekt utanför vad MSA-ytan medger.

•   Riksintresse övriga influensområden där funktio-
nen eller anläggningen som konstituerar riksintresset 
omfattas av sekretess. Inom dessa influensområden 
skall samtliga plan- och lovärenden remitteras till 
Försvarsmakten. 

Vaggeryds kommun är medveten om att försvarsin-
tresset väger tungt och att riksintresset för försvarets 
militära del enligt miljöbalken har företräde före 
andra intressen. Potentiella vindkraftområden pekats 
ändå ut i föreliggande vindbruksplan inom totalför-
svarets intresseområden. 

Syftet är att ha en planberedskap för utbyggnad 
av vindkraftverk ifall förutsättingarna förändras i 
framtiden, varför Vaggeryds kommun har valt att 
inte generellt utesluta att det kan finnas vissa lägen 
där vindkraftverk kan uppföras inom Försvarsmak-
tens intresseområden i framtiden. Var och om detta 
kan vara möjligt får Försvarsmakten avgöra i varje 
enskilt vindkraftsärende. 

Vindbruksplanen ger en fingervisning till intres-
serade vindkraftsexploatörer på vilka platser det 
är sannolikt att vindkraften i dagsläget inte går att 
förena med de militära intressena. 

Civila luftfarten

Vindkraftverk kan innebära flyghinder för luftfarten 
och medföra allvarliga säkerhetsrisker och inskränk-
ningar för flygplan. Enligt luftfartsavdelningen inom 
Transportstyrelsen ökar inskränkningar och risker 
inom flygsektorn med antalet master, vindkraftverk 
och höga byggnader. Förutom att utgöra fysiska hin-
der för luftfarten kan vindkraftverk ha en störande 
verkan på luftfartens navigeringshjälpmedel. 

I norr berörs Vaggeryd kommun av ”MSA-ytan” 
(Minimum Sector Altitude) kring Jönköpings Air-
port. ”MSA-ytan”, som sträcker sig cirka 5 km söder 
om Jönköpings Airport, kan innebära krav på höjd-
begränsningar för byggnadsobjekt såsom vindkraft-
verk. Vilka områden som är olämpliga för exploa-
tering av vindkraft med hänsyn till ovan nämnda 

restriktioner beror bland annat på terrängens nivå 
(meter över havet). 

Vaggeryds kommun har valt att inte peka ut några 
potentiella vindkraftsområden inom Jönköpings 
Airports MSA-yta. Mindre verk är dock teoretiskt 
möjliga att bygga. För att kunna göra en bedöm-
ning krävs exakta koordinatangivelser. Koordina-
tangivelser bör ske i koordinatsystemet RT90 eller 
SWEREF99 och höjdsystemet RH70. Bedömningen 
sker enligt ”Svensk standard SS 447 10 12” avse-
ende skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 
aktiva och passiva störningar från anläggningar för 
elektrisk kraftöverföring. I samråd med LFV, P&T 
Flyginformation bedöms lokaliseringens genom-
förbarhet i varje enskilt fall. För vindkraftsärenden 
inom Vaggeryds kommun gäller att samråd ska ske 
med såväl Transportstyrelsens luftfartsavdelning, 
LFV samt Jönköping Airport AB.

Vid val av plats för eventuellt framtida vindkraft-
verk i Vaggeryds kommun bör dessutom hänsyn 
tas till upplevelsen av verkens hindermarkering. 
I sammanhanget kan nämnas att det är Transport-
styrelsen som beslutar om markering av hinder. 
Vindkraftverk med en totalhöjd under 150 meter ska 
hindermarkeras med rött blinkande ljus, medan verk 
med en totalhöjd över 150 meter ska hindermarke-
ras med vitt blixtrande eller roterande högintensivt 
ljus, enligt Transportstyrelsens författningssamling 
(TFS 2010:155). 

Jönköpings flygplats, Jönköping Airport AB ägs av 
Jönköpings kommun. Flygplatsen hanterar regul-
järflyg, charterflyg, allmänflyg, taxiflyg och driver 
en fraktterminal i egen regi. Flygplatsen som är av 
riksintresse har en kapacitet för 700 000 passagerare 
per år. År 2016 var det 113 000 årsresenärer och år 
2015  4 000 ton frakt. 

Totalförsvarets intressen

          Influensområde luftrum, MSA-yta 
          för Hagshult övningsflygplats    
          Stoppområde höga objekt -     
          Hagshult övningsflygplats
          Riksintresse influensområde -                  
          Hagshult övningsflygplats
          Övriga influensområden
          Område med särskilt behov av 
          hinderfrihet - Skillingaryd skjutfält
          Influensområde inklusive riks-
          intresse - Skillingaryds skjutfält
          Riksintresse för totalförsvarets 
          militära del - Skillingaryds skjutfält 
         
Civil luftfart

           MSA-yta Jönköpings flygplats

Potentiella vindbruksområden

           utanför stoppområden
           inom stoppområde
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nader. Därför har vid framtagandet av förslag till 
potentiella vindkraftsområden ett generellt skydds-
avstånd på 1 000 meter implementerats till kyrktorn. 
Vidare bedömer Vaggeryds kommun att inga verk 
bör placeras i siktlinjer mot kyrkor. Se exempel på 
fotomontage sida 17.

Vid all slags av exploatering är det viktigt att hänsyn 
tas till områden, objekt och byggnader av kulturhis-
toriskt värde. Vaggeryds kommun finner att konse-
kvenserna för kulturmiljön bör utredas i varje enskilt 
vindkraftsärende samt att det i vissa fall bör hållas 
skyddsavstånd till kulturmiljöintressen. Lämpligt 
avstånd mellan kulturmiljöer och vindkraftsanlägg-
ningar ska bedömas i varje enskilt fall. 

För mer detaljerade information se Kulturhistorisk 
utredning för Vaggeryds kommun, Jönköpings Läns 
Museum, rapport nr 29 och Kulturminnesvårdspro-
gram för Vaggeryds kommun, 1990-04-23.

Kulturmiljöintressen

Områden eller platser som har pekats ut som beva-
randevärda på grund av sin kulturmiljö återspeglar 
vanligen människors arbets- och levnadssätt under 
gångna tider. Där människor bosatt sig har land-
skapsbilden påverkats under lång tid. Kulturmiljöer 
bör därför inte endast ses som vårt gemensamma 
kulturarv från historisk tid utan även som en del av 
vår vardagliga livsmiljö som sätter dagens samhälle 
i ett tidsperspektiv.

Kulturmiljöer riskerar att gå förlorade dels på  grund 
av en bristande förståelse för kulturmiljöers värden 
för kommande generationer, men även på grund av 
ekonomiska aspekter, som till exempel rationalise-
ringen inom lantbrukssektorn.

Det finns exempelvis en viss risk att vindkraftverk, 
vilka i regel syns på långa avstånd, kan konkurrera 
med kulturhistoriska landmärken som kyrkobygg-

  9
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         Riksintresse för kulturmiljövård

1  Ekeryd, Skjutebo
2  Ödestugu kyrkby
3  Pålskog
4  Baramo
5  Skillingarydslägren
6  Hubbestad
7  Fryebo
8  Häradsö
9  Nydala kloster

Övriga kulturmiljöer

          Kommunala kulturmiljöer       
          Byggnadsminnen
          Fornlämning enligt RAÄ

Potentiella vindbruksområden

           utanför stoppområden
           inom stoppområde
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Riksintresse för kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Inom Vaggeryds kommun har sex riksintres-
seområden för kulturmiljövård pekats ut enligt 
3 kap. 6 § MB, se kartbilden på föregående sida. 
För detaljerad information om respektive riksintres-
seområde hänvisas till information på länsstyrelsens 
hemsida www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.

Kommunens bedömning är att eventuell påverkan 
på riksintresset först kan bedömas då vindkraftver-
kens exakta placering är känd. I Vaggeryds kommun 
sammanfaller huvudparten av riksintresseområdena 
med skyddsavståndet kring bebyggelse. Inga vind-
kraftsområden har pekats ut som sammanfaller med 
riksintresse för kulturmiljövård.

Kommunala kulturmiljöer och kulturminnen
I Vaggeryds kommun finns ett 40-tal kulturmiljöer 
och cirka 170 kulturminnen som särskilt pekats ut i 
kommunens översiktsplan. 

Kommunens bedömning är att vindkraftverks påver-
kan på landskapsbilden kan hamna i konflikt med 
upplevelsen av kulturmiljöer. Vid vindkraftsplanens 
kartanalyser har de kommunala kulturmiljöerna där-
för dragits av. Potentiella vindbruksområden pekas 
inte ut inom i översiktsplanen nämnda kommunala 
kulturmiljöerna.

Byggnadsminnen
För närvarande finns det följande tre byggnadsmin-
nen i Vaggeryds kommun: 

•    Ståhlhagsstugan
•    Ljungbergs vagnhjulmakeri i Kvarnaberg och
•    Skillingarydslägren

Fornlämningsområden
Vid etablering av vindkraftverk inom och i anslut-
ning till fornlämningsområden ska samråd ske med 
länsstyrelsen. Dessutom krävs en särskild tillstånds-
ansökan enligt 2 kap. kulturmiljölagen, (1988:950, 
förkortad KML).

För fasta fornlämningar ska skyddsavstånd till-
lämpas, dessa regleras enligt kulturminneslagen. I 
de flesta fall är en alternativ lokalisering av vind-
kraftverket möjligt. Fornlämningar ska inte ses som 

enskilda begränsade objekt, utan ska sättas in i sitt 
sammanhang i landskapet. I 2 kap. KML uttrycks 
detta i 2 § där det anges att det till en fast fornläm-
ning hör ett så stort område på marken som behövs 
för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräck-
ligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse 
samt att detta område benämns fornlämningsområde.

I detta dokument finns det inte möjlighet att i detalj 
presentera samtliga kända fornlämningar i kom-
munen. Kartbilden på föregående sida ger dock en 
uppfattning om att fornlämningar är tämligen vanligt 
förekommande i kommunen.

För mer detaljerad information över förekomsten av 
kända fornlämningar i Vaggeryd kommun hänvisas 
till Riksantikvarieämbetets Fornminnesinformations-
system FMIS www.fmis.raa.se och Skogsstyrelsens 
kartservice www.skogsstyrelsen.se. Kompletterande 
inventeringar kan komma att krävas i vissa områden.

Vaggeryds kommun finner att storskaliga vindkrafts-
etableringar är olämpliga inom fornlämningsområ-
den, men bedömer också att en samordning i form 
av en noggrann detaljlokalisering i de flesta vind-
kraftsärenden torde vara möjlig.

Kontakt med länsstyrelsens kulturmiljöenhet bör 
generellt tas oavsett var vindkraftverk avses att 
etableras.
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Utflyktsmål
          Skidbacken Kyllås
          Kommunala badplatser
          Golfbana
          Campingplatser
          Hembygdsparker
          Medeltidby/rollspel
          Vildmarksby

Riksintresse friluftsliv

          Store Mosse nationalpark

Vandringsleder

          Franciskusleden   
          Höglandsleden
          Munkaleden
          Munkaleden-Höglandsleden

Potentiella vindbruksområden

           utanför stoppområden
           inom stoppområde

•    Kommunala badplatser, 1 000 m
•    Hok golfbana, Skillingaryd golfbana, 1 000 m
•    Campingplats Hok, Vaggeryd, 1 000 m
•    Stort opåverkat område, undantagits men ej       
     buffrat, 
•    YinYan rollspelsförening, nyholm, 1 000 m
•    Kyllås vildmarksby, 1 000 m (ej buffrat än)
•    Medeltidsby vid Basseberg, 1 000 m
•    Vildmarksby vid Kyllesjön, 1 000 m

Turism och friluftsliv

Riksintresse för friluftliv (3 kap 6 § MB)
Store mosse nationalpark har klassats som riksin-
tresse för friluftsliv. Riksintresseområdet har undan-
tagits och bedöms p.g.a. sina höga naturvärden samt 
värden för turism och friluftslivet som olämpligt för 
etablering av vindkraft. 

Värdekärnor för turism och friluftsliv
Förutom de området som pekats ut som riksintresse 
för friluftslivet är även riksintressen och värdekärnor 
för kultur och natur samt naturreservaten mycket 
värdefulla rekreationsområden. Följande buffringar 
har gjorts för respektive områden.
•    Skidbacken i Kyllås, 700 m
•    Braskabo hembygdspark, Åkers hembygds-           
gård, Vaggeryd hembygdspark, Skillingaryd     
hembygdspark, Svenarums hembygdsgård, 1 000 m
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Nationalpark
Nationalparken Store Mosse är har ett statligt skydd 
och är även av riksintresse för naturvård och frilufts-
liv, samt Natura 2000-område. 

Store Mosse är ett vidsträckt myrlandskap som 
ligger i gränslandet mellan Vaggeryd, Gnosjö och 
Värnamo kommun. Nationalparkens avgränsning 
stämmer i stort överens med avgränsningen för Na-
tura 2000-området. 

Sedan 1982 har Store Mosse klassats som natio-
nalpark. Bevarandesyften för mossen är att bevara 
området i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen 
oförändrat skick för att tillvarata ornitologiska, bo-
taniska och andra vetenskapliga värden samt natur- 
och kulturlandskapets värden. 

Etablering av vindkraft tillåts inte inom Store Mosse 
nationalpark.

Naturmiljöintressen

Med antagandet att etableringen av vindkraftverk 
innebär en minskning av användningen av fossila 
bränslen och kärnkraft har vindkraft både direkt och 
indirekt positiva effekter på 13 av de 16 nationella 
miljömålen (Wizelius, 2007). Ur ett lokalt perspek-
tiv kan etableringen av vindkraftverk dock innebära 
en negativ inverkan på sin närmiljö.

Vindkraftverkens direkta fysiska påverkan på mil-
jön, utgörs bl.a. av oftast mycket breda tillfartsvägar 
under byggnationstiden, dess betongfundament och 
kablar som grävs ned för att ansluta verket till elnä-
tet. I vissa fall kan dispensansökan enligt artskydds-
förordningen 2007:845 komma att bli aktuellt.

