
 

KALLELSE 
   
   

 
 

  Tekniska utskottet kallas till sammanträde 
 
Tid: Tisdagen den 4 april 2017 klockan 13.00 
 
Plats: Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 
  
Per-Olof Toftgård  
Ordförande Elisabeth Wigert 
 Sekreterare 

 
Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 
Förslag på protokollsjusterare: Kenth Williamsson 
Förslag till justeringsdag: Fredagen den 7 april 

 
Ärenden: 
1. Redovisning av tillsynsrapporter från mindre VA-verk,  

dnr TU 2017/034. 
Föredragande: Jonatan Rosenquist 

Bilaga 
delas ut på 
samman-
trädet 

2. Medborgarförslag Hundrastgård, dnr TU 2016/092. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

3. Medborgarförslag Övergångsställe vid Götafors skola, 
dnr TU 2017/026. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

4. Hastighetsöversyn vid Östra skolan, dnr TU 2017/023 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

5. Detaljplan Jonstorpsudde/del av Södra Park 1:2,  
dnr TU 2017/030. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

6. Detaljplan Stödstorp 2:1 Utökning av Västra strand,  
dnr TU 2017/035. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

7. Budget 2018 – effektiviseringsåtgärder 
Föredragande: Magnus Ljunggren  

 

8. Förvaltningsinformation av större vikt, dnr TU 2017/001. 
- Belysningsupphandlingen 
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9. Delgivningar, dnr TU 2017/002. 

A. Länsstyrelsens beslut 2017-03-13 att upphäva 
vattenskyddsområdet Hok, beteckning 513-6658-2016. 

B. Länsstyrelsens beslut 2017-03-13 att upphäva 
vattenskyddsområdet Klevshult, beteckning 513-6659-2016. 

C. Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01 §46 om Östergatan, dnr 
KS 2014/184. 

D. Kommunstyrelsens beslut 2017-03-01 §51 om sänkt hastighet 
Smedbygatan, dnr KS 2016/173. 

E. Kommunstyrelsens beslut §52 om lekplats Götafors, dnr KS 
2016/207. 

 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
Bilaga 

  



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2017-03-24  1(1) 

  
 

 Tekniska utskottet 
 
 

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     

 

 
 
Medborgarförslag – Anordna en hundrastgård i 
Skillingaryd och Vaggeryd, dnr TU 2016/092. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2016-11-12 med förslag att anordna 
en hundrastgård i Skillingaryd och en i Vaggeryd på lämplig plats. 
Kommunledningskontoret överlämnade medborgarförslaget till tekniska 
utskottet för yttrande senast den 5 maj 2017. 
 
Tekniska kontoret har idag ingen verksamhet att sköta om hundrastgårdar 
och har därmed inga ekonomiska resurser att anlägga eller sköta en sådan 
anläggning. 
 
En hundrastgård innebär att allmän platsmark tas i anspråk för några 
personer som nyttjar den och stänger samtidigt ute andra personer från 
detta område. Allmänt så anser tekniska kontoret att allmän platsmark 
ska vara öppen för alla. Vaggeryds kommun är en kommun där närheten 
till naturområden är en stor attraktivitet i kommunen så behovet av att 
anlägga en särskild hundrastgård får anses liten. Tekniska kontoret har 
inga synpunkter på om föreningar eller privata fastighetsägare anlägger 
hundrastgårdar. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-11-12. 
Kommunledningskontorets skrivelse 2016-12-12, dnr KS 2016/236. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
 







 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2017-03-28  1(1) 

  
 

 Tekniska utskottet 
 
 

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     

 

 
 
Medborgarförslag – Övergångsställe i närheten av 
Götafors skola, dnr TU 2016/092. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-01-20 med förslag att kommunen 
sätter tillbaka övergångsskyltarna vid Götafors skola och adderar till smarta 
skyltar om någon befinner sig på eller i närheten av övergångsstället. 
Kommunledningskontoret överlämnade medborgarförslaget till tekniska 
utskottet för upprättande av förslag på svar till kommunstyrelsen. 
 
Vaggeryds kommun har sedan den så kallade ”Zebralagen” infördes 2000 
valt att endast ha övergångsställen där det är motiverat utifrån trafikmängd. 
Anledningen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet då 
de känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad 
de faktiskt gör.  
 
Vaggeryds kommun har istället valt att anlägga gång- och cykelpassager där 
sträckan för att passera gatan/vägen minskas. Gång- och cykelpassager har 
dessutom försetts med extra belysning och markerade pollare. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett övergångställe är aktuellt vid Götafors 
skola utifrån den falska upplevda tryggheten det skapar. Vid Götafors skola 
finns idag en gång- och cykelpassage med förträngning som gör att gående 
och cyklister uppehåller sig kortare tid på vägen. Hastigheten på 
Jönköpingsvägen förbi Götafors skola är dessutom sänkt till 30 km/tim 
under skoltid.  
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-01-20. 
Kommunledningskontorets skrivelse 2017-02-14, dnr KS 2017/031. 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 









 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2017-03-28  1(1) 

  
 

 Tekniska utskottet 
 
 

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     

 

 
 
Hastighetsöversyn vid Östra skolan, 
dnr TU 2017/023. 
 
Förslag till tekniska utskottet 
Uppdra till tekniska kontoret att ta fram ett mer detaljerat förslag med 
kostnadsberäkning och skisser på ändrad utformning av kvarteret runt 
Östra skolan (se skiss).  
 
Förslaget ska omfatta ändrad hastighet från 30km/h till 50km/h på del av 
Storgatan och del av Götaforsvägen. Förslaget ska också innehålla 
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder i form av säkra gång- och 
cykelpassager. 
 