Då vindkraftverket tas i bruk utgörs den lokala mil-
jöpåverkan dels av det visuella ingreppet i landska-
pet liksom alstringen av ljud från rotorbladen och 
navet. Dessutom kan viss påverkan på växt- och 
djurlivet förekomma. Exempelvis kan rovfåglars 
population påverkas negativt om vindkraftverk 
placeras i viktiga födosöks- eller häckningsområden 
(Boverket, 2008).

I följande avsnitt ges en överblick över förekom-
sten av bevarandeintressen avseende olika natur-
miljöintressen i kommunen. För att etableringen 
av vindkraft inte ska hamna i konflikt med särskilt 
skyddsvärda naturmiljöer ska redan i ett tidigt 
planeringsskede samordning ske med intressen som 
redovisas i efterföljande kapitel.

De områden som i denna vindbruksplan har pekats 
ut som intressanta för vindkraft angränsar i vissa fall 
till naturmiljöintressen. I samtliga områden bör en 
noggrann avvägning ske huruvida vindkraften kan 
tänkas påverka de värden som avses att skyddas. De-
taljerad information om de olika bevarandevärdena 
finns att tillgå på Länsstyrelsen i Jönköpings läns 
hemsida, www.lansstyrelsen.se

Lägga in foto på vandringsled Store Mosse
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dana riksintresseområden. I varje enskilt ärende bör 
dessutom prövas ifall skyddsavstånd behöver hållas 
mellan planerade vindkraftverk och riksintresseom-
råden för naturvård.

I Vaggeryds kommun innehåller flera av riksintres-
sena mossar och sammanfaller helt eller till viss del 
med ytor som klassas som s.k. SPA områden enligt 
fågel- och habitatdirektivet. Se vidare under Natura 
2000-områden.

Riksintresse naturvård (3 kap 6 § MB)
Områden som klassats som riksintresse för naturvård 
ska enligt 3 kap. miljöbalken skyddas mot åtgärder 
som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön. I ett 
samarbete med länsstyrelsen avgör Naturvårdsverket 
vilka områden som är av riksintresse för naturvård.

Generellt sett bör man undvika storskaliga anlägg-
ningar inom riksintresseområden för naturvård. 
Storskaliga anläggningar riskerar nämligen att med-
föra påtaglig skada på bevarandevärden, bland annat 
genom att ta stora områden i anspråk och i regel 
kräva kringåtgärder såsom utbyggnad av tillfartsvä-
gar, kraftledningar med mera. 

Mot bakgrund av riksintressenas nationella bety-
delse bedömer kommunen att etablering av vind-
kraftverk generellt är att anse som olämpligt inom 
riksintresseområden för naturvård. Därför har inga 
potentiella vindbruksområden pekats ut inom så-

         Riksintresse för naturvård

    1.  Tranflyet och Hultamossen
    2.  Trollamossen
    3.  Odlingslandskapet i Bratteborgs- 
         området
    4.  Store Mosse och Farbergskärr
    5.  Konungsömossen
    6.  Spexeryd
    7.  Redan-Svanån-Stengårdshulta     
         sjön
    8.  Mossjön och närliggande 
         mossar
    9.  Uddebo
  10.  Gärahov
  11.  Våtmark vid Sandsjön
  12.  Morarps-Mörkhulta mossar
  13.  Duveled
  14.  Hästra Söräng och Bjälkön
  15.  Skillingarydsfältet
  16.  Rosendala-Jutabygget
  17.  Stackstadmossen och Moagöls-     
         myren
  18.  Svenarumsområdet
  19.  Brunntorpsmossen
  20.  Marieholms urskog
  21.  Store Mosse
  22.  Hemmerhult och mader vid      
         Ruskån
  23.  Dala mosse och Knekta mosse

Potentiella vindbruksområden

           utanför stoppområden
           inom stoppområde
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Vaggeryds kommun bedömmer att etablering av 
vindkraftsanläggningar inom Natura 2000-områden 
är olämpligt. Särskilt områden med förekomst av 
rödlistade fågel- och fladdermusarter bedöms kunna 
kräva skyddsavstånd. Natura 2000-områden har 
dragits ifrån och buffrats med ett respektavstånd om 
500 meter vid efterföljande kartanalys. Områden klas-
sade som SPA-områden (special protected areas) en-
ligt fågeldirektivet har buffrats med 500+250 meter. 

Anledning till kommunens bedömning är att vind-
kraftsetableringar med stor sannolikhet skulle 
medföra betydande påverkan på områdenas bevaran-
devärden.

Natura 2000-område
Natura 2000-områden bildas inom alla medlems-
länder i den Europeiska Unionen. Enligt 7 kap. 27-
29 §§  miljöbalken är syftet att värna om värdefulla 
naturtyper likväl som att skydda utrotningshotade 
arters habitat. Bestämmelserna för Natura 2000-om-
råden grundar sig på EG:s art- och habitatdirektiv 
(SCI/SAC) och fågeldirektiv (SPA), vilka Sverige 
är skyldiga att tillämpa. Natura 2000-områden har 
riksintressestatus.

Det finns 16 Natura 2000-områden som delvis eller 
med hela sin yta ligger inom Vaggeryds kommun. 
Bevarandeplaner över respektive områden samt 
information över vilka bevarandevärdena är finns att 
tillgå på länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.
se. 

1
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2

65

4

9

12

16

14

15

17

18

19

13

 8

 7

10

11

20

21

          Natura 2000-områden

       SPA-områden:
  1.  Trollamossen
  2.  Morarps- och Mörhults mosse 
  3.  Skillingarydsfältet
  4.  Marieholmsskogen
  5.  Store Mosse nationalpark 
  6.  Dala mosse och Knekta mosse

       SCI-områden:
  7.  Källenäs DR (Jönköpings kn)
  8.  Lilla Kungsbacken DR
  9.  Mossjön 
 10. Tostarp
 11. Lövåsen
 12. Bratteborg
 13. Gärahov
 14. Linneryd
 15. Stensjökvarn
 16. Södra Duveled
 17. Ekesås
 18. Mo (Gnosjö kommun)
 19. Stråkeved-Nässja
 20. Hemmerhaga (Värnamo kn)
 21. Ingarp (Gnosjö kn)

 Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde         
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Naturreservat
Naturreservatens syfte är att bevara värdefulla 
naturmiljöer både för att tillgodose det rörliga fri-
luftslivets intressen som att bevara den biologiska 
mångfalden. Enligt miljöbalken 7 kap. 4-8 §§ kan 
länsstyrelserna och kommunerna bilda reservaten. 

I Vaggeryds kommun finns i dagsläget sju naturre-
servat. 

Med hänsyn både till växt- och djurlivet samt för att 
naturreservaten i regel utgör ett socialt och rekreativt 
värde för såväl kommuninvånare som turister finner 
Vaggeryds kommun generellt att etablering av vind-
kraftverk är olämpligt inom eller i direkt anslutning 
till naturreservat. I varje enskilt vindkraftsärende bör 
det prövas ifall skyddsavstånd behöver hållas mellan 
planerade vindkraftverk och naturreservatet.

Naturreservat

  1.  Källenäs
  2.  Fabergskärret
  3.  Lilla Kungsbackens domänreservat
  4. Tjurhults mosse
  5. Sandsebo
  6. Gärahovs storäng
  7. Lyngemadsjön
  8. Östermoskogen
  9. Stensjökvarnskogen
10. Västermarken
11. Hatten 
12. Skillingaryds skjutfält
13. Marieholmsskogen
14. Uppebo
15. Längö mosse och Svansjön
16. Brokullen

Potentiella vindbruksområden

           utanför stoppområden
           inom stoppområde
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Kartbilden nedan redovisar naturområden med 
olika bevarandevärden. Placering av vindkraftverk 
inom dessa områden finner kommunen olämpligt. 
Områdena har dock inte undantagits i kartanalysen 
eftersom skyddsområdena i regel begränsar sig till 
relativt små ytor. En samordning i form av en nog-
grann detaljlokalisering bedöms vara möjlig i flerta-
let av de utpekade potentiella vindbruksområdena. 
Bedömning sker i varje enskilt ärende.

De i kartbilden utpekade naturvärdena går in i vart-
annat. För att få en klar bild över respektive områ-
desgränser måste kartan studeras i större skala.

Naturområden med särskilda bevarandevärden
I kommunen förekommer ett antal biotopskydd, vars 
syfte enligt 7 kap. 11 § MB är att skydda livsmiljöer 
av särskilt skyddsvärda arter.

Medan länsstyrelsen beslutar om biotopskydd i det 
öppna jordbrukslandskapet är det Skogsstyrelsen 
som ansvarar för skyddet av biotoper i skogsmark. 
Som exempel på biotoper i skogsmark kan brandfält, 
ravinskogar, äldre naturskogsartade lövskogsbe-
stånd, alkärr, gamla hassellundar och urskogsartade 
barrskogsbestånd nämnas. 

Landskapselement som alléer, stenmurar, åkerhol-
mar, småvatten, odlingsrösen och källor med om-
givande våtmarker i jordbruksmark omfattas av ett 
generellt biotopskydd.

Naturområden med särskilda beva-

randevärden

          Nyckelbiotoper
          Naturvärden
          Biotopskydd
          Naturvårdsavtal
          Naturminne

Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde        
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Ängs- och hagmarker samt odlingslandskap
De naturliga ängsmarkerna som finns kvar idag är en 
mycket liten del av de ängsområden som fanns för 
cirka 100 år sedan. Ängarna är numera små och ut-
spridda vilket gör att slåtteranpassade växter riskerar 
att dö ut eftersom de har svårt att sprida sig mellan 
områdena. Därför bör en noggrann avvägning ske 
i de fall etableringen av vindkraftverk riskerar att 
medföra en ytterligare uppsplittring av ängs- och 
hagmarkerna. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län genomförde  
1987-1992 och 2000-2004 omfattande ängs- och 
betesmarksinventeringar, TUVA. Vid en jämförelse 
av de två inventeringarna har den värdefulla ängs-
marken sett till arealen minskat med 50 procent. Den 
främsta orsaken till minskningen är igenväxning.

I ett fortsatt arbete har Länsstyrelsen i Jönköping 
län lagt till information om hotade arter och skydds-

Värdetrakter i odlingslandskapet

          Kategori 3
          Kategori 6
          Kategori 8
För mer info se LST meddelande nr 2011:18.

Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde        

värda träd och tagit fram ett förslag till 38 värde-
trakter i länet som berör ängsmark, betesmark och 
skogsbeten i länet. Fem av dessa berör Vaggeryds 
kommun. Värdetrakternas avgränsning är schema-
tiska och har därför inte undantagits vid utpekandet 
av de potentiella vindkraftsområdena. Kommunens 
ställningstagande är dock att detaljlokaliseringen av 
vindkraftverk inom de utpekade värdetrakterna kan 
komma att påverkas. 

Jordbruks- och skogsmark
Enligt 3 kap. miljöbalken ska jordbruks- och skogs-
mark skyddas i den omfattning som krävs för livs-
medelsproduktion, virkesproduktion och biologisk 
produktion. 

Vaggeryds kommun kännetecknas till stor del av 
vidsträckta skogsmarker. Parallellt med E4:ans 
sträckning, löper ett stråk av bergsarten syenit som 
är lättvittrad och genererar bördiga jordar.  

Öppen jordbruksmark är 
relativt sällsynt i Vaggeryds 
kommun och där den före-
kommer snarare av småska-
lig mosaikartad karaktär. 
En generell bedömning för 
Vaggeryds kommun är att 
öppen jordbruksbygd av 
landskapsbildsmässiga skäl 
är mindre lämpad än stor-
skaliga skogsområden. 

Kommunens ställnings-
tagande är att det i varje 
enskilt vindkraftsärende 
inom ett område enligt 3 
kap. miljöbalken ska ske en 
noga övervägning ifall det är 
möjligt att förena jordbruks-
intresset med uppförandet 
av planerat vindkraftverk.



41

                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

Skyddsvärda träd
I Sverige finns det ännu en betydande del av skydds-
värda träd och jätteträdbestånd som i regel är knutna 
till odlingslandskapet. Största hotet mot skyddsvärda 
träd är igenväxningen av odlingsmark och avverk-
ning på grund av exploatering av mark.

Sedan 2004 har det inventerats skyddsvärda träd i 
Jönköpings län. Mot bakgrund av inventeringarna 
har Länsstyrelsen i Jönköpingtagit fram en strategi 
för skyddsvärda träd. Målet med strategin är att  den 
ska kunna fungera som faktaunderlag för aktörer i 
länet som exempelvis kommuner, föreningar och 
skogsstyrelsen. I samband med framtagandet av stra-
tegin har tätheten av förekomsten av skyddsvärda 
träd analyserats och s.k. värdetrakter för  jätteträd 
och värdetrakter för hamlade träd pekats ut. Enligt 
2013 års täthetsanalys berörs Vaggeryds kommun 

inte av någon värdetrakt. Det kan delvis bero på att 
inventeringarna i kommunen ej varit färdiga vid 
tidpunkten för planens framtagande. 

Efterföljande kartbild visar skyddsvärda träd i 
kommunen. Skyddsvärda träd har inte undantagits 
vid utpekandet av potentiella vindbruksområden i 
kommunen. Kommunens ställningstagande är att 
detaljlokalisering av framtida vindkraftverk ska ske i 
en noggrann avvägning mot förekomsten av skydds-
värda träd som exempelvis jätteträd. 

Kartbild under framtagande

          Skyddsvärda träd

          
Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde        
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rektivet, s.k. SPA områden, (special protected areas). 
Se tidigare kartbild under Natura 2000-områden. 

Vid framtagandet av de potentiella vindområdena 
har en generell buffring på 750 meter gjorts till kom-
munens SPA-områden. Kommunens ställningstagan-
de är att särskilda inventerings- och lokaliserings-
prövningar avseende fågellivet kan bli avgörande 
för beslutet om vindkraftsetableringar får komma till 
stånd inom respektive område.

Fladdermöss
I regel kan antas att fladdermöss flyger på lägre 
höjder än standardverkens rotorblad. Fladdermössen 
kan dock lockas att jaga just i höjd med rotorbla-
den, eftersom rotorn avger värme som lockar till sig 
insekter. En ytterligare orsak till insektssamlingar 
kring ett vindkraftverks rotor är det så kallade fe-
nomenet ”hilltopping”, ett beteende enligt vilket in-
sekter söker sig till uppstickande objekt i landskapet 
inför parning. Fladdermöss riskerar därför att kol-
lidera med vindkraftverkens rotorblad. Enligt Bover-
kets rekommendationer ska områden, där förekomst 
av fladdermöss kan misstänkas, undersökas närmare.