Uppdra till tekniska kontoret att ta fram förslag på ändringar av de lokala 
trafikföreskrifterna utifrån tekniska utskottets förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret fick 2017-01-31 i uppdrag av tekniska utskottet att 
utreda möjligheten att upphäva 30 km/h vid Östra skolans nedlagda 
verksamhet i Vaggeryd. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-01-31 §22 om uppdrag att utreda 
möjligheten att upphäva 30km/h vid Östra skolan. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 





 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2017-01-31 § 022 TU 2017/023 28(28) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Hastighetsöversyn, dnr TU 2017/023 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjlighet att upphäva 30 km/tim 
vid Östra skolans nedlagda verksamhet vid Storgatan i Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 om 30 krm/tim vid skolor. Östra 
skolan har flyttat sin verksamhet till Vagnsgatan i Vaggeryd.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige beslut §028, 2015-03-30 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda möjlighet 
att upphäva 30 km/h vid Östra skolans nedlagda verksamhet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan bifalla förslaget, och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Förvaltningssekreterare 
Diarium 



 

Datum Beteckning/Dnr Sida 
2017-03-08 2015/197B 1(1) 

  
  
  
 

 Handläggare: Jan-Olof Olson 
 

 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678000 0370-781 99 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
miljobygg@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

Ändring genom tillägg för Jonstorpsudde/ del av Södra Park 
1:2, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 

 
Miljö och byggnämnden beslutade 2015-10-27 § 189 att ge miljö- och 
byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerat område.  
 
Detaljplanen syftar till att utöka gällande planbestämmelser med bostadsan-
vändning. Frågan har blivit aktuell då en del av befintlig byggnad an-
vänds/ska användas som asylboende. Detta förslag syftar till att legalisera 
denna användning. 
 
Vaggeryds kommun har - av landstinget - förvärvat en del av befintlig 
byggnad och tomt. Gällande detaljplan anger allmänt ändamål. Detta tillägg 
ska utöver allmänt ändamål medge bostadsanvändning. Tillägget avser end-
ast den kommunägda delen av fastigheten.  
 
Detaljplanen upprättas via begränsat förfarande. 
 
Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2017-03-10 t.o.m. 2017-04-07. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på: 
Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) 
Miljö- och byggförvaltningen, kommunkontoret i Skillingaryd 
Samt på kommunens webbsida: www.vaggeryd.se/planer 

 
Om ni har några åsikter om granskningsshandlingarna skall dessa yttranden, 
skriftligen vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2017-04-07, glöm 
inte att ange kontaktuppgifter dvs ditt namn och adress samt vilken detalj-
plan ni yttrar er om (fastighetsförteckningen på detaljplanen).  
 
Skicka gärna in dina synpunkter till oss via e-post: miljobygg@vaggeryd.se 
Vill ni skicka in via post är adressen: 
  
Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, 
 Box 43,  
568 21 Skillingaryd. 
 
Har ni frågor, kontakta oss på Miljö- och byggförvaltningen.  
Stadsarkitekt nås tisdag och onsdag via växeln tele: 0370-67 80 00.  
 
 
Miljö- och byggnämnden 
 
 

mailto:miljobygg@vaggeryd.se


 

  

 

Ändring genom tillägg för Jonstorpsudde/ del 

av Södra Park 1:2, Vaggeryds tätort 
Granskningshandling 

 
Ändring av  

stadsplanen för SÖDRA PARKOMRÅDET m.m.  
i VAGGERYDS KÖPING. 

– underliggande plan är fastställd 1969-10-24 - 
 

Tillägg till planbeskrivningen 
 
Bakgrund:  

Frågan om att utöka gällande planbestämmelser med bostadsanvändning har blivit aktuell då 
en del av befintlig byggnad används/ska användas som asylboende. Detta förslag syftar till att 
legalisera denna användning. 
 
Vaggeryds kommun har - av landstinget - förvärvat en del av befintlig byggnad och tomt. 
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål. Detta tillägg ska utöver allmänt ändamål medge 
bostadsanvändning. Tillägget  avser endast den kommunägda delen av fastigheten.  
 

     



Avstånden från berört område till allmän och kommersiell service är korta, Vaggeryds 
centrum finns inom ett avstånd på ca 15 minuters promenadavstånd. 
 

 
                     
Utdrag ur primärkartan.  
 
Den gula streckade linjen, se bilden ovan, visar den nya fastighetsgräns som avgränsar det 
område kommunen har förvärvat. Kommunens köp omfattar i princip området söder om den 
gula gränslinjen. 
 

 
Bilden visar den byggnadsdel - till höger-  som kommunen förvärvat 



Föreslaget planområde: 

 

 
 

Bilden ovan visar gällande detaljplan som ett skikt över primärkartan. Den gula streckade 
linjen markerar aktuellt planområde. Planområdets gränser utgörs dels av den nya 
fastighetsgränsen som visar vilket område som kommunen förvärvat. Planområdets gräns 
utmed stranden följer kvartersgränsen enligt gällande detaljplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidstående förrättningskarta visar också 

vad som utgör aktuellt planområde. 

Planområdet utgör det grå skrafferade 

markområdet som är betecknat   1 



 
Den bortre parkeringsytan samt gräsplanen till vänster ingår i det kommunägda området 

 

Förutsättningar, beskrivning: 

Underliggande, gällande detaljplan är laga kraft vunnen1969-10-24. Den underliggande 
planen ska gälla parallellt med detta tillägg. Underliggande plan fick som 
övergångsbestämmelse vid PBL-reformen en genomförandetid som numera har gått ut. 
Genomförandetiden ska enligt PBL 4:22 ändras ”Om en detaljplan ändras, ska planens 
genomförandetid gälla också för den del som ändras”. Detta innebär att underliggande plan 
får en ny genomförandetid för den del som ändringen avser. Den nya genomförandetiden 
föreslås vara 15 år från tilläggets laga kraft.  
 
Förslaget föreslås bli handlagt med standardförfarande enligt bilden nedan som är ett utdrag 
från Boverkets kunskapsbank.  
 