I områden med ihåliga äldre träd betesmarker och/ 
eller vattenmiljöer är förekomsten av fladdermus-
kolonier troligt. Generellt bedöms att gynnsamma 
platser för fladdermöss sammanfaller med naturmil-
jöintressen som Naturreservat eller Natura 2000-om-
råden vilka i vindbruksplanen bedömts som olämp-
liga för vindkraftverk.

Exploatering av verk inom områden där följderna 
för fladdermöss är tveksamma ska noggrannare 
undersökningar ske innan lokalisering av vindkraft-
verk kan bli aktuell. Kommunen finner det skäligt att 
frågan om fladdermöss behandlas i vindkraftsprojek-
tens MKB samt att det i regel bör ställas krav på att 
fladdermusinventeringar ska utföras av expertis.

Högriskområden
Exempel på högriskområden för fladdermöss är:
• områden vid slättsjöar,
• strandängar och
• åsar, bergsbranter/ sluttningar.

Fågelliv
Det finns ett antal studier gjorda avseende vindkraf-
tens påverkan på fåglar. Slutsatserna från dessa, bl.a. 
hur allvarligt man bör se på kollisionsrisken, skiljer 
sig främst utifrån vilka platser och arter som stu-
derats. Det framstår dock tydligt att lokalisering av 
vindkraftverk med säkerhetsavstånd till s.k. högrisk-
områden är den i särklass viktigaste faktorn för att 
undvika påtagligt negativa effekter på fågellivet.

De flesta fåglar flyttar i huvudsak vid relativt lugna 
väderförhållanden och vid god sikt på högre höjd 
än vindkraftverk, vilket innebär låg kollisionsrisk. 
Bland fåglar som flyttar på lägre höjd, främst över 
hav, förefaller vissa arter ha lättare än andra att 
ändra sina flygrutter och undvika verken. Stora 
kollisionsrisker uppstår framförallt under speciella 
väderförhållanden såsom dimma. 

Merparten tättingar flyttar nattetid, då verken är 
svåra att upptäcka. Vid dimma kan de dessutom 
möjligen attraheras av ljuskällor som finns på/ vid 
vindkraftverken, vilket ytterligare ökar risken för 
kollision.

Termikflygande fåglar, exempelvis rovfåglar och 
tranor, nyttjar åsar, branter och sluttningar där vin-
den pressas uppåt för att få höjd. De kan därmed inte 
antas ändra sina beteenden och därför bör vindkraft-
verk inte tillåtas inom kända flygrutter för dessa 
fåglar. Detsamma bör gälla för svanar och gäss, som 
inte heller kan antas ändra invanda flyttleder. Rov-
fåglar utsätts även för kollisionsrisker under jakt och 
spelflykt.

Vid sidan av kollisionsproblematiken utgör habitat-
förlusterna, som uppkommer vid en etablering av 
vindkraft, de främsta negativa effekterna för fåglar, 
vilket blir särskilt uppenbart om värdefull natur tas i 
anspråk. Störnings- och undanträngandeeffekter har 
konstaterats på såväl häckande som rastande fåglar 
även i mer ”triviala” biotoper (t.ex. jordbruksland-
skap). 

Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft utgör san-
nolikt habitatförlusterna det främsta hotet, särskilt på 
populationsnivå. Inom Vaggeryds kommun förekom-
mer ett antal områden som skyddas enligt fågeldi-
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Högriskområden för fåglar

          enligt LST och Vaggeryds 
          ornitologiska förening       

Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde        

Exempel på s.k. högriskområden för fåglar är:
• kända flyttstråk,
• orörda skogsområden,
• vattenområden och betade strandängar,
• områden mellan häckningsplatser och födosök-

områden och
• rasbranter, sluttningar och åsar som kan utgöra 

ledlinjer eller där exempelvis rovfåglar antas 
nyttja uppvindar, s.k. termik.

För att kunna få en bättre bild över inom vilka av de 
potentiella vindkraftsområdena det kan antas före-
komma ”högriskområden” för fåglar och/ eller flad-
dermöss bör de potentiella vindområdena inventeras 
översiktligt.

Kartbilden nedan ger endast en fingervisning över 
var sannolikheten är stor att befintliga fågel och 
fladdermushabitat kan tänkas påverkas negativt av 
vindkraft. 

Kommunens ställningstagande är att särskild inven-
tering och lokaliseringsprövning kommer att krävas 
inom samtliga av de utpekade potentiella vindkrafts-
områdena avseende fåglar och fladdermöss. Före-
komsten av fåglar och fladdermöss kan därmed bli 
avgörande i samtliga utpekade vindbruksområden 
för beslut ifall vindkraftsetableringar får komma till 
stånd.

Tjäderinventering

          0,5 < HSI <= 0,6
          0,6 < HSI <= 0,7
          0,7 < HSI <= 0,8
          0,8 < HSI <= 0,9
          0,9 < HSI <= 1,0    
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anslutning till utpekat stora opåverkade områden ska 
prövas restriktivt.
Vid utpekandet av de potentiella vindkraftsområdena 
har vindområdena därför beskurits efter det stora 
opåverkade området mellan Nyholm och Bondstorp.

Ostörda områden
Länsstyrelsen har tagit fram en GIS-model med vil-
ken ostörda/bullerfria områden identifierats i Jönkö-
pings län. I jämförelse med verkligheten ger model-
len en förenklad bild då man inte tagit hänsyn till 
höjdskillnader i terrängen och vid beräkningar utgått 
från en viss luftfuktighet och att det är vindstilla. 
Till skillnad från tidigare bulleranalyser tar denna 
modell dock hänsyn till vegetationens inverkan på 
spridning av buller. 35 dB(A) har antagits vara den 
lägsta nivå där buller kan orsaka en biologisk påver-
kan. I länsstyrelsens analys har det inte tagits någon 
hänsyn till tillfälliga bullerkällor som ev. vägarbeten 
eller skogsmaskiner. Endast av människan skapade 
ljudkällor som t.ex. vägar och industrier m.m. har 
behandlats som buller.

Stora opåverkade områden
Områden som ej är påverkade av olika verksamheter 
och buller blir mer och mer sällsynta. 
Även i Vaggeryds kommun och i Jönköpings län 
finns få områden som kan anses vara tysta och 
opåverkade av buller från verksamheter eller stora 
vägar. I kommunens översiktsplan, ÖP 2012, nämns 
ett område mellan Nyholm och Bondstorp som ett 
stort opåverkat område. Området är ett skogsområde 
som är glesbefolkat, och där det finns få ljudalstran-
de verksamheter. Området sammanfaller till stor del 
med ett ungefärligt ”högriskområde” för fåglar. Se 
kartbild sida 31 fågelliv.
Vaggeryds kommun anser att tysta opåverkade 
områden med lägre exploateringsgrad som detta är 
värda att bevara. Områdets värden ligger i att det är 
vildmarkslikt och glest befolkat.
Naturvårdsverkets rekommendationer för områden 
med låg bakgrundsljud är att en ljudnivå som ej 
överstiger 35 dB(A) bör eftersträvas. I enlighet med 
Naturvårdsverkets rekommendationer anser Vag-
geryds kommun att all nyexploatering inom eller i 

Ostörda områden

          enligt LST 
          Meddelande nr 2015:01

Stora opåverkade områden

          Stora opåverkade områden
          
Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde                        
          inom stoppområde        

 
I dagsläget är det oklart vilka 
bedömningsgrunder som legat 
till grund för utpekandet av stort 
opåverkat område i kommunens 
översiktsplan. Inför vindbruks-
planens antagande kommer 
kommunen ta ställning till 
områdets aktualitet. Vilket i sin 
tur kan påverka ovan angivna 
ställningstaganden och i sin 
tur antal och avgränsning av 
i vindbruksplanen redovisade 
potentiella vindbruksområden. 
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Värdefulla vatten

  1.      Rasjön
  2.      Mossjön
  3.      Bossarydssjön
  4.      Lagan mellan Karlforsdammen  
           och Fågelforsdammen
  5.      Häråns nedre del

Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde
          inom stoppområde

Värdefulla vatten
Enligt den nationella strategin för genomförande av 
skydd enligt miljökvalitetsmålet levande sjöar och 
vattendrag har fem värdefulla vattenområden pekats 
ut i Vaggeryds kommun. Syftet är att skydda vatten-
anknutna natur- och kulturmiljöer. 

Kommunens ställningstagande är att det till dessa 
områden ska hållas ett respektavstånd på 1 000 me-
ter till strandkant. 

Vattenskyddsområden
Etablering av vindkraftverk eller schaktningsarbe-
ten tillåts inte inom kommunens befintliga vatten-
skyddsområden, heller inte inom utredningsområden 
för vattenskyddsområden. 

2

4

1

2

3

5

 
Område F, G, H och L  justeras 
med 1000 meter till värdefulla 
vatten nr 3, 4 och 5 inför utställ-
ning av vindbruksplanen.
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litetsnormer för vattenförekomster generellt inte 
påverkas av vindkraftsetableringar. 

Om det blir aktuellt med nya vägtrummor, byte av 
vägtrumma eller ledningar som passerar  vattendrag, så 
kan en anmälan om vattenverksamhet krävas. 
Anmälan görs till länsstyrelsen. 

Kommunens ställningstagande är att hänsyn ska tas 
till samtliga yt- och grundvattenförekomster, oavsett 
ifall dessa nämns särskilt i VISS eller är skyddade 
som fiskevårdsområde. 

Vattenförekomster
I ett samarbete mellan vattenmyndigheterna och 
länsstyrelsen har det inom Vaggeryds kommun pe-
kats ut 65 stycken så kallade vattenförekomster. 

Det geografiska läget, den biologiska statusen samt 
vilka vattenkategorier vattenförekomsterna tillhör 
kan utläsas i nättjänsten VISS (VattenInformations-
System Sverige), www.viss.lst.se, se även tabell på 
efterföljande sida. 

Vattenförekomsterna omfattas av miljökvalitetsnor-
mer och delas in i olika kategorier utifrån vattnets 
storlek, nationella och regionala värden. 

Förutsatt att försiktighetsmått vidtas vid såväl val av 
plats för vindkraftverkens fundament, kablifiering 
och anläggande av tillfartsvägar bedöms miljökva-

Vattenförekomster enligt VISS-informationssystem. www.viss.lst.se, 2017-03-22.

Namn ID Vattenkategori Huvudavrinnings-områdeKommuner
Barnarp SE639614-140286 Grundvatten Motala ström Jönköping, Vaggeryd

Bodaån väster SE636376-141532 Vattendrag Lagan Sävsjö, Vaggeryd

Bodaån öster SE636842-141671 Vattendrag Lagan Sävsjö, Vaggeryd

Eckern SE638942-140187 Sjö Lagan Jönköping, Vaggeryd

Ekebergsbäcken SE638505-139801 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Fängen SE638168-140554 Sjö Lagan Jönköping, Vaggeryd

Getamadsmossen SE639005-138740 Grundvatten Nissan Jönköping, Vaggeryd

Gnyltån ovan Hjortsjön SE638358-139999 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Hagaforsån SE637549-141588 Vattendrag Lagan Nässjö, Vaggeryd

Hemmershult-Hok SE636248-140714 Grundvatten Lagan Vaggeryd, Värnamo 

Hjortsjön SE637578-139974 Sjö Lagan Vaggeryd

Hjortsjöån SE637550-139973 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Hokasjön SE638030-140802 Sjö Lagan Jönköping, Vaggeryd

Hokaån: Härån - Hokasjön SE637666-140895 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Hoks herrgård SE637697-456413 Grundvatten Lagan Vaggeryd

Härån: Ruskån - Hokaån SE636197-140875 Vattendrag Lagan Vaggeryd, Värnamo

Hästgångsån SE638561-141289 Vattendrag Lagan Jönköping, Nässjö, Vaggeryd

Klevshult-Skillingaryds skjutfält SE636631-139891 Grundvatten Lagan Vaggeryd

Lagan: Fängen - Eckern SE638809-140480 Vattendrag Lagan Jönköping, Vaggeryd

Lagan: Härån - Lillån SE635455-139668 Vattendrag Lagan Vaggeryd, Värnamo

Lagan: Lillån - Stödstorpaån SE636712-139785 Vattendrag Lagan Vaggeryd 

Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön SE637687-140237 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Lillån: Lagan - Linnesjön SE636226-139911 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Linnesjön SE636340-140067 Sjö Lagan Vaggeryd

Malmbäcksån SE638159-141595 Vattendrag Lagan Nässjö, Vaggeryd

Modalaån SE636733-138428 Vattendrag Lagan Gnosjö, Vaggeryd

Mossjön SE638085-138862 Sjö Lagan Vaggeryd

Nissans källflöde SE640186-138999 Vattendrag Nissan Jönköping, Vaggeryd

Radan: Stengårdshultasjön - Rasjön SE638271-138410 Vattendrag Nissan Gislaved, Vaggeryd

Rasjön SE638409-138549 Sjö Nissan Gislaved, Vaggeryd

Sandsjön SE637990-140480 Sjö Lagan Jönköping, Vaggeryd 

Sjöoset-Trismålen SE636630-141424 Grundvatten Lagan Sävsjö, Vaggeryd

Skogshyltan-Boarp SE637655-139649 Grundvatten Lagan Vaggeryd

Stödstorpaån SE638129-139461 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Stödstorpaån nedre SE637183-447253 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Stödstorpaån övre SE638079-139483 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Svansjön SE638857-138100 Grundvatten Nissan Gislaved, Jönköping, Vaggeryd

Svanån: Radan - Gettrabosjön SE639042-138349 Vattendrag Nissan Gislaved, Jönköping, Vaggeryd

Svensjö SE639186-138423 Grundvatten Nissan Jönköping, Vaggeryd

Tenhultasjön-Hokasjön SE638833-140909 Grundvatten Lagan Jönköping, Vaggeryd

Tranhult-Kåperyd SE639248-139603 Grundvatten Motala ström Jönköping, Vaggeryd

Vaggeryd-Taberg SE638548-140120 Grundvatten Lagan Jönköping, Vaggeryd

Vedabäcken SE637165-140844 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Vederydssjön SE639243-139625 Sjö Motala ström Jönköping, Vaggeryd

Vederydsån SE638719-139368 Vattendrag Motala ström Jönköping, Vaggeryd

Värnamo-Ekeryd SE636264-139799 Grundvatten Lagan Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd, Värnamo

Väster om L. Fälthemmet SE637733-140870 Grundvatten Lagan Vaggeryd

Väster om Österskog SE637982-140850 Grundvatten Lagan Vaggeryd

Västerån ovan Älgabäcken SE637386-138773 Vattendrag Lagan Vaggeryd

Västerån: Långasjön - Älgabäcken SE636580-138977 Vattendrag Lagan Gnosjö, Vaggeryd

Åker SE636341-139041 Grundvatten Lagan Gnosjö, Vaggeryd

Åker-Äddebo SE636498-139220 Grundvatten Lagan Vaggeryd

Ålaryd SE636840-138818 Grundvatten Lagan Vaggeryd

Älgabäcken: Västerån - Gärdessjön SE637257-138539 Vattendrag Lagan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd

Österån: Långasjön - Kogöl SE637259-139208 Vattendrag Lagan Gnosjö, Vaggeryd
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Vindkraftverk i närheten av områden som är i behov 
av helikopterkalkning innebär en säkerhetsrisk, vil-
ket i sin tur kan medföra en betydande ökad kostnad 
för flygningarna och därmed för kalkningsprogram-
met.
Om det råder optimala väderförhållanden, och 
vindkraftverket i fråga under flygningstillfället kan 
vridas och stängas av, kan helikopterkalkning som 
närmast ske med ett avstånd på 300 meter till vind-
kraftverket. Kartbilden nedan visar att antalet kal-
kade sjöar, vattendrag och våtmarker är omfattande i 
Vaggeryds kommun. 