 
 
Tilläggets genomförandetid, liksom underliggande detaljplans, slutar femton år efter det att 
denna ändring vunnit laga kraft. Planen får anses vara långsiktig och bör därför gälla under en 
så lång tid som PBL föreskriver. 
Kommunens kostnader består av att upprätta och hantera detta planförslag. Kommunens vinst 
består i att man får en utökad användning för tomtområdet, som i gällande plan endast får 
användas för allmänt ändamål.  
 
Miljöbedömning  

Området är planlagt för allmänt ändamål sedan tidigare. Markanvändningen kompletteras med 
bostadsändamål.   
Underliggande plan omfattas inte av det generella strandskyddet. Den föreslagna förändringen 
innebär inte att någon ny kvartersmark tillkommer. Strandskyddet återinträder endast då en 
detaljplan ersätts med en ny detaljplan. Vid ett tillägg av detaljplan återinträder inte 
automatiskt strandskyddet varför strandskyddsfrågan inte nu behöver hanteras. 



 
Området har bedömts ha liten översvämningsrisk. Den lokala kulturmiljön påverkas inte, 
området saknar riksintressen och det finns inga skyddade naturområden eller fornlämningar 
inom planområdet. 
 
Planen berörs av miljömålet God bebyggd miljö. En mycket attraktiv tomt säkerställer den 
goda miljön. Ett centralt läge innebär gång- och cykelavstånd till samhällsservice. Detta är i 
linje med miljömålet. 
 
Miljökvalitetsnorm är ett gränsvärde som inte får överskridas. Det finns miljökvalitetsnormer 
för buller, vatten och för luft. En detaljplan får inte antas om det får till följd att normerna inte 
uppfylls.  
Riksdagens riktvärde för buller i bostäder inomhus och för del av utomhusmiljön kommer inte 
att överskridas. Avståndet mellan befintlig byggnad och järnvägen är drygt 90 meter. I en 
beräkning som WSP gjort, se utdrag nedan, 600 meter från aktuellt planområde räckte det 
med 50 meters avstånd från järnvägen för att klara bullerkraven. 
 
 

 
 
Aktuellt område finns inte särskilt redovisat i gällande översiktsplan.  
 

Sammanvägd bedömning 

 

Enligt PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 



Den faktiska förändringen som förslaget ger upphov till är att olika sorters asylboende kan ske 
i befintliga lokaler. Även sådant som inte räknas som HVB hem. 
 
Genomförandet av aktuell plan innebär - enligt kommunens uppfattning - inte någon 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i miljöbalken.  
 
 
Tillägg till planbestämmelserna 
 
Följande gäller inom planområdet.  
Underliggande detaljplan lagakraft 1969-10-24  gäller jämsides med denna ändring 
 
Användning av kvartersmark 
 
Kvartersmarken får även användas för bostäder 
 
Genomförandetid 
 
Genomförandetiden är femton år från den dag antagandebeslutet vinner laga kraft 
 

 
 
 
 
 
Medverkan  
 
Ivar Pettersson, Miljö och byggchef  
Hanna Grönlund, Planarkitekt 
 
 
 
Upprättad 7 mars 2017 
 
 
 
Jan-Olof Olson 
Stadsarkitekt 
 

 

 



   

Samrådsredogörelse 
 

Datum:  Sida 

2016-01-26  1(4) 
 
 
 
 
Ändring genom tillägg för Jonstorpsudde/ del av 
Södra Park 1:2, Vaggeryds tätort,  
Vaggeryds kommun 

 
Samrådsredogörelse 
 

Inkomna synpunkter 
 

Namn                                                                                       Datum 

E.ON Elnät Sverige AB                                                       20160118 
Vattenfall Eldistribution AB                                                20160122 
Liberalerna i Vaggeryds kommun                                        20160123  
Trafikverket                                                                          20160125 
Tekniska utskottet i Vaggeryds kommun                             20160125 
Länsstyrelsen i Jönköpings län                                             20160125 
Lantmäteriet                                                                          20160125 
 
 
Ett planförslag har varit på samrådsremiss under tiden 2015-12-21 t. o.m. 

2016-01-25. Inkomna synpunkter redovisas i sammandrag och kommenteras 
enligt följande: 
 
E.ON Elnät Sverige AB 20160118 

E.ON har inget att erinra då området inte berörs av deras koncessionsom-
råde. 
 
Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall har inget att erinra då de inte har några anläggningar 
 i området. 
 

Liberalerna Vaggeryds kommun 

Liberalerna i Vaggeryds kommun ifrågasätter skälet till ändringen. 
 

I planbeskrivningen står det att frågan har blivit aktuell i samband med att 
del av byggnaden används som asylboende, vilket ska legaliseras. 
Byggnaden har ända sedan den tillkom använts som en viss sorts boende, 
vilket gör att denna ”legalisering” inte känns nödvändig. 
 

Om det verkliga skälet är att man vill ändra detaljplanen så att hela det 
kommunägda området ska bli bostäder så vill vi veta vilken sorts bostäder. 
Villor? Flerbostadshus? Våningsantal? 
 

Man föreslår handläggning genom Standardförfarande, vilket innebär att 
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en begränsad grupp tillfrågas. Informationen till allmänheten blir begränsad 
i förhållande till Utökat förfarande. 
 

Om skälet är flera reguljära bostäder för allmänheten vill vi att 
handläggningen genomförs enligt Utökat förfarande. 
 

Om Miljö- och byggnämnden trots detta beslutar att gå vidare med förslaget 
till planändring vill vi att det endast gäller den befintliga byggnad som 
kommunen äger, dvs legalisering av det befintliga boendet. 
 

Kommentar  

Syftet med aktuellt förslag är att legalisera olika typer av asylboende. Enligt 
gällande praxis beträffande asylboende är det endast HVB-hem som räknas 
som vårdboende. Förslaget ger möjligheter även för andra former av 
asylboende. Planen handläggs med standardförfarande. 
 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra. 
 
Tekniska utskottet 

Lämnar inga synpunkter på planförslaget för Jonstorpsudden. 
 

Lantmäteriet 

Vid genomgång av samrådshandlingarna för tillägget till detaljplanen har 
följande noterats. 

 
Planbeskrivning: 
Begreppen fastighet och byggnad bör hållas isär. 
Förslaget bör redovisa ett ställningstagande för fastighetsrättsliga åtgärder 
och övriga organisatoriska frågor. 
 
Fastighetsförteckning 
Det finns i fastighetsförteckningen med servitut under rubriken ”Rättigheter 
inom planområdet”. Enbart rättigheter som rent faktiskt och geografiskt är 
belägna inom planområdet ska redovisas under denna rubrik. Rättigheter 
som är belägna alldeles utanför planområdet och som kan tänkas bli berörda 
av dess genomförande ska redovisas i förteckningen under rubriken ”Rättig-
heter utanför planområdet”. 
 

Kommentar 

Synpunkten gällande planbeskrivningen tillgodoses. 
Fastighetsförteckningen ses över till granskningsskedet. 
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Länsstyrelsen 

 
Kommentar 

I verkligheten blir förändringen inte så stor på hur pågående markanvänd-
ning påverkas. Planen ska medge även sådant asylboende som inte är HVB-
hem. Det kan konstateras att planinstrumentet ändring tidigare, både i Vag-
geryds kommun och på andra ställen, använts för sådant som handlar om 
markanvändning ( i Vaggeryd t ex Södra Park 1:1 samt Tofsvipan 2 – båda 
lagakraft 2014-10-29). I aktuella asylärenden, anser kommunen, att planlä-
get blir både rättsäkert och tydligt.  
Om det i framtiden blir fråga om nybyggnad med traditionella bostäder bör 
kommunen upprätta ny detaljplan. 
 

Förslag till beslut: 

Miljö- och byggnämnden föreslås besluta att ta denna samrådsredogörelse  
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som sin egen och göra de kompletteringar som föreslås samt att därefter låta 
ställa ut planförslaget för granskning.  
 
Skillingaryd 26 januari 2016 

 
Jan-Olof Olsson                                                             
Stadsarkitekt                                                                   
 

Hanna Grönlund                                                               Ivar Pettersson 
Planarkitekt                                                                       Miljö och byggchef 

   
  

 



DETALJPLAN för Jonstorps Udde/ del av Södra Park 1:2, Vaggeryds tätort  
Vaggeryds kommun, Jönköpings län 

 

FÖRTECKNING över FASTIGHETER Upprättad 2017-03-08 
 

Inom planområdet 
 

Fastighet                   Andel Lagfaren ägare                                                           Adress                                                      Ort                                                      

SÖDRA PARK 1:2 1/1 VAGGERYDS KOMMUN BOX 43 568 21 SKILLINGARYD 

 

Utom planområdet 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På fastigheten finns ett antal servitut av olika slag bland annat officalserviut för väg samt avtasservitut för diverse ledingar. Se separat bilaga. 
 

    
Fastighetsförteckningen upprättad av   Fastighetsförteckningen bestyrks 
Hanna Grönlund Planarkitekt                          Ivar Pettersson Miljö- och byggchef   

Fastighet Andel Lagfaren ägare Adress Ort 

JONSTORPSUDDEN 1 1/1 JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING AB BOX 1024 551 11 JÖNKÖPING 
[Ange ett citat från dokumentet eller sammanfattningen av en 

intressant punkt. Du kan placera textrutan var som helst i 

dokumentet. Använd fliken Ritverktyg om du vill ändra 

formateringen av textrutan för citatet.] 



BILAGA 2017-03-08 

Servitut inom plan SÖDRA PARK 1:2 VAGGERYD 

0665-1108 Levande Förmån Officialservitut VÄG  
0665-1108 Levande Förmån Officialservitut JORDVÄRME  
0665-1108 Levande Förmån Officialservitut AVLOPP  
      

Servitut utom plan (SERVITUT JONSTORPSUDDEN 1) 

0665-1108 Levande Last Officialservitut VÄG 
 

0665-1108 Levande Last Officialservitut JORDVÄRME 
 

0665-1108 Levande Last Officialservitut AVLOPP 
 

06-IM2-64/662 Levande Last Avtalsservitut LEDNING MM 
 

 



 

Datum Beteckning/Dnr Sida 

2017-03-23 2016/343B 1(1) 

 
 
  
  
 

  
 

 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 100 0370-678 199 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
miljobygg@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

Detaljplan för del av Stödstorp 2:1- Utökning av Västra 
Strand, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 

 
Miljö- och byggnämnden beslutar att upprätta en ny detaljplan för del av 
Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning av Västra strand och skicka ut den på samråd. 
Vaggeryds tätort har i dagsläget få lediga tomter kvar till försäljning.  
 
Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, fastställd 1978-06-
16, några tomter men gatulösningen behöver ses över. En revidering av gäl-
lande plan samt en utökning av gällande detaljplan är angeläget. 
 
Planområdet ligger i Västra utkanten av Vaggeryd intill befintligt bostads-
område, Västra Strand. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar 
och möjliggöra nya bostäder i form av villa samt par/radhustomter. Detalj-
planen upprättas via utökat förfarande. 
 
Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2017-03-23 t.o.m.  
2017-04-21. Ett samrådsmöte kommer hållas den 4 april klockan 18.00 i 
Folketshus i Vaggeryd. Anmälan görs senast 31 mars till miljö- och bygg-
förvaltningen 0370-67 81 53. 
 
Om ni har några sypunkter på förslaget till detaljplan skall dessa yttranden 
skriftligen vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2017-04-21. 
Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till  
e-post: miljobygg@vaggeryd.se eller via post Miljö- och byggnämnden, 
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. 
 