Vindkraftsexploatören ska därför i ett tidigt skede 
samråda med Vaggeryds kommun, dels om huruvida 
lokaliseringen av vindkraftverk är möjligt med tanke 
på kalkningsobjekten eller ej och dels vilka ekono-
miska konsekvenser en eventuell alternativ flygrutt 
har. Bygglov/tillstånd ska inte ges utan att frågan om 
kalkningen har utretts på ett tillfredsställande sätt 
samt legat till grund för bygglovsbeslutet.

Platser som kalkas

          våtmarker via helikopterflygning
          sjöar via helikopterflygning
          målområden för kalkning
        
Potentiella vindbruksområden

          utanför stoppområde
          inom stoppområde

Kalkning 
Mång av kommunens vattendrag är försurade. Mest för-
surade är Västerån och Österån. I kommunens mellersta 
del utmed Lagan är försurningssituationen ett mindre 
problem, vilket beror på att berggrunden, och därmed 
markens buffringskapacitet, skiljer sig åt i de olika områ-
dena i kommunen. 

I syfte att motverka effekterna av försurande ned-
fall i kommunens vatten kalkas ett antal vattenmil-
jöer i Vaggeryds kommun. Kartbilden nedan visar 
områden som enligt Länsstyrelsens kartunderlag 
för närvarande kalkas. I de försurade områdena har 
kalkning haft, och har fortfarande, stor betydelse för den 
biologiska mångfalden och möjligheterna till markens 
och vattenområdens nyttjande; exempelvis för fiske. 

Enligt vattenmyndighetens bedömning kommer de 
försurade vattenförekomsterna i Vaggeryds kommun tro-
ligen även efter 2021 vara i behov av fortsatt kalkning. 
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Strandskydd
För strandområden längs sjöar, vattendrag och 
kusten råder strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken. 
Strandskyddet har inrättats dels för att värna om 
naturmiljön (för flora och fauna) och dels för att 
säkerställa människors möjlighet att nå stränder för 
bad och rekreation. 

Det generella strandskyddet gäller 100 meter från 
strandkanten både i vatten och på land. 

Strandskyddet i sig utgör inte ett absolut hinder mot 
vindkraftsetableringar. En bedömning måste dock 
göras i varje enskilt fall huruvida anläggningen är 
förenlig med strandskyddets syften och om det finns 
särskilda skäl för att medge dispens. 

Kommunens bedömning är att vindkraftverk gene-
rellt inte bör placeras inom strandskyddsområden, 
samt att eventuella väg- och kabeldragningar bör 
förläggas utanför strandskyddsområden där så är 
möjligt. 

Vederydssjöns utlopp.
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Potentiella vindkraftsområden

Potentiella vindbruksområden som berör ”Stoppom-
råde höga objekt - Hagshults övningsflygplats” är i 
kartbilden nedan markerade i svart och har beteck-
nats med A-V. 
Försvarsmaktens riksintresse har företräde fram-
för vindkraftens intressen varför etablering av 
vindkraftverk inom områdena A-V troligen inte 
kommer att vara möjligt. 

Vissa av områderna A-V och 1-32 avses inför vind-
bruksplanens antagande att justeras eller strykas. 
Vilka justeringar som görs kommer att avgöras efter 
en sammanställning av de synpunkter som skriftli-
gen lämnas under samråds- respektive utställnings-
tiden. 
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Område 1
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 Översiktlig beskrivning 1:

Områdets area 18,1 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger inom ett avstånd på cirka 5 km till befintligt regionnät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng I området finns en höjd, cirka xxx m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmarker.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Mässeberg och Marieholm väs-

ter om Mossjön i Gnosjö kommun.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Angränsar till Gnosjö kommun
Skogsbruk.

Särskilda värden Cirka 0,75 km nordväst om området ligger Marieholms urskog som är 
klassat till riksintresse för naturvård, Natura 2000-område (SPA) och 
Naturreservat.
Cirka 1,2 km nordväst om området ligger Mässebergs naturreservat.

Kalkning

Kända kulturhistoriska objekt

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.
I anslutning till området finns kända fornlämningar enligt RAÄ kartun-
derlag.

Totalförsvarets intressen Området ligger inom 3 km radie till Stoppområde höga objekt - Hags-
hult övningsflygplats.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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Område 2
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 Översiktlig beskrivning 2:

Områdets area 55,8 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger inom ett avstånd på cirka 4 - 5 km till befintligt region-
nät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 6,5 m/s i öster till 8,0 m/s i väster enligt 2011 års 
nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför 
etablering av vindkraftverk.

Terräng I området finns en höjd, cirka  200 - 250 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Mässeberg.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Inom cirka 1 - 2 km till Gnosjö kommungräns.
Skogsbruk.

Särskilda värden Cirka 1,2 km väster om området ligger Marieholms urskog som är klas-
sat till riksintresse för naturvård, Natura 2000-område (SPA) och Natur-
reservat.
Cirka 1 km väster om området ligger Mässebergs naturreservat.

Kalkning

Totalförsvarets intressen

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Området ligger inom 3 km radie till Stoppområde höga objekt - Hags-
hult övningsflygplats.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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 Översiktlig beskrivning 3:

Områdets area 66,5 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger inom ett avstånd på cirka 3,5 km till befintligt regionnät.

Vindförhållandena

Pågående vindkraftsprojekt

140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt- 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.
Ligger inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.

Terräng Tydlig höjd centralt i området. Cirka xxx m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Ljungberg och Föreberg.

Markanvändningsintressen Skogsbruk.
Särskilda värden Förekomst av särskilt bevarandevärda naturvärden enligt LST plane-

ringsunderlag i områdets västra del.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Såväl inom som i anslutning till området finns kända fornlämningar 
enligt RAÄ kartunderlag.

Höglandsleden passerar väster och norr om området samt löper igenom 
områdets nordöstra spets.

Tjäderinventering,  0,8 < HSI <= 0,9 i områdets östra del. Se kapitel 
fågelliv.
Känd fladdermuslokal inom en kilometers avstånd norr om området.

Området ligger inom 3 km radie till Stoppområde höga objekt - Hags-
hult övningsflygplats.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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Område 4

Justeringar: buffra 750 m för SPA-området. 

Undanta långsmala delen av området norr om regionledningen med hänsyn till Stormossen och Kyllesjön, 
och tjäderinventeringen.

Buffring 1 000 m kring vildmarksbyn intill Kyllesjöns sydvästra spets föranleder justering av området. 
Kraftö AB:S vindkraftsprojekt/4 verk som berörde Vaggeryds kommun är enligt vindkraftsbolagets utsago 
”nedlagd”. 
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 4:

Områdets area 420,8 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Befintligt regionnät löper genom området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Norra delen av området ligger väster om tydlig åsformation vid Kyllås. 
Södra delen av området ligger cirka på 230 - 285 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark. Särskilt norra delen av området kännetecknas av mossmar-
ker väster om Kyllasjön.

Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Ljungberg och Föreberg.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Området gränsar till Gnosjö kommun.
Skogsbruk.

Särskilda värden Förekomst av särskilt bevarandevärda naturvärden enligt LST plane-
ringsunderlag. Områdets södra del angränsar till Marieholms urskog 
som är klassat till riksintresse för naturvård, Natura 2000-område (SPA) 
och Naturreservat. OBS: buffring görs till SPA området 750 meter!
Mässebergets naturreservat angränsar till områdets södra spets. Kylla-
sjön och stormossen strax öster om området.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. Bl.a. kalkas Kyl-
lasjön och Vippsjön.

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Fåglar och fladdermöss

Ostörda områden

Totalförsvarets intressen

Såväl inom som i anslutning till området finns kända fornlämningar 
enligt RAÄ kartunderlag.

Höglandsleden löper igenom området.
Skidbacken vid Kyllåsriktar sig mot öster och bedöms inte påverkas 
visuellt.
Vildmarksbyn vid Kyllesjön. Marieholms urskog. Mässbergets natur-
reservat.
Området berörs av 2 områden som markerats vid LST Tjäderinvente-
ring med 0,8 < HSI <= 0,9 samt angränsar till ett sådant område Gnosjö 
kommun. Se kapitel fågelliv.
Känd fladdermuslokal inom en kilometers avstånd norr om området.
Ingår i område som klassats som ostört område enligt LST meddelande 
nr 2015:01.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 5:

Områdets area 56,2 ha + 4,4 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Avstånd till befintligt regionnät cirka 0,25 - 1,5 km.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Pågående vindkraftsprojekt

Terräng

Ligger delvis inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.

Cirka på 275 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Ljungberg, Pålskog och Ålaryd.

Mellankommunala intressen

Markanvändningsintressen

Området ligger i sin sydvästra spets inom 3 km till Gnosjö kommun-
gräns
Skogsbruk.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Fåglar och fladdermöss

Ostörda områden

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns kända fornlämningar enligt RAÄ kartun-
derlag.

Höglandsleden löper igenom området.
Skidbacken vid Kyllåsriktar sig mot öster och bedöms inte påverkas 
visuellt.
Vildmarksbyn vid Kyllås. Marieholms urskog. Mässbergets naturreser-
vat.
Tjäderinventering med 0,7 < HSI <= 0,8. Se kapitel fågelliv.

Området angränsar i norr till s.k. stort opåverkat område som pekats ut i 
kommunens översiktsplan. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 6:

Områdets area 1,4 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Avstånd till befintligt regionnät cirka 2,5 km.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,5 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Pågående vindkraftsprojekt

Terräng

Ligger inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.

Cirka på xxx m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossar.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Pukarp.

Markanvändningsintressen Skogsbruk.

Kalkning Planering av vindkraftverk kan behöva ske med hänsyn till helikopter-
kalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inga kända fornlämningar enligt RAÄ kartunderlag.

Höglandsleden löper cirka 1,5 km söder om området.

Tjäderinventering med 0,6 < HSI <= 0,7. Se kapitel fågelliv.

Området ligger inom ett avstånd på 3 km till Stoppområde höga objekt - 
Hagshult övningsflygplats.
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 7:

Områdets area 33,8 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Befintligt regionnät löper cirka 2 km norr om området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Pågående vindkraftsprojekt

Terräng

Ligger inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.

Cirka på xxx m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossar.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Pukarp, Pålskog och Grytås.

Markanvändningsintressen Skogsbruk.

Särskilda värden Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, kategori 8.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom området finns  inga kända fornlämningar enligt RAÄ kartunder-
lag. Området ligger inom en kilometers avstånd väster om Baramo - 
riksintresse för kulturmiljövården.
Baramo, Hästra söräng och Bjälön, Duvuled.

Tjäderinventering med 0,7 < HSI <= 0,8. Se kapitel fågelliv.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 8:

Områdets area 155,2 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Befintligt regionnät inom ett avstånd på 0,1 - 1 km.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Pågående vindkraftsprojekt

Terräng

Ligger delvis inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.

Cirka på 250 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossar.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Pukarp, Grytås och Skogshyltan.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Skogsbruk.

Riksintresse för naturvård, Hästra Söräng och Bjälkön 1 km väster om 
området. Natura 2000-område Duvuled, 1,5 km väster om området.
inom området förekommer särskilt bevarandevärda naturvärden enligt 
LST planeringsunderlag. Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, kate-
gori 8.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 



 VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

66

9

8

10

11

12

Område 9

Skogshultasjön har utgått från kommunens förslag till LIS-områden efter LST granskningsyttrande. Med 
hänsyn till LST utlåtande buffras kring Skogshyltasjön.Justeras med 1,5  meter mot Skogshyltasjön. Detta 
påverkar områdets östra del där vindförhållanden är relativt dåliga. 

Citat: ”Skogshyltasjön och Käringasjön ligger i anslutning till centralorten Vaggeryd och bedöms därför vara 
viktiga för tätortsnära rekreation i ett längre perspektiv. Det betyder att Länsstyrelsen inte delat kommunens 
bedömning om att dessa områden är lämpliga LIS-områden.”
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 9:

Områdets area 937 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Befintligt regionnät löper genom området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Pågående vindkraftsprojekt

Terräng

Ligger till stor del inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkrafts-
park.
Cirka på 225 - 275 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossar och gölar.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingslandskapet öster om om-

rådet - Skogshyltan, Boarp, Kvarnaberg, Skog, och Smedjebo samt från  
Osthult och Odvaskog.

Markanvändningsintressen
Särskilda värden

Skogsbruk.
Uddebo - riksintresse för naturvård ligger 1 km väster om området.
Sjölandskap väster om området samt Skogshyltasjön öster om området.
Förekomst av naturområden med särskilda bevarandevärden. Berörs av 
värdetrakt i odlingslandskapet, kategori 8.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9 i områdets västra del. Se kapitel få-
gelliv. Högriskområde för förekomst av skyddade fågelarter i områdets 
västra del. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.



 VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

68

9

8

10

11

12

Område 10



69

                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 10:

Områdets area 36,3 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Befintligt regionnät löper cirka 2 km öster om området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Pågående vindkraftsprojekt

Terräng

Ligger inom projekteringsområde för Vaggeryds vindkraftspark.

Cirka på 275 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark som i väster kännetecknas av Stormossen. 
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingslandskapet vid Åsthult, 

Högås och Uddebo.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Skogsbruk.

Uddebo - riksintresse för naturvård ligger 1 km söder om området.
Sjölandskap väster om området.
Områdets sydöstra spets angränsar till ett särskilt bevarandevärt träd.
Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, kategori 8.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Ostört område

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Området ingår i sin helhet i högriskområde för förekomst av skyddade 
fågelarter.

Området angränsar i väster till s.k. stort opåverkat område som pekats ut 
i kommunens översiktsplan. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 11:

Områdets area 957,8 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Befintligt regionnät löper cirka 3 km öster om området. Befintligt 
stamnät löper cirka 1,5 km norr om området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Pågående vindkraftsprojekt

Terräng

Projekteringsområdet Åsthult ligger inom område 11.

Cirka på 240 - 255 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med förekomst av sjöar, gölar, mossar och sankmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingslandskapet vid Ekeryd, 

Bratteborgs gård, och Skog öster om området. Vindkraftverk i norra 
delen av området blir väl synliga från Skjutebo.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Norra delen av området angränsar till Jönköpings kommun.
Skogsbruk.

Trollamossen och odlingslandskapet i Brattenborgsområdet är riksin-
tresse för naturvård och ligger väster resp. öster om området. Trollamos-
sen är även Natura 2000-område (SPA). 
I områdets södra del förekommer särskilt bevarandevärt träd.
Vederydssjön.
Förekomst av särskilda bevarandevärden enligt LST planeringsunder-
lag. Nyckelbiotop vid Vederydssjön.
Naturreservat Fabergskärret öster om området.
Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, kategori 8.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss
Ostört område

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. Ekeryd - Skjutebo öster om Vederydssjön är riksin-
tresse för kulturmiljövård.
Området angränsar i öster till kulturmiljö som särskilt pekats ut i kom-
munens översiktsplan.

Högriskområde för förekomst av skyddade fågelarter.
Ingår i område som klassats som ostört område enligt LST meddelande 
nr 2015:01.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 12:

Områdets area 265 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Befintligt regionnät löper genom området. 

Vindförhållandena 140 meter ovan mark övervägande 7,0 - 7,5 m/s, i norr 7,5 - 8,0 m/s en-
ligt 2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas 
alltid inför etablering av vindkraftverk.

Terräng Cirka på 210 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingslandskapet vid Bratte-

borgs gård, Smedjebo, Kvarnaberg och Boarp väster om området, samt 
från Gärahov, Byarum och Lunden.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Skogsbruk.

Odlingslandskapet i Brattenborgsområdet är riksintresse för naturvård 
och ligger nordväst om området. 
Förekomst av skyddsvärda träd.

Kalkning Området ligger 1,5 km öster om ett av kalkningsplanens målområden. 
Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med he-
likopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vind-
kraftsärende.

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9 i områdets västra del. Se kapitel 
fågelliv. 
Området ligger öster om högriskområde för förekomst av skyddade 
fågelarter. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 13:

Områdets area 61,7 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger 6 km söder om befintligt stamnät och 6 km nordost om 
befintligt regionnät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,5 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 265 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från väg 654 mellan Horsarp till 

Bondstorp.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Skogsbruk.

Angränsar i öster mot Trollamossen - riksintresse för naturvård.
Berörs av naturområden med särskilda bevarandevärden.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Ostört område

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Tjäderinventering, 0,9 < HSI <= 1,0 i områdets norra del. Se kapitel 
fågelliv. 
Området ligger i sin helhet inom högriskområde för förekomst av skyd-
dade fågelarter. 
Gränsar i norr till område som klassats som ostört område enligt LST 
meddelande nr 2015:01.
Gränsar i söder till område som kommunen i sin översiktsplan pekat ut 
som stort opåverkat område.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 14:

Områdets area 422 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger 3 km söder om befintligt stamnät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,5 - 8,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 275 - 300 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av sjöar och mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Bondstorp.

Markanvändningsintressen
Mellankommunala intressen

Särskilda värden

Skogsbruk.
Ligger inom 1 - 3 km från kommungränsen till Jönköpings och Gisla-
veds kommuner.
Ligger i förlängning till MSA-yta Jönköpings flygplats.

Transjön och Hultamossen - riksintresse för naturvård ligger söder om 
området. 
Berörs av naturområden med särskilda bevarandevärden.
Rasjön väster om området har i kommunens översiktsplan pekats ut som 
LIS-område.
Västersjön och Östersjön i områdets södra del.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Fåglar och fladdermöss

Ostört område

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 
Kommunal badplats i Bondstorp vid Rasjön.

Tjäderinventering, 0,9 < HSI <= 1,0 i områdets västra del. Se kapitel 
fågelliv. 
Området ligger i sin helhet inom högriskområde för förekomst av skyd-
dade fågelarter. 
Angränsar i öster till område som klassats som ostört område enligt LST 
meddelande nr 2015:01.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 15:

Områdets area 81,6 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger 2 km söder om befintligt stamnät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,5 - 8,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 280 m.ö.h.
Landskapets karaktär Dels skogsmark dels öppet landskap kring Horkarlamossen.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Grälebo, Buddebo och Gettrabo.

Mellankommunala intressen

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Ligger inom 1 - 2 km till Jönköpings kommun.
Ligger i förlängning till MSA-yta Jönköpings flygplats. 
Skogsbruk.

Centralt i området förekommer särskilt skyddsvärda träd.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Ostört område

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Området ligger i sin helhet inom högriskområde för förekomst av skyd-
dade fågelarter. 

Angränsar i öster till område som klassats som ostört område enligt LST 
meddelande nr 2015:01.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 16:

Områdets area 75,1 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger 1 km väster om befintligt regionnät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 8,0 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 230 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Grälebo, Buddebo och Gettrabo.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Ligger inom 2 km till Jönköpings kommun.
Skogsbruk, järnväg.

Angränsar i väster till Odlingslandskapet i Brattenborgsområdet som är 
riksintresse för naturvård.
Centralt i området förekommer särskilt skyddsvärda träd. 
Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, kategori 8.

Kalkning Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med he-
likopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vind-
kraftsärende.

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss
Ostört område

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Angränsar i väster till högriskområde för skyddsvärda fågelarter.
Angränsar i öster till område som klassats som ostört område enligt LST 
meddelande nr 2015:01.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 17:

Områdets area 213,9 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger 0,5 km söder om befintligt regionnät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 220 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossar och våtmarker.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Ammelund, 

Lunden, byarum och Krängshult - Krängsberg. 

Markanvändningsintressen
Mellankommunala intressen

Särskilda värden

Skogsbruk, järnväg, motorled
Områdets sydligaste spets ligger inom 3 km till Jönköpings kommun-
gräns.

Angränsar i väster till särskilt skyddsvärda träd.
Berörs av värdetrakt i odlingslandskapet, kategori 8.

Kalkning Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med he-
likopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vind-
kraftsärende.

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 
Franciskusleden passerar genom områdets västra del.

I områdets norra del anger tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9. Se kapi-
tel fågelliv. Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för 

Hagshult övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 18:

Områdets area 43 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger 2,5 km öster om befintligt regionnät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 240 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid  Krängshult 

- Krängsberg och Rastad.

Markanvändningsintressen
Mellankommunala intressen

Skogsbruk.
Områdets ligger inom 1 - 3 km till Jönköpings kommungräns.

Kalkning Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med he-
likopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vind-
kraftsärende.

Kända kulturhistoriska objekt

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns kända fornlämningar enligt RAÄ kartun-
derlag. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 19:

Områdets area 59,4 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB.
Området ligger 2,5 km öster om befintligt regionnät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 230 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Ekersholm, 

Torestorp och Kolarebygget.

Markanvändningsintressen
Mellankommunala intressen

Särskilda värden

Skogsbruk.
Området ligger inom 0 - 3 km till Jönköpings kommungräns.

Angränsar i norr till nyckelbiotop.
Inom och i angränsning till området förekommer särskilt skyddsvärda 
träd.
Ängsjön nordost om området och Dammen nordväst om området.

Kalkning Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med he-
likopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vind-
kraftsärende.

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Angränsar i öster till högriskområde för fåglar - sträckled.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Öster om området ligger ett övrigt influensområde.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 20:

Områdets area 60,3 ha
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Buffra från Dammen som är LIS-område.
Stryk resterande område pga sin ringa storlek.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 21:

Områdets area 31,2 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB. JNK Jönköpings Energi Nät AB.
Området ligger 2 km öster om befintligt regionnät.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 200 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Ekersholm, 

Torestorp och Fagrida i Jönköpings kommun.

Markanvändningsintressen
Mellankommunala intressen

Särskilda värden

Skogsbruk, väx xx.
Området angränsar till Jönköpings kommun.

Eckersholm som pekats ut som LIS-område i kommunens översiktsplan 
ligger sydväst om området.
Konungsömossen - riksintresse för naturvård ligger strax öster om om-
rådet.

Kalkning Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med he-
likopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vind-
kraftsärende.

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftslivet

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Dammen - Eckersholm.
Konungsömossen.
Vandringsled sydost om området.

Öster om området löper högriskområde för fåglar - sträckled.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Öster om området ligger ett övrigt influensområde.
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Buffra 1,5 km kring Dammen som är LIS område, stryk avlånga del längs vägen i norr.



93

                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 22:

Områdets area 350 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD, Vaggeryds Energi AB. JNK Jönköpings Energi Nät AB.
Befintligt regionnät löper genom området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 225 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossar och öppnare odlingsmarker längs med 
Lagan.

Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Ekersholm, 
Torestorp och Kolarebygget samt från Sjöhult och Stigamo.

Markanvändningsintressen
Mellankommunala intressen

Särskilda värden

Skogsbruk. Motorled. Kraftledning.
Området angränsar till Jönköping kommun.

Sjön Eckern väster om området.
Eckersholm som pekats ut som LIS-område i kommunens översiktsplan 
ligger öster om området.
Store Mosse och Fabergskärr - riksintresse för naturvård och Lilla 
Kungsbackens domänreservat som båda angränsar till västra delen av 
området.
Inom och i angränsning till området förekommer särskilt skyddsvärda 
träd.
Odlingslandskapet Eckersholm - Torestorp.

Kalkning Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med he-
likopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vind-
kraftsärende.

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

För litet område anger Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 0,9.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 23:

Områdets area 36,5 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
JNK Jönköpings Energi Nät AB.
Befintligt stamnät löper cirka 0,7 km söder om området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,5 - 8,5 m/s enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 280 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark, mossmarker i söder och norr. 
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Ekornahult, Maritabo, Tubbebo 

och Hestra.

Markanvändningsintressen
Mellankommunala intressen

Särskilda värden

Skogsbruk. 
Angränsar till Jönköping flygplats MSA-yta.
Området angränsar till Jönköpings kommun.

Sjön Eckern väster om området.
Eckersholm som pekats ut som LIS-område i kommunens översiktsplan 
ligger öster om området.
Store Mosse och Fabergskärr - riksintresse för naturvård och Lilla 
Kungsbackens domänreservat som båda angränsar till västra delen av 
området.
Inom och i angränsning till området förekommer särskilt skyddsvärda 
träd.
Odlingslandskapet Eckersholm - Torestorp.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns kända fornlämningar enligt RAÄ kartun-
derlag. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 24:

Områdets area 39,9 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD Vaggeryds Energi AB. SKR Vattenfall Eldistribution AB.
Befintligt stamnät löper cirka 4 km öster om området.

Vindförhållandena

Pågående vindkraftsprojekt

140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.
Ligger inom projekteringsområde för Boarps vindkraftspark.

Terräng Cirka på 200 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark. 
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Skog, Hult, 

Henriksbo samt Bäck och Taglarp.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Totalförsvarets intressen. Skogsbruk. 

Skillingarydsfältet väster om området är klassat som riksintresse för 
naturvård, Naturreservat och Natura 2000-område (SPA).
Inom och i angränsning till området förekommer särskilt skyddsvärda 
träd. 

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 
Skillingarydsfältet klassat som SPA, Natura 2000-område.Området lig-
ger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult övningsflyg-
plats.

Skillingarydsfältet klassat som SPA, Natura 2000-område.

Området ligger inom område med särskilt behov av hinderfrihet - Skil-
lingaryds skjutfält samt inom Influensområde inklusive riksintresse - 
Skillingaryds skjutfält. Området berör även Riksintresse för totalförsva-
rets militära del - Skillingaryds skjutfält.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 25:

Områdets area 1 115 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD Vaggeryds Energi AB. SKR Vattenfall Eldistribution AB.
SMN E.ON Elnät Sverige AB.
Befintligt stamnät löper cirka 4,5 km öster om området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s. enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 225 - 260 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossar och gölar. 
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Skog, Hult, 

Henriksbo, Boarp, Gimmarp, Ekhult samt Mörhult och St. Ekesås.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Totalförsvarets intressen. Skogsbruk. 

Morarps - Mörkhulta mossar och Rosendala - Jutabygget öster om om-
rådet är riksintressen för naturvård. 
Ekesås öster om området är Natura 2000-område (SCI).
Inom och i angränsning till området förekommer naturområden med 
särskilda bevarande värden såsom biotopskyddsområden.

Kalkning Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet.