 
Har ni frågor kontakta stadsarkitekt eller planarkitekt som nås via växeln 
tele: 0370-67 80 00. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på: 
Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) 
Miljö- och byggförvaltningen, kommunkontoret i Skillingaryd 
Samt på kommunens webbsida: www.vaggeryd.se/planer 

Med vänlig hälsning 
Miljö och byggnämnden 
 
 

mailto:miljobygg@vaggeryd.se
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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
- denna planbeskrivning 
- plankarta med bestämmelser  
- fastighetsförteckning 
- Bilaga 1: Behovsbedömning 
 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra för småhusbebyggelse, i form av 
ca 50 nya bostäder i villaform och grupphus, på fastigheten Stödstorp 2:1 och Vårdagen 4 m.fl., 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med bostadsändamål. 
Området är till största del planlagt och är i gällande detaljplaner utpekat för park/plantering samt 
bostäder och natur. Den del av planområdet som inte är planlagd utgörs idag av skogsmark. 
Bedömningen är att detaljplanen bör upprättas med utökat förfarande, då området bedöms vara av 
intresse för allmänheten, även om området pekas ut som ett utbyggnadsområde för bostäder i 
kommunens översiktsplan och därmed har stöd i denna. Kommunstyrelsen tog beslut om att upprätta 
detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och skicka ut denna för samråd 2016-09-28. 
 
Planen handläggs i enlighet med reglerna i den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med så 
kallat utökat förfarande, vilket innebär att planen efter genomfört samråd om minst tre veckor även 
kommer att vara utställd för granskning under minst tre veckor. Samrådet ska kungöras och efter 
genomförd granskning kan planen antas. Antagandebeslutet vinner laga kraft om det inte överklagas. 
 
 

TIDPLAN 
Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan: 
 

mars, 2017  samråd 

april/maj, 2017  sammanställning av inkomna yttranden  
och ev. revideringar samt beslut om granskning 
 

maj/juni, 2017                         utställd för granskning  

juni/juli, 2017  antagande och laga kraft  

 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 
3 och 4 kap). Området bedöms vara lämpligt för bostadsändamål. 
 
Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och 
bygglagen (PBL 4 kap.34 §) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som följer av 6 
kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken. 
 
Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en betydande 
miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte medför 
någon betydande miljöpåverkan, se bilaga 1. 
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Detaljplanen med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitet för vatten, luft, 
och buller. Normerna reglerar vilken miljökvalitet som är acceptabel inom ett geografiskt område. 
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan 
och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Miljökvalitetsnormer ska även 
bidra till att uppnå Sveriges miljömål. 
 
Planförslaget bedöms inte ha en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna enligt upprättad 
behovsbedömning. Planförslaget möjliggör byggnation av ca 50 bostäder i direkt anslutning till ett 
befintligt bebyggelseområde. Bedömningen är att denna utbyggnad inte kommer att ge några negativa 
konsekvenser och inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.  
 
 

PLANOMRÅDE OCH PLANDATA 
 

 
Planområdets lokalisering i förhållande till Vaggeryds tätort 
 

Läge och areal  

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Vaggeryds tätort, ca 2,5 km från centrum och ca 2 km 
från järnvägsstationen i Vaggeryd. Området som planläggs är en del av fastigheten Stödstorp 2:1, samt 
Vårdagen 4, 5 och 6. Den del av Stödstorp 2:1 som berörs är obebyggd och gränsar direkt till befintligt 
bostadsområde i öster och i söder, Västra Strand, samt mot Bondstorpsvägen i väster. Angöring till det 
befintliga bostadsområdet sker genom Slåttergatan via Bondstorpsvägen. I norr avgränsas planområdet 
av ett skogsmarksområde och ett område för lantligt boende, dvs. större bostadsfastigheter.  
 



   
   

4 
 

Markägoförhållanden 

Del av Stödstorp 2:1, samt Vårdagen 5 ägs av Vaggeryds kommun. Vårdagen 4 och 6 är privatägda. 
Bostadsfastigheterna kommer att säljas till privatpersoner eller till husleverantörer. Planområdet är ca 
13 hektar stort.  
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Översiktsplan 

Planområdet är omnämnt i gällande översiktsplan, Västra Strand. I översiktsplanen står följande om 
planområdet: 
 
I västra Vaggeryd föreslår kommunen att markområden mellan Västra Strand och Bondstorpsvägen 
och mellan Bondstorpsvägen och Stödstorpaån förtätas med bostäder. Marken ägs av kommunen och 
områdena ligger nära vacker natur och nära befintliga bostadsområden. Kommunen föreslår även att 
en förskola byggs utmed vägen eftersom det är en plats som många åker förbi, till och från jobbet. På 
denna plats har Stödstorpaån 100 m strandskydd. Viss bebyggelse kan komma att hamna närmre 
Stödstorpaån än 100 m. Med bebyggelse på båda sidor Bondstorpsvägen ändrar gatan karaktär från 
infartsled till lokalgata. Hastighetsreducerande åtgärder och bebyggelse närmare vägen kommer att 
bli nödvändiga för att gatan inte skall uppfattas som en landsväg. Området är även intressant att 
studera ytterligare för en ny vattentäkt. 
 
Konsekvenser - Förslaget innebär att naturmark tas i anspråk. Att bygga mer på Västra Strand är att 
bygga vidare på en befintlig struktur och det leder inte till en utglesning av samhället. 
Området är lätt att ansluta till befintlig infrastruktur. Att strandskyddet delvis upphävs 
innebär att markzonen närmast vattnet fortfarande kommer att ha strandskydd men att 
bebyggelsen hamnar närmare vattnet än 100 m. 
 

              
Utdrag från översiktsplan 2012, med planområdet inlagt.  
 
En utbyggnad med bostäder har därmed stöd i översiktsplanen. Vaggeryds kommuns översiktsplan 
antogs av kommunfullmäktige 2012 och vann laga kraft 2014. 
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Detaljplaner och områdesbestämmelser 

För området gäller två detaljplaner. För delen söder om Slåttergatan gäller detaljplan 06-VAK-214, A. 
Detaljplanen vann laga kraft 1978-06-16 och reglerar småhusbebyggelse. Detaljplanen sträcker sig till 
den västra sidan om Bondstorpsvägen, det innebär att Bondstorpsvägen är planlagd som allmän väg. 
Föreslagen detaljplan omfattar inte Bondstorpsvägen.  
 