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Tjäderinventering, 0,8 < HSI <= 1,0. Se kapitel fågelliv.
Västra delen av området berörs av högriskområde för skyddsvärda 
fågelarter.
Väster om området finns en känd fladdermuslokal.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger till stor del inom 3 km avstånd till Stoppområde Hags-
hult - övningsflygplats.
Området ligger till viss del inom område med särskilt behov av hinder-
frihet - Skillingaryds skjutfält.
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Buffring 1,5 km från Fällesjön som är LIS område påverkar i norra delen.
Förslag att stryka pga vindförhållanden 140 möh endast är 6,5 - 7,0 m/s
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 26:

Områdets area 53,8 ha
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Området utgår pga buffring kringFällesjön 1,5 km.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 27:

Områdets area 40,8 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.
Befintligt stamnät löper cirka 2,5 km öster om området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s. enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 220 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark. Öppen kulturmark i norr.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från odlingsmarkerna vid Svenarum 

och vägen från Hagafors mot Svenarum.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

I huvudsak skogsbruk.

Bråtagölen som pekats utt som LIS-område i kommunens översiktsplan.
Fällesjön..
Öppna fält vid områdets norra spets.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom 3 km till Stoppområde höga objekt - Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger till viss del inom område med särskilt behov av hinder-
frihet - Skillingaryds skjutfält.



 VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

104

Område 28

Justeras i sin utsträckning pga LIS-områdena Norresjö och Södresjö samt Bråtagölen.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 28:

Områdets area 171 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.
Befintligt stamnät löper cirka 0,25 km öster om området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 6,5- 7,5 m/s. enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 200 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Hok, Svenarum och Norrhult.

Mellankommunala intressen

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området ligger till stor del inom ett avstånd på 3 km till Nässjö kom-
mun.
I huvudsak skogsbruk.

Svenarumsområdet - riksintresse för naturvård ansluter söder om områ-
det.
Inom området förekommer nyckelbiotop, Bösteryds mosse.
Bråtagölen  och Hokaån väster och nordväst om området har pekats utt 
som LIS-område i kommunens översiktsplan.
I områdets norra kant förekommer särskilt skyddsvärt träd.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 
Höglandsleden löper genom området.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom 3 km till Stoppområde höga objekt - Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger till viss del inom område med särskilt behov av hinder-
frihet - Skillingaryds skjutfält.
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Område 29

Stryks, hamnar inom 1,5 km till Norre- och Södresjö som pekats ut som LIS-område. Dessutom litet 
område som i huvudsak består av mossmark.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 29:

Områdets area 10,5 ha
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Område 30

Södra spetsen stryks pga LIS-område Norresjö.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 30:

Områdets area 4,7 + 69,9 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.
Befintligt stamnät löper cirka 1 km öster om området. Befintligt region-
nät löper cirka 2,5 km söder om området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 8,0 m/s. enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 225 m.ö.h.
Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Hok.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området angränsar till Jönköpings och Nässjö kommuner.
Skogsbruk.

Inom och i anslutning till området förekommer naturområden med sär-
skilda bevarandevärden såsom nyckelbiotop.
Hokaån, Norre- och Södersjö som  pekats ut som LIS-område i kommu-
nens översiktsplan.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 
Hoks herrgård och golfbana.
Hokån.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom 3 km till Stoppområde höga objekt - Hagshult 
övningsflygplats.



 VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

110

Område 31
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 31:

Områdets area 27,2 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.
Befintligt stamnät löper cirka 2,5 km öster om området.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 8,0 m/s. enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 225 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Hok och Gunnarsryd i Nässjö 

kommun.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området angränsar till Jönköpings och Nässjö kommuner.
Skogsbruk.

Inom och i anslutning till området förekommer naturområden med sär-
skilda bevarandevärden såsom nyckelbiotop.
Hokaån, Norre- och Södersjö som  pekats ut som LIS-område i kommu-
nens översiktsplan.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Hoks herrgård och golfbana.
Hokån.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom 3 km till Stoppområde höga objekt - Hagshult 
övningsflygplats.
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Område 32

Stryk, området ej aktuellt på vatten och inom strandskyddsområde.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning 32:

Områdets area 0,8 ha + 16,7 ha



 VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

114

Område A
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning A:

Områdets area 46,4 ha
Elområde
Koncessionsområde

Vindförhållanden

3
VGD Vaggeryds Energi AB.

140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s, enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 200 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Mässeberg, Vissebo och Flahult.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Ostört område

Området angränsar Gnosjö kommun.
Skogsbruk.

Inom området förekommer enligt LST planeringsunderlag naturområ-
den med särskilda bevarandevärden.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Ingår i av LST utpekat ostört område.

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Länsstyrelsens tjäderanalys anger förekomst av område med 0,9 > HSI 
>= 1,0 inom det potentiella vindbruksområdet.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom 3 Stoppområde höga objekt - Hagshult övnings-
flygplats.
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Område B

Område stryks pga vindförhållanden. 
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning B:

Områdets area 3,3 ha
Elområde
Koncessionsområde

Vindförhållandena

3
VGD Vaggeryds Energi AB.

140 meter ovan mark 6,5 - 7,0 m/s, enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 175 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Mässeberg, Stenshult och Änga-

gärdet.

Totalförsvarets intressen Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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Område C

Område beskärs längs med vägen mellan Älgebo och Starrike då vindförhållandena i jämförelse till öster 
om vägen i västra delen är sämre (6,5 - 7,0 m/s på 140 meter ovan mark).
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning C:

Områdets area 423,9 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD Vaggeryds Energi AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 6,5 - 7,5 m/s, enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 175 - 200 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Föreberg, Äddebo, Häradsköp, 

Björnaryd, Älgeryd, Åker och Ryd.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området ligger till viss del inom 3 km till Gnosjö kommun.
Skogsbruk. Regionnät löper genom området.

I anslutning till området förekommer område med särskilda bevarande-
värden.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt RAÄ 
kartunderlag. 

Länsstyrelsens tjäderanalys anger förekomst av område med 0,9 > HSI 
>= 1,0 inom det potentiella vindbruksområdet.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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Område D

Område stryks pga dåliga vindförhållanden i kombination med ringa storlek.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning D:

Områdets area 14,5 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD Vaggeryds Energi AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark  6,5 - 7,0 m/s, enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 175 m.ö.h.

Kända kulturhistoriska objekt
Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar 
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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Område E
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning E:

Områdets area 23 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD Vaggeryds Energi AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,5 - 8,0 m/s, enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 175 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir eventuellt synliga från Västra Nässja, Torslund, 

Långö och Stråkeved.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området ligger inom 1 - 2 km från Gnosjö kommungräns.
Skogsbruk.

Angränsar till riksintresse för naturvård, Store Mosse.
Naturreservat Längö mosse och Svansjön.

Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med he-
likopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vind-
kraftsärende.

Totalförsvarets intressen Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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Område F

Område F buffras med 1000 meter till ”värdefulla vatten” Lagan mellan Karlforsdammen och Fågelfors-
dammen. Område dessutom i viss mån, då remissområde för utvidgning av befintligt Natura 2000-området 
buffras med 750 meter. Detta justeras inför planens utställning.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning F:

Områdets area 1 109,3 ha
Elområde
Koncessionsområde

3 och 4
VGD Vaggeryds Energi AB.
SMS E.ON Elnät Sverige AB. 

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s, enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 175 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av stora mossmarksområden.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Gräshult, Fagerhult, Väshult, 

Klevshult, Rösberga, Torslund, Södra Nässja och Jussö.

Mellankommunala intressen

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området angränsar till Värnamo kommun och ligger inom 1-3 km till 
Gnosjö kommun.
Skogsbruk.

Värdefullt vatten Lagan mellan Karlforsdammen och Fågelforsdammen 
går genom området.
Natura 2000-området Store Mosse nationalpark (SPA) ligger söder om 
området.

Etablering av vindkraft borde i detta område vara väl förenligt med he-
likopterkalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vind-
kraftsärende.

Kända kulturhistoriska objekt

Fågelliv och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt RAÄ 
kartunderlag. 

Länsstyrelsens tjäderanalys anger förekomst av område med 0,9 > HSI 
>= 1,0 inom det potentiella vindbruksområdet.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
Området berörs av Riksintresse influensområde - Hagshult övningsflyg-
plats.
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Område G

Område G buffras med 1000 meter till ”värdefulla vatten” Lagan mellan Karlforsdammen och Fågelfors-
dammen. Det område som då blir kvar ligger längs med Movadsbäcken och har dessutom dåliga vindförhål-
landen. Området stryks.
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning G:

Områdets area 54,4 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
VGD Vaggeryds Energi AB.
SKR Vattenfall Eldistribution AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 6,5 - 7,0 m/s, enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 175 - 225 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Totalförsvarets intressen Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 

övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
Området ligger inom område med särskilt behov av hinderfrihet - Skil-
lingaryds skjutfält.
Området ligger till stor del inom Influensområde inklusive riksintresse 
för totalförsvarets militära del - Skillingaryds skjutfält.
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Område H

Område H buffras med 1000 meter till ”värdefulla vatten” Häråns nedre del samt 1,5 km till Linnesjön som 
är LIS-område.

H
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning H:

Områdets area 2 091,4 ha
Elområde
Koncessionsområde

Vindförhållanden

3 och 4
SKR Vattenfall Eldistribution AB.
SMS E.ON Elnät Sverige AB.

140 meter ovan mark 6,5 - 8,0 m/s, i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s. Enligt 
2011 års nationella vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas 
alltid inför etablering av vindkraftverk.

Terräng Cirka på 175 - 225 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark och vattenområden.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Torp, Starkeryd, Tofteryd, Hub-

bestad, Gärdet, Järnboda, Torrmyra och Hagshult.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området ligger till viss del inom 1-3 km till Värnamo kommun.
Skogsbruk.

I områdets norra ände ansluter riksintresse för naturvård - Stackstad-
mossen och Moagölsmyren.
Inom och i anslutning till området förekommer biotopskydd och andra-
naturområden med särskilda bevarandevärden.
I anslutning till området förekommer särskilt skyddsvärda träd.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Fågelliv och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Länsstyrelsens tjäderanalys anger förekomst av område med 0,9 > HSI 
>= 1,0 inom det potentiella vindbruksområdet.
Berörs till viss del av högriskområde för förekomst av skyddsvärd fågel-
art.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
Området berörs av Riksintresse influensområde - Hagshult övningsflyg-
plats.
Området berörs av s.k. övrigt influensområde.
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Område I
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning  I:

Områdets area 144,6 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SKR Vattenfall Eldistribution AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s, enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 200 - 205 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark. Mossmark i norr.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Boarp, Ryd, Ekhult, Näthult, 

Tofteryd och Linneryd.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Skogsbruk.

Skillingaryds skjutfält som är riksintresse för naturvård, Natura 
2000-område (SPA) samt naturreservat ligger nordost om detta område.
Området ligger inom värdetrakt för odlingslandskapet, kategori 3.

Etablering av vindkraft är i detta område väl förenligt med helikopter-
kalkningen. Frågan ska dock alltid tas upp i varje enskilt vindkraftsä-
rende.

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Genom området löper vandringsled - Munkaleden - Höglandsleden.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
Området ligger inom område med särskilt behov av hinderfrihet - Skil-
lingaryds skjutfält.
Området ligger till stor del inom Influensområde inklusive riksintresse 
för totalförsvarets militära del - Skillingaryds skjutfält.
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Område J
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                                                    VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN     

 Översiktlig beskrivning J:

Områdets area 213,2 ha
Elområde
Koncessionsområde

Vindförhållanden

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

140 meter ovan mark 6,5 - 7,5 m/s, enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 205 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Jutabygget, Brofors, Fiskaby, 

Svenstorp och Norra Hubbestad.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Skogsbruk.

Området angränsar till riksintresseområde för naturvård - Stackamossen 
och Moagölsmyren. 

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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 Översiktlig beskrivning K:

Områdets area 44,1 ha
Elområde
Koncessionsområde

Vindförhållanden

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

140 meter ovan mark 6,5 - 7,5 m/s, enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 200 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Torarp, Fiskaby och Svenstorp.

Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Skogsbruk.

Angränsar till riksintresse för naturvård - Stackstadmossen och moa-
gölsmyren. 

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Fåglar och fladdermöss

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt RAÄ 
kartunderlag. 

Berörs till viss del av högriskområde för förekomst av skyddsvärd fågel-
art.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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Område L

Område L buffras med 1000 meter till ”värdefulla vatten” Bossarydssjön.
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 Översiktlig beskrivning L:

Områdets area 284,4 ha
Elområde
Koncessionsområde

Vindförhållanden

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

140 meter ovan mark 6,5 - 7,5 m/s, enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 220 - 240 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark och vatten.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Ådala, Bosaryd, Fiskaby och 

Hässelås.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området angränsar till Sävsjö kommun.
Skogsbruk. Stamnät leder genom området.

Riksintresse för naturvård - Svenarumsområdet väster om området.
Naturområde med särskilda bevarandevärden förekommer inom områ-
det enligt LST planeringsunderlag.
Till området angränsar särskilt bevarandevärda träd.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Ostört område

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt RAÄ 
kartunderlag.

Ingår i av LST utpekat ostört område. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats. 
Området berörs av övrigt influensområde.
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 Översiktlig beskrivning M:

Områdets area 61 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 8,0 m/s, enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 225 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Hässelås, Kvighult, och Kohult.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området angränsar till Sävsjö kommun.
Skogsbruk. Stamnät leder genom området.

Särskilt skyddsvärda träd förekommer inom området.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Ostört område

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Ingår i av LST utpekat ostört område.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.



 VINDBRUKSPLAN VAGGERYDS KOMMUN

140

Område N

Området stryks pga av sin ringa storlek i kombination med att hela området ligger på mossmark.
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 Översiktlig beskrivning N:

Områdets area 13 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s, enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 200? m.ö.h.

Landskapets karaktär Präglas av Komossen.
Kända kulturhistoriska objekt
Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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 Översiktlig beskrivning O:

Områdets area 44,1 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s. enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 200? m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark , södra halvan präglas av Stavemossen.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Hagagärde, Södra Byhult, Hem-

mingsmålen och Örgölen.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området angränsar till Sävsjö och Värnamo kommun.
Skogsbruk. Stamnät leder genom området.

Stavemossen.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Ostört område

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt RAÄ 
kartunderlag. 

Ingår i av LST utpekat ostört område.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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 Översiktlig beskrivning P:

Områdets area 309 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 8,5 m/s. enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 240 - 315 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Lökeryd, Långserum, Ådala, 

Bosaryd och Storeskog.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området ligger inom 1-3 km till Sävsjö och Nässjö kommuner.
Skogsbruk. Stamnät leder genom området.