 
Planlagt område och ny plangräns för Västra Hjortsjöområdet. 
 

För delen norr om Slåttergatan gäller detaljplan 0665-P170 som vann laga kraft 2004-03-30, B. 
Detaljplanen reglerar bostadsbebyggelse i form av småhus.  
 
Till området gränsar även två detaljplaner, i söder detaljplan 0665-P42, C, vilken reglerar 
småhusbebyggelse och vann laga kraft 1991-02-25. Den andra detaljplanen, nordöst om planområdet 
detaljplan 0665-P175 vann laga kraft 2004-11-19, D. Denna detaljplan reglerar också 
småhusbebyggelse.  
 
Området utmed Hjortsjöns västra sida är till stor del helt utbyggt enligt gällande detaljplaner. Behov 
av fler bostäder har gett upphov till att planlägga ytterligare mark i området. 
 
Norr om området gäller områdesbestämmelser, E, som vann laga kraft 2015-05-27. Syftet enligt 
områdesbestämmelserna är att kunna erbjuda ett mellanting mellan att bo på landsbygd och att bo i 
tätort. Tomternas areal varierar mellan 2,5 och 4 hektar.  

A 

B 

B 

D 

C 

A 

E 
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Avsikten är att det - utöver bostadsanvändning - ska vara möjligt att bedriva någon mindre form av 
verksamhet till exempel kontor eller någon slags service. Det ska också vara möjligt att, förutom 
husdjur, kunna ha mindre djurhållning av sådana djur som inte är sällskapsdjur; t.ex. häst eller höns. 
Djurhållning kan komma att fodra tillstånd. För att inte riskera någon större påverkan på omgivningen 
bör hästhållning enligt områdesbestämmelserna begränsas. Detta kan ske bland annat genom att endast 
tillåta ett begränsat antal stallplatser på varje fastighet. 
 
Riksintresse och fornlämningar 

Planområdet ingår inte i något riksintresseområde, förutom försvarsmaktens riksintresse för 
totalförsvaret (Länsstyrelsens WebbGIS (2016-11-16). Det innebär att områden ska vara fria från höga 
objekt, inom samlad bebyggelse tillåts objekt som är 45 meter höga. Planförslaget påverkar inte 
riksintresset.  
 
Kända fornlämningar finns registrerade inom området enligt Länsstyrelsens WebbGIS (2016-11-16) 
och Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (2016-11-16). Fornlämningarna består av kolbottnar. 
Kolningsanläggning kan enligt Riksantikvarieämbetets lista över lämningstyper (2014-06-26) 
bedömas som fornlämning om den kan antas ha tillkommit före år 1850. Kolning i resmila och 
liggmila har förekommit in på 1900-talet. Vilken ålder kolbottnarna har inom planområdet är inte känt. 
Inför genomförandet av detaljplanen behöver en arkeologisk undersökning av området och 
dokumentation av lämningarna genomföras. Lämningarna behöver grävas bort för att möjliggöra en 
byggnation av bostäder. Kommunen anser att intresset för att tillskapa fler bostäder väger tyngre än att 
bevara fornlämningarna. 
 

 
Inom planområdet finns ett flertal registrerade fornlämningar, både som yta och som punktobjekt. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Mark och vegetation 

Marken inom hela planområdet består av tallmo med ett ungt trädbestånd, med inslag av gran och ett 
fåtal lövträd. Inga registrerade naturvärden finns inom planområdet förutom ett flertal 
skogsbrukslämningar bestående av kolbottnar. Marken inom planområdet är plan, inga större 
höjdskillnader finns inom området eller mot angränsande fastigheter.  
 
En lågpunkt finns inom planområdet, norr om Slåttergatan där gatan möter Bondstorpsvägen. Denna 
yta planläggs inte för bostäder utan för natur. 

    
Planområdet sett norr om Slåttergatan 
 

      
Planområdet sett norr om Kaveldunsgatan                      Pågående byggnation av bostäder i kv. Trollsländan,              
 

Bebyggelseområden 

Planområdet ligger mellan Bondstorpsvägen och bostadsområde med villor och grupphus. Husen 
varierar i storlek och utformning. Befintlig bebyggelse är reglerad till mellan en och två våningar. 
Föreslagen bebyggelse föreslås ha en byggnadshöjd på 7,0 meter, vilket möjliggör två våningar enligt 
de äldre planbestämmelserna. Västra Hjortsjön är ett populärt bostadsområde med närhet till vatten, 
natur och centrum. Ett av de senaste bostadsprojekten i närområdet är grupphusbebyggelse öster om 
planområdet, i kv. Trollsländan. Den nya bebyggelsen blir ett komplement till den befintliga och 
innebär att kommunen kan erbjuda ytterligare attraktiva boenden i kommunen. Vaggeryds kommun 
har enligt överenskommelse med Jönköpings kommun som mål att färdigställa 1 500 bostäder fram till 
år 2035. Detta för att uppfylla målen avseende bostadsproduktion i samband med utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg och stationsbyggnad i Jönköpings kommun.  
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Norr om planområdet finns 4 avstyckade tomter för ett lantligt boende, ytterligare två tomter kan 
styckas av enligt gällande områdesbestämmelser. Inom dessa fastigheter är det tillåtet med 
djurhållning. Uppskattat avstånd mellan befintliga fastigheter och nya är ca 110 meter, vilket bedöms 
vara ett rimligt avstånd utifrån eventuell påverkan av allergena ämnen. 
 

Offentlig och kommersiell service 

Området ligger i den nordvästra delen av Vaggeryds tätort. Tätorten slutar i dagsläget i höjd med 
befintligt bostadsområde. Ingen service finns inom området, varken offentlig eller kommersiell, 
eftersom området är ett renodlat bostadsområde. Vaggeryds centrum ligger ca 2,5 km sydöst om 
planområdet.  
 
I centrum finns både offentlig och kommersiell service, i form av affärer, servicefunktioner, äldrevård 
och barnomsorg. I Vaggeryd finns även gymnasium, Fenix gymnasium, som ligger på udden tvärsöver 
Hjortsjön sett från planområdet. Kommunens bedömning är att behovet av barnomsorg som 
uppkommer genom en utbyggnad enligt planförslaget ryms inom befintlig verksamhet. Till grund för 
bedömningen ligger Lokalplan för barn- och utbildningsnämndens skolor, beslutad 2016-05-30. 
 
Gator och trafik 

Området föreslås trafikförsörjas via Bondstorpsvägen och sedan via Slåttergatan. Planen föreslår även 
en ny tillfartsväg söder om Slåttergatan. Trafikverket är väghållare för Bondstorpsvägen, sträckan från 
korsningen med väg 645 och vidare norrut mot Bondstorp. Vaggeryds kommun är väghållare för 
sträckan av Bondstorpsvägen från korsningen med väg 645 och söderut, förbi planområdet och vidare 
in mot samhället. Kommunen blir också väghållare för de nya bostadsgatorna.  
 
Hastigheten utmed Bondstorpsvägen är 50 km/h där bebyggelsen är placerad utmed gatan, i höjd med 
kvarteren Lillgärdet och Spännkroken. Från dessa kvarter och vidare norrut förbi Slåttergatan är 
hastigheten begränsad till 70 km/h. Antalet fordon utmed Trafikverkets avsnitt uppskattas enligt den 
nationella vägdatabasen (NVDB) till 250-500 fordon/ÅDT (Årligt genomsnittligt trafikflöde per 
dygn), varav ca 50 är tunga fordon. Antalet fordon utmed kommunens avsnitt av Bondstorpsvägen är 
enligt mätning 850 ÅDT. 
 
Den planerade bebyggelsen med ca 50 småhus, uppskattas, enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg, 
generera ca 160 bilresor/dygn och ett årligt genomsnittligt trafikflöde per dygn på ca 120 bilar (ÅDT) 
vilket också motsvarar ca 135 bilar under ett ÅVDT (Årsvardagsdygn) Uträkningen gäller endast 
personresor, nyttotrafik är inte inkluderat. Totala andelen resor som den nya bebyggelsen kommer att 
generera, beräknas ske till ca 60 % med bil och 40 % med cykel eller gång. Bostadsbyggnationen 
innebär ett tillskott av trafikflödet utmed Bondstorpsvägen med ytterligare 120 bilar. Den 
sammanlagda trafikmängden utmed Bondstorpsvägen uppskattar kommunen bli ca 1000 (ÅDT).  
 
Inga verksamhet finns i närheten som genererar tunga transporter. Genomfartstrafik för tung trafik är 
dock tillåtet. 
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Slåttergatan, entrén till området, sett mot väster – mot Bondstorsvägen. Planområdet syns till höger och till 
vänster i fotot. 
 
Lokalgator utformas med en bredd av 7,0 meter och vändplaner med en diameter på 18 meter, vilket 
bedöms av kommunen vara rimliga mått inom området. Sopbilar och andra lite större fordon klarar 
denna vändradie.  
 
Pendlingsmöjligheterna till och från Vaggeryd är goda, både med bil, buss och tåg. Motorvägen E4:an 
går förbi väster om Vaggeryds tätort vilket innebär att boende i planområdet har en god tillgänglighet 
till det nationella vägnätet. Regionbussar avgår bl.a. från Vaggeryds station och härifrån går även tåg 
med avgångar till Jönköping, Nässjö och Värnamo. Både buss och tåg avgår minst en gång/timme. Till 
stationen är det ca 2 km. Tillgängligheten till kollektiva färdmedel bedöms därför vara god.  
 
Cyklandet sker på befintliga gator inom de utbyggda villaområdena och vidare in mot tätorten och 
centrum. Utmed Bondstorpsvägen finns cykelvägar som leder ner söderut och ansluter till cykelvägen 
utmed Jönköpingsvägen. Förslag finns att flytta befintlig gångstig norr om planområdet och istället 
förlägga en ny gång- och cykelväg utmed Bondstorpsvägen som ansluter till befintlig sträcka i 
korsningen med Kaveldunsgatan.  
 
Enligt Vaggeryds kommuns gång- och cykelvägsplan 2016-01-19, är två sträckor inom 
Hjortsjöområdet utpekade som prioriterade objekt för gång- och cykelvägar. Sträckorna är av prioritet 
2 och 3. Sträckan med prioritet 2 är en saknad länk (utmed Bäckalyckevägen) som kommer att binda 
samman cykelnätet utmed Hjortsjöns västra sida med Boarpsvägen/Mellängsgatan.  
 
Sträckan med prioritet 3 är en förlängning av cykelvägar utmed Hjortsjön, vidare norrut och över 
Hjortsjön via en gång- och cykelbro. Denna sträcka förbinder området med den östra sidan av 
Hjortsjön. De planerade åtgärderna tillsammans med det befintliga gång- och cykelvägnätet innebär att 
Hjortsjöområdet har god tillgänglighet för cykel och gång. De befintliga gång- och cykelvägarna inom 
planområdet planläggs för detta ändamål.  
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Utbyggnad av gång- och cykelvägar i närområdet enligt kommunens gång- och cykelvägsplan, samt ny 
föreslagen sträckning. 
 
 

            
Befintlig gång- och cykelväg sett mot norr. Till vänster i fotot planområdet och till höger Kaveldunsgatan 
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Tillgänglighet, lek och rekreation 

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Vaggeryds tätort och har direkt närhet till skogsområde 
och Hjortsjön med promenadstigar. Inom närliggande bostadsområden finns iordningsställda allmänna 
lekplatser. Det finns goda möjligheter till rekreation och lek.  
 