Riksintresse för naturvård - Brunntorpmossen ansluter till området.
Naturreservat Hatten söder om området.
Inom och i anslutning till området förekommer naturområden med sär-
skilda bevarandevärden.
Inom och i anslutning till området finns särskilt bevarandevärda träd.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Ostört område

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Genom området löper vandringsled - Höglandsleden.

Ingår i av LST utpekat ostört område.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
Området ligger inom övrigt influensområde.
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Område Q

Norresjö och Södresjös som är LIS-områden buffras med 1,5 km. Norr spetsen av område Q påverkas då 
något.
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 Översiktlig beskrivning Q:

Områdets area 58,7 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 6,5 - 7,5 m/s. enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 220 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Norrhult, Södra Hult, Harkeryd, 

Brantliden och Svenarum.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området ligger inom 2-3 km till Nässjö och Sävsjö kommuner.
Skogsbruk. Stamnät leder genom området.

Riksintresseområde för naturvård - Svenarumsområdet väster om områ-
det.
Malmbäcksån.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Turism och friluftsliv

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt RAÄ 
kartunderlag. 

Genom området löper vandringsled - Höglandsleden.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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 Översiktlig beskrivning R:

Områdets area 11 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s. enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 240? m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Norrhult, Albohult, Lökeryd och 

Långserum.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Kalkning

Området ligger inom 1-2 km till Nässjö kommun.
Skogsbruk.

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Totalförsvarets intressen

I anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt RAÄ 
kartunderlag. 

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
Området ligger inom övrigt influensområde.
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Område S

Stryks pga sin ringa storlek.
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 Översiktlig beskrivning S:

Områdets area 3,4 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s. enligt 2011 års nationella 
vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av 
vindkraftverk.

Terräng Cirka på 225 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark med inslag av mossmark.
Kända kulturhistoriska objekt
Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar 
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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 Översiktlig beskrivning T:

Områdets area 8,6 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s. enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 200 m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark.
Visuell påverkan Vindkraftverk blir troligen synliga från Gärdet, Järnboda och Sörgården.

Mellankommunala intressen
Markanvändningsintressen

Särskilda värden

Kalkning

Området angränsar till Värnamo kommun.
Skogsbruk.

Riksintresse för naturvård - Dala mosse och Knekta mosse ligger syd-
väst om området likaså Natura 2000-område (SPA).

Troligt att planering av vindkraftverk måste ske med hänsyn till heli-
kopterkalkning av våtmarker och sjöar i närområdet. 

Kända kulturhistoriska objekt

Ostört område

Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar enligt 
RAÄ kartunderlag. 

Ingår i av LST utpekat ostört område.

Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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Område U

Område stryks pga av sin ringa storlek i kombination till närhet av Möasjön.
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 Översiktlig beskrivning U:

Områdets area 6,1 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark 7,0 - 7,5 m/s. enligt 2011 års nationella vindkar-
tering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering av vind-
kraftverk.

Terräng Cirka på 190? m.ö.h.

K
Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar 
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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Område V

Området stryks med hänsyn till buffring kring Norresjön och Södresjön som är LIS-områden.
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 Översiktlig beskrivning V:

Områdets area 17,6 ha
Elområde
Koncessionsområde

3
SMN E.ON Elnät Sverige AB.

Vindförhållandena 140 meter ovan mark i huvudsak 7,0 - 7,5 m/s. Enligt 2011 års nationel-
la vindkartering. Ny vindmätning rekommenderas alltid inför etablering 
av vindkraftverk.

Terräng Cirka på 250? m.ö.h.

Landskapets karaktär Skogsmark varav halva ytan mossmark.
Kända kulturhistoriska objekt
Totalförsvarets intressen

Inom och i anslutning till området finns inga kända fornlämningar 
Området ligger inom Influensområde luftrum, MSA-yta för Hagshult 
övningsflygplats.
Området ligger inom Stoppområde höga objekt - Hagshult övningsflyg-
plats.
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Sammanfattning av sid. 49 - 156 nämnda justeringar
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Sammanfattning av justeringar som kommer att göras efter vindbruksplanens samråd. Ytterligare justering-
ar av områderna A-V och 1-32 kommer att ske inför vindbruksplanens antagande. Vilka justeringar som 
görs kommer att avgöras efter en sammanställning av de synpunkter som skriftligen lämnas under samråds- 
respektive utställningstiden. 

  4 Vildmarksbyn 1 000 m
  6 litet område
  9 LST granskningsyttrande, ej lämpad som LIS
20 Hagasjön och mosse
21 LIS Dammen
22 LIS Dammen
26 LIS Fällesjön + vind
27 LIS Fällesjön
28  LIS Norresjö och Södresjö, Bråtegölen
29 LIS Norresjö och Södresjö, mossmark, litet

B vind, litet område
C vind
D  vind, litet område
G värdefulla vatten Lagan
H värdefulla vatten Härån, LIS Linnesjön
L värdefulla vatten Bossarydssjön
N mossmark, litet område
V LIS Norresjön och Södresjön, litet område
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Prövning av vindkraftverk

Som nämnts inledningsvis har vindbruksplanen 
tagits fram med fokus på s.k. medelstora och stora 
anläggningar. Miniverk och gårdsverk har inte be-
handlats vid utpekandet av potentiella vindkrafts-
områden. Generellt kan antas att påverkan på om-
givningen jämförelsevis är mindre för miniverk och 
gårdsverk varför dessa får uppföras även i områden 
som i denna plan klassats som olämpliga för vind-
kraft.
I efterföljande avsnitt redovisas hur prövning av 
vindkraftverk hanteras beroende av verkens storlek 
och antal. Lagstiftning och förordningar som bl.a. 
berörs är plan- och bygglagen (PBL), plan- och 
byggförordningen (PBF) och miljöbalken (MB). 

Efterföljande information finns på www.vindlov.se. 
Under fliken lagar & regler redovisas en förteckning 
över vilka lagar, förordningar och föreskrifter utöver 
ovan nämnda kan bli aktuella att ta hänsyn till inför 
etablering av vindkraftverk.

Miniverk

•   ett verk, totalhöjd max 20 meter över markytan,
•   rotordiameter max 3 meter,
•   anmälan enligt PBF, plan- och byggförordningen,
•   bygglov enligt PBL i vissa fall, se nedan.

Prövningsprocessen
En anmälan krävs enligt PBF, plan- och byggförord-
ningen (6 kap. 5 § pkt 7).

Bygglov krävs om verket monteras på en byggnad 
eller om avståndet till fastighetsgräns är mindre än 
kraftverkets höjd över marken. 

Normalt krävs inte bygglov för ett vindkraftverk 
som motsvarar definitionen av ett miniverk. Detta 
innebär dock inte att den typen av vindkraftverk kan 
byggas var som helst. Exploatören måste ta reda 
på om anläggningen kan störa grannar med buller, 
skuggning etc. Exploatören bör kontakta de närmsta 
grannarna om dessa kan tänkas påverkas av det plan-
erade miniverket och ska ta reda på om det finns 
andra hänsyn som behöver tas, t.ex. till eventuella 

fornlämningar och naturvärden. Det är lämpligt att 
kontakta kommunen och länsstyrelsen för informa-
tion.

Gårdsverk

•   ett verk, totalhöjd på 20-50 meter,
•   rotordiameter större än 3 meter,
•   bygglov enligt PBL.

Prövningsprocessen
Det krävs bygglov enligt plan- och bygglagen. 
Bygglov söks hos kommunens byggnadsnämnd.

Medelstora anläggningar

Förordningen (2016:1188) 15 §, anmälningsplikt C 
och verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet 
med:
•   ett verk, totalhöjd högre än 50 meter,
•   två eller fler vindkraftverk som står tillsammans       
    (gruppstation), eller
•   ett verk som står tillsammans med ett annat verk,  
    om verksamheten påbörjas efter det att verksam-       
    heten med det andra verket påbörjades,
•  bygglov enligt PBL, plan- och bygglagen,
•   anmälan enligt MB, miljöbalken.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

Prövningsprocessen
Anmälningspliktiga vindkraftverk anmäls hos kom-
munen och kommunen ska i lämplig omfattning 
handlägga anmälan tillsammans med ett bygglovsä-
rende. Medför verksamheten betydande miljöpåver-
kan ska kommunen förelägga verksamhetsutövaren 
att ansöka om tillstånd.

2 Källa: Vindlov, www.vindlov.se

2
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Stora anläggningar

Förordningen (2016:1188) 13 §, tillståndsplikt B 
och verksamhetskod 40.90 gäller för verksamhet 
med:
•   två eller fler verk som står tillsammans (grupp- 
    station) och vart och ett av vindkraftverken         
    inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
•   ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är         
    högre än 150 meter och står tillsammans med en       
    sådan gruppstation som avses i första punkten,       
    eller 
•   ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är       
    högre än 150 meter och står tillsammans med       
    ett annat sådant vindkraftverk, om verksamhe-      
    ten påbörjas efter att verksamheten med det andra    
    vindkraftverket påbörjades.

Förordningen (2016:1188) 14 §, tillståndsplikt B 
och verksamhetskod 40.95 gäller för verksamhet 
med:
•   sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-  
    mans (gruppstation) och vart och ett av vind      
    kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120       
    meter, 
•   ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är       
    högre än 120 meter och står tillsammans med       
    en sådan gruppstation som avses i första punk-      
    ten, eller 
•   ett eller fler vindkraftverk som vart och ett in-      
    klusive rotorblad är högre än 120 meter och      
    står tillsammans med så många andra vindkraft     
    verk att gruppstationen sammanlagt består av      
    minst sju vindkraftverk, om verksamheterna      
    med de andra vindkraftverken påbörjades. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90.

Prövningsprocessen
Tillståndsprövningen av vindkraftverk behandlas av 
Länsstyrelsen med beslut från länsstyrelsens miljö-
prövningsdelegation. Beslutet kan överklagas och det 
görs då till miljödomstolen. Vid tillstånd från Länssty-
relsen krävs inget bygglov från kommunen men byg-
ganmälan kvarstår. Kommunen måste dock tillstyrka, 
annars kan tillstånd för en etablering inte meddelas 
(16 kap. 4 § MB).

Är kommunen negativ till en etablering bör den avge 
den uppfattningen redan under samrådsprocessen för 
tillståndsansökan, för att underlätta tillståndsproces-
sen.

Övergångsregler 

Från och med den 1 augusti 2009 har nya regler 
börjat gälla för att underlätta tillståndsprocessen för 
vindkraftverk och undvika dubbelprövningar. 

Plan och bygglagen, PBL
Äldre bestämmelser enligt PBL gäller fortfarande vid 
prövning av överklagade beslut som har meddelats 
före den 1 augusti 2009.

Miljöbalken, MB
Äldre bestämmelser enligt MB gäller för prövningen 
och handläggningen av mål och ärenden som inletts 
före den 1 augusti 2009.

Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd
En verksamhet som enligt de äldre bestämmelserna 
är anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas enligt 
äldre bestämmelserna trots att verksamheten blir 
tillståndspliktigt med den nya förordningen, om 
verksamheten är anmäld den 1 augusti 2009.

En verksamhet som bedrivs den 1 augusti 2009 och 
som enligt äldre bestämmelser inte är anmälnings- 
eller tillståndspliktig men som blir anmälningsplik-
tig med den nya förordningen får fortsätta att bedri-
vas enligt äldre bestämmelser.
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Redovisning per nämnd – Kommunstyrelse tekniskt utskott 
 

Kommunstyrelse tekniskt utskott 
 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd:  

1. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela kommunen får 

möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför 

skjutfältets gränser. 

    

Nämndmål 

Tekniskt utskott 

Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)B

eskriv 1-2 mått + 

Skriv: 100%, 50%, 

påbörjat, ej 

påbörjat 

Övergripande 

verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 

Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 

påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-

mått om det finns + Skriv: 

100%, 50%, påbörjat, ej 

påbörjat 

01. Erbjuda kommuninvånare, besökare 

och näringsliv en kommunalteknisk 

vardagsservice med hög driftsäkerhet och 

kvalitet som ger hög kundnöjdhet. 

Utveckla kommunens offentliga miljöer, 

grönområden och infrastruktur med 

långsiktig hållbarhet och för ökad 

attraktivitet. Prioritera gång- och 

cykelvägen Skillingaryd-Tofteryd genom 

Östra lägret. 

Målet 

uppfyllt? 
100% = grönt 

50% eller 

påbörjat: 

gult. Ej 

påbörjat: rött 

01. Erbjuda 

kommuninvånarna 

långsiktigt hållbara 

vattentjänster med hög 

kundnöjdhet, 

driftsäkerhet och 

kostnadseffektivitet 

inom en miljö- och 

klimatanpassad 

verksamhet.  

Jobbat enligt 

plan? 100% = 
grönt 50% eller 

påbörjat: gult.  

Ej påbörjat: rött 

NMI, Uppföljning 

driftstörningsrappor
ter, Uppföljning 

miljötillstånd, 

taxeuppföljning, 

uppföljning 

miljöprogrammet, 
vattenprovtagning, 

inspektionsrapporte

r från 

miljöförvaltningen 

 
Positiv/bra 

utveckling? 

(Pekar på KF mål 1, 

2, 4, 8, 10) 

 

Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd:  

2. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. b) 

Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen. 

    
Nämndmål 

Tekniskt utskott 
Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)B

eskriv 1-2 mått + 

Skriv: 100%, 50%, 
påbörjat, ej 

påbörjat 

Övergripande 

verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 

Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 

påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-

mått om det finns + Skriv: 

100%, 50%, påbörjat, ej 
påbörjat 

02. Utveckla den tekniska 

verksamheten med målet att öka 

servicegraden och kundnöjdheten 

med ett öppet och bra bemötande. 

Beakta jämställdhetsfrågor samt ha 

ett barn- och ungdomsperspektiv i 

verksamhetsplaneringen. 

Målet 

uppfyllt? 

100% = grönt 

50% eller 
påbörjat: 

gult. Ej 

påbörjat: rött 

02. Bedriva en verksamhet 

som motiverar och 

engagerar kunderna till 

återanvändning och 

återvinning för att minimera 

uppkomsten av avfall 

samtidigt som insamlat 

hushållsavfall omhändertas 

på ett hållbart och 

miljösäkert sätt där farligt 

avfall prioriteras. 