Höjdskillnader inom planområdet är marginella och därmed kan ny bebyggelse med tillhörande ytor 
utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga når målpunkter utan problem, 
såsom entréer etc.  
 
Teknisk försörjning 

Inom planområdet finns markförlagda ledningar, dessa ligger främst i befintliga gator och gång- och 
cykelbanor samt inom naturområdet norr om Slåttergatan. Samtliga ledningar som berörs av 
detaljplanen ligger inom allmän platsmark eller inom prickmark på kvartersmark. Ledningarna 
behöver därför inte markeras med u-område (marken får ej bebyggas). De allmänna ledningar som 
finns inom området är för dagvatten-, spillvatten och dricksvatten. Det finns även elledningar, 
ledningar för gatubelysning samt ledningar för optofiber. Fjärrvärme är inte framdraget i området utan 
uppvärmning sker på andra vis. Goda möjligheter finns att ansluta den nya bebyggelsen till samtliga 
av dessa ledningar.  
 
Jordarterna i Vaggeryds tätort har hög genomsläpplighet när det gäller infiltration, enligt 
länsstyrelsens WebbGIS 2016-11-16. Kommunen bedömer därför inte att det finns någon risk för 
översvämning inom planområdet. Dagvatten tas omhand i ledningar (dimensionerade för 10-års flöde) 
samt infiltreras i marken som har en svag lutning mot öster. Vattnet rinner sedan vidare till Hjortsjön. 
Två dagvattenpunkter som idag ligger inom naturmarken i den södra delen av planområdet behöver 
dock flyttas något ytterligare söderut för att möjliggöra byggnation enligt planförslaget. Kommunen 
har tagit fram ett alternativt förslag för att leda bort dagvattnet i enlighet med planförslaget. 
 
Sortering och hämtning av avfall ska ske enligt gällande kommunala föreskrifter och inom varje 
enskild bostadstomt.  
 
 

HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET  
 

Radon 

Inga markradonprover har tagits inom området. Nya byggnader ska ges ett tekniskt utförande så att 
gränsvärdet för radon inte överskrids. Vilken konstruktion som väljs beror på nivån på radonavgången 
från marken. Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Byggnader skall utformas så 
att radonhaltens årsmedelvärde inte överstiger 200 Bq/m3 och gammastrålningsnivån inte överskrider 
0,3 μSv/h i rum där personer vistas mer än tillfälligt. Frågan kommer att följas upp vid bygglovs-
prövningen.  
 
Buller från väg- och spårtrafik 

Bebyggelsen bedöms innebära en marginell ökning av fordonstrafik utmed Bondstorpsvägen. Någon 
trafikmätning och bullerutredning utifrån bebyggelseförslaget har inte bedömts nödvändig. 
Uppskattningsvis genererar den tillkommande bebyggelsen ca 160 bilresor per dygn utifrån 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg, vilket innebär en ökning utmed Bondstorpsvägen med ca 120 
bilar (ÅDT). Den totala trafikmängden utmed Bondstorpsvägen beräknas bli ca 1000 (ÅDT). Ingen 
nyttotrafik ingår i beräkningen, såsom postbil, sopbil etc. Trafikökningen bedöms vara marginell och 
inte ge upphov till någon avsevärd ökning av vare sig buller eller utsläpp.  
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Bostadsfastigheterna placeras enligt förslaget minst 40 meter från Bondstorpsvägen, vilket är 
fördelaktigt utifrån bullersynpunkt. Tillgången till gång- och cykelbanor bedöms vara god och 
tillsammans med små höjdskillnader i tätorten, är det också rimligt att en del av resorna kommer att 
ske till fots eller med cykel.  
 
Enligt Boverkets mall Hur mycket bullrar vägtrafiken? anges att en trafikmängd på 1000 fordon/dygn 
på en gata med en hastighet av 50 km/timme alstrar en ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid vägmitt. 
Med ett avstånd på 40 meter från vägmitt minskar nivån med 6 dBA, vilket innebär en reducering av 
nivån till 49 dBA vid föreslagna fastighetsgränser för bostäder. Samma uträkning för en gata med 
1000 fordon/dygn men med en hastighet av 70 km/timme ger en slutlig ekvivalent bullernivå på 53 
dBA (59 dBA – 6 dBA).  Då den totala trafikmängden bedöms bli ca 1000 (ÅDT) är kommunens 
slutsats att bullernivåerna kommer att ligga inom gällande riktvärden för buller. Om det ändå uppstår 
ett behov att sänka bullernivåerna finns möjligheten att sänka hastighetsbegränsningen på sträckan 
med 70 km/h till 50 km/h.  
 
Förorenad mark 

Fastigheten är inte klassad som ett potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsens WebbGIS (2016-
10-31).  
 
Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 

Planområdet är ett obebyggt naturområde i den nordvästra delen av Vaggeryds tätort. Delvis är 
området planlagt för bostäder, men detaljplanen är inte helt genomförd. En byggnation av området 
innebär en förändring från naturmark till kvartersmark för bostäder. Då angränsande mark redan är 
bebyggd bedöms upplevelsen av området förändras marginellt när det gäller stads- och landskapsbild. 
Planområdet är utpekat i kommunens översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder och har 
därmed stöd i denna. Byggnationen innebär en förtätning av ett befintligt bostadsområde som kan 
anslutas till befintlig infrastruktur såsom gator, va-ledningar etc. Byggnationen i sig själv bedöms inte 
att bidra till några negativa konsekvenser. 
 
Bedömningen när det gäller trafikbuller är att föreslagna bostadsfastigheter ligger inom aktuella 
riktvärden för buller. Bostadsfastigheterna är samtliga placerade som närmast 40 meter från 
Bondstorpsvägen. För att genomföra planförslaget krävs det att befintliga fornlämningar i form av 
kolbottnar dokumenteras