Jobbat enligt 

plan? 100% = 

grönt 50% eller 

påbörjat: gult.  
Ej påbörjat: rött 

KKiK, NMI, 

uppföljning 

miljötillstånd, 

uppföljning 
miljöprogrammet, 

plockanalyser avfall.  

 

Positiv/bra 

utveckling? 
 

 

(Pekar på KF mål 1, 

2, 4, 8, 10) 
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Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd: 3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i 

kommunen. Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag. 

    
Nämndmål 

Tekniskt utskott 
Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)B
eskriv 1-2 mått + 

Skriv: 100%, 50%, 

påbörjat, ej 

påbörjat 

Övergripande 

verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 

Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 
påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-
mått om det finns + Skriv: 

100%, 50%, påbörjat, ej 

påbörjat 

03. Aktivt delta i exploaterings-

processens alla delar för att bidra till 

en växande kommun. Ha ett öppet och 

serviceriktat bemötande gentemot 

näringslivet. 

Målet 

uppfyllt? 

100% = grönt 
50% eller 

påbörjat: 

gult. Ej 

påbörjat: rött 

03. Erbjuda 

kommuninvånare, besökare 

och näringsliv en säker och 

effektiv kommunal 

transportinfrastruktur. 

Jobbat enligt 

plan? 100% = 

grönt 50% eller 
påbörjat: gult.  

Ej påbörjat: rött 

NMI, STRADA. 

 

Positiv/bra 
utveckling?  

 

 

(Pekar på KF mål 1, 

2, 3, 4, 8, 9, 10) 

 

Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd: 4. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens 

verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska 

den kommunala verksamheten bli klimatneutral. 

    
Nämndmål 

Tekniskt utskott 
Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)Beskriv 
1-2 mått + Skriv: 100%, 

50%, påbörjat, ej 

påbörjat 

Övergripande verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 
Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 
påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-mått 
om det finns + Skriv: 100%, 

50%, påbörjat, ej påbörjat 

04. Ha ett aktivt miljöarbete 

utifrån miljöprogrammets 

intentioner och genomföra 

miljöprogrammets åtgärder. 

Målet uppfyllt? 

100% = grönt 

50% eller 
påbörjat: gult. Ej 

påbörjat: rött 

04. Bidra till en god och attraktiv 

kommun genom att underhålla 

och utveckla kommunens 

grönområden med hänsyn till 

friluftsliv och naturvärden. 

Jobbat enligt 

plan? 100% = 

grönt 50% eller 
påbörjat: gult.  

Ej påbörjat: rött 

NMI, uppföljning av 

åtgärder 

miljöprogrammet, 
befolkningsutveckling.  

Positiv/bra 

utveckling?  

 

(Pekar på KF mål 1, 2, 
4, 8, 9, 10) 

 

Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd:  

5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken 

    
Nämndmål 

Tekniskt utskott 
Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)Beskriv 

1-2 mått + Skriv: 100%, 

50%, påbörjat, ej 

påbörjat 

Övergripande verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 
Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 

påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-mått 

om det finns + Skriv: 100%, 

50%, påbörjat, ej påbörjat 

05. Ha ett öppet och 

serviceriktat bemötande 

mellan personal, 

arbetsledning och politik där 

vi respekterar varandras 

roller. 

Målet uppfyllt? 

100% = grönt 
50% eller 

påbörjat: gult. Ej 

påbörjat: rött 

05. Aktivt delta i exploaterings-

processens alla delar för att bidra 

till en växande kommun. 

Jobbat enligt 

plan? 100% = 
grönt 50% eller 

påbörjat: gult.  

Ej påbörjat: rött 

Befolkningsutveckling, 

nyetablering av 
företag. (Pekar på KF 

mål 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10)  

 

Positiv/bra 

utveckling? 

 

  



Redovisning per nämnd – Kommunstyrelse tekniskt utskott 
 

Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd:  

6. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet. 

    
Nämndmål 

Tekniskt utskott 
Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)Beskriv 
1-2 mått + Skriv: 100%, 

50%, påbörjat, ej 

påbörjat 

Övergripande verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 

Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 
påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-
mått om det finns + Skriv: 

100%, 50%, påbörjat, ej 

påbörjat 
06. Bidra till måluppfyllelsen 

genom en effektiv 

ledning/styrning, planering, 

samt service och 

kommunikation av hög 

kvalitet. 

Målet uppfyllt? 

100% = grönt 

50% eller 

påbörjat: gult. Ej 
påbörjat: rött 

06. Bidra till måluppfyllelsen 

genom en effektiv 

ledning/styrning, planering, samt 

service och kommunikation av hög 

kvalitet. 

Jobbat enligt 

plan? 100% = 

grönt 50% eller 

påbörjat: gult.  
Ej påbörjat: rött 

Mätetal: NMI, 

medarbetarenkät, 

måluppföljning. 

(Pekar på KF mål 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10)  

 

Positiv/bra 

utveckling? 

 

Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd:  

7. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg. 

    
Nämndmål 

Tekniskt utskott 
Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)Beskriv 

1-2 mått + Skriv: 100%, 

50%, påbörjat, ej 

påbörjat 

Övergripande 

verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 

Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 

påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-

mått om det finns + Skriv: 

100%, 50%, påbörjat, ej 

påbörjat 
07. Vara tillgängliga och stödja 

andra förvaltningar inom 

tekniska kontorets 

kompetensområde. 

Målet uppfyllt? 

100% = grönt 

50% eller 
påbörjat: gult. Ej 

påbörjat: rött 

07. Genomföra 

miljöprogrammets åtgärder. 

Jobbat enligt 

plan? 100% = 

grönt 50% eller 
påbörjat: gult.  

Ej påbörjat: rött 

 

Positiv/bra 

utveckling? 

 

Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd:  

8. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen. 

    
Nämndmål 

Tekniskt utskott 
Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)Beskriv 

1-2 mått + Skriv: 100%, 

50%, påbörjat, ej 
påbörjat 

Övergripande 

verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 

Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 

påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-

mått om det finns + Skriv: 

100%, 50%, påbörjat, ej 
påbörjat 

08. Aktivt delta i de regionala 

samverkansgrupper och nätverk 

som berör den tekniska 

verksamheten. 

Målet uppfyllt? 

100% = grönt 

50% eller 

påbörjat: gult. Ej 

påbörjat: rött 

08. En attraktiv arbetsplats 

med god arbetsmiljö. (Pekar 

på KF mål 1, 2, 4, 5, 9, 10) 

Jobbat enligt 

plan? 100% = 

grönt 50% eller 

påbörjat: gult.  

Ej påbörjat: rött 

 

Positiv/bra 

utveckling? 
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Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd: 9. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god 

kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen. 

    
Nämndmål 

Tekniskt utskott 
Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)Beskriv 
1-2 mått + Skriv: 100%, 

50%, påbörjat, ej 

påbörjat 

Övergripande 

verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 

Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 
påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-
mått om det finns + Skriv: 

100%, 50%, påbörjat, ej 

påbörjat 
09. Stödja andra organisationer 

inom tekniska kontorets 

kompetensområde för att skapa 

förutsättningar för ett rikt kultur- 

och föreningsliv. Utveckla 

kommunens offentliga miljöer ur 

ett kulturellt och estetiskt 

perspektiv. 

Målet uppfyllt? 

100% = grönt 

50% eller 

påbörjat: gult. Ej 
påbörjat: rött 

 Jobbat enligt 

plan? 100% = 

grönt 50% eller 

påbörjat: gult.  
Ej påbörjat: rött 

 

Positiv/bra 

utveckling? 

 

Kommunfullmäktiges mål särskilt prioriterat av nämnd: 10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas 

genom att alternativa driftsformer prövas. 

    
Nämndmål 

Tekniskt utskott 
Nämnd 

uppfyllelse 
(Indikator el. 

genomförande)Beskriv 

1-2 mått + Skriv: 100%, 

50%, påbörjat, ej 

påbörjat 

Övergripande verksamhetsmål 

Tekniska kontoret 
Verksamhet 

uppfyllelse 
Genomförande 

Skriv: 100%, 50%, 

påbörjat, ej påbörjat, 

enligt plan. aktiviteter 

Verksamhet 

utveckling 
indikator utveckling) 

Beskriv 1-2 utvecklings-

mått om det finns + Skriv: 

100%, 50%, påbörjat, ej 

påbörjat 
10. Ta tillvara goda 

erfarenheter från olika 

driftsformer inom den 

tekniska verksamheten, för 

lärande, utveckling och 

förnyelse. 

Målet uppfyllt? 

100% = grönt 
50% eller 

påbörjat: gult. Ej 

påbörjat: rött 

 Jobbat enligt 

plan? 100% = 
grönt 50% eller 

påbörjat: gult.  

Ej påbörjat: rött 

 

Positiv/bra 
utveckling? 

 

 

Väsentliga händelser 

XXXXX 

Ekonomiskt resultat 

Driftverksamhet 

 



Redovisning per nämnd – Kommunstyrelse tekniskt utskott 
 

Program

Nettoutfall 

tom 

augusti 

2017

Budget per 

augusti 

2017

Avvikelse 

utfall mot 

budget 

augusti 

2017

Nettoutfall 

tom 

augusti 

2016

Budget 

2017

Prognos 

2017

Avvikelse 

prognos 

mot budget

Gemensam administration 0 524 524

Förråd 0 111 111

Allmän markreserv 0 3 673 3 673

Gator och vägar 0 17 507 17 507

Enskild väghållning 0 2 654 2 654

GS-personal 0 0 0

Maskiner och bilar 0 -320 -320

Parker och lekplatser 0 3 824 3 824

VA-verksamhet 0 0 0

Avfallshantering 0 0 0

Övrig verksamhet 0 2 000 2 000

Nettokostnad 0 0 0 0 29 973 0 29 973  

Periodens utfall 

XXX. 

Prognos drift 

XXXX. 

Prognos investering 

Innevarande år

Nettoutfall 

tom aug 

2017

Budget 

2017

Prognos 

2017

Avvikelse 

budget mot 

prognos

Exploateringsfastigheter 0

Skattefinansierade 

investeringar

Investeringar inom vatten 

& avlopp

Summa 0 0 0 0

Större investeringar Innevarande år Prognos fleråriga projekt

Nettoutfall 

tom aug 

2017

Budget 

2017

Prognos 

2017

Avvikelse 

budget mot 

prognos

Bedömning 

ombudget-

ering till 

2018

Total 

budget

Prognos 

total

Avvikelse 

mellan total 

budget och 

prognos

Prognos 

färdigställande 

år, om annat än 

enligt plan

0 0

0

0

0

0  
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2017-08-01  1(2) 

  

 

 Kommunstyrelsen 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 

 

Byggnation av vattenverk i Vaggeryd, dnr TU 
2014/277 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
 

Alternativ 1:  

Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsmedelen med 13,5 

Mkr under 2018 inom affärsdrivande verksamhet vatten- och avlopp 

för byggnation av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och 

manganavskiljning. 

 

Alternativ 2:  

1. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsmedelen 

med 10 Mkr under 2018 inom affärsdrivande verksamhet 

vatten- och avlopp för byggnation av nytt vattenverk i 

Vaggeryd med järn- och manganavskiljning. 

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska utskottet att besluta om 

ny placering av det nya vattenverket och på nytt upphandla 

vattenverksbyggnationen utan ett påkostat yttre. 

 

Alternativ 3:  

Kommunstyrelsen uppdra åt tekniska utskottet att återkomma i 

ordinarie budgetbehandling och senarelägga byggnationen av nytt 

vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och 

manganavskiljning befinner sig i tilldelningsskede där inkomna 

handlingar är under sekretess. Del av upphandlingen har övergått i 

förhandlad upphandling som är genomförd. Det kan konstateras 

medelsbrist för att genomföra byggnationen.  Tekniska utskottet kan 

inte tilldela och bygga vattenverket utan att begär erforderliga medel. 

Vattenverket är en förutsättning för att säkerställa vattenkvaliteten.  

 

En utökad investeringsram motsvarande begäran 13,5 Mkr påverka 

Va-taxan med ca 2 % i 2019 års taxa, alternativ 1. En utökad 

investeringsram motsvarande begäran 10 Mkr påverka Va-taxan med 

ca 1,6 % i 2019 års taxa, alternativ 2. 

 

 
 



  

Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Fastställd översiktsplan 2012, dnr KS 2007/094. 

Tekniska kontorets utredningar om råvattentäkter, dnr KS 2009/392. 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 108 om investeringsbudget 

för åren 2015-2018. 

Tekniska utskottets beslut 2014-12-10 §99 om begäran av 

ianspråktagande av beslutade investeringsmedel för projekt vattenverk 

i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning, dnr KS 2014/277. 

Kommunstyrelsens beslut 2015-01-07 §40 att godkänna begäran av 

ianspråktagande av beslutade investeringsmedel för projekt vattenverk 

i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning, dnr KS 2014/277. 

Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §20 om placering av nytt 

vattenverk i Vaggeryd, dnr KS 2014/277. 

Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §64 om utformning av nya 

vattenverket i Vaggeryd, dnr KS 2014/277. 

 

 

 

 

Magnus Ljunggren 

Teknisk chef 

Tekniska kontoret 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Va- och renhållningschef 

Diarium 
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Tekniska utskottet 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-781 00 0370-781 55 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
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Motion – Öka trafiksäkerheten vid avfarten till 
Badplatsvägen från norr 
Fullmäktigeledamöterna Atcha Adinda (L) och Ewa Magnusson (L) har 

inlämnat en motion 2017-06-15 med förslag att en avfartsfil från norr 

anläggs vid Badplatsvägen för att öka trafiksäkerheten. 

 

Motionen remitteras härmed till tekniska utskottet för yttrande senast den  

20 november 2017. 

 

För kommunstyrelsen 

 

 

 

Gert Jonsson   Annika Hedvall 

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
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Tekniska utskottet 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-781 00 0370-781 55 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 

 
 
Motion – Förbifart Bondstorp 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har inlämnat en motion  

2017-06-26 med förslag att Vaggeryds kommun tillsätter en arbetsgrupp 

som verkar för en förbifart Bondstorp gällande länsväg 654. 

 

Motionen remitteras härmed till tekniska utskottet för yttrande senast den  

20 november 2017. 

 

För kommunstyrelsen 

 

 

 

Gert Jonsson   Annika Hedvall 

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
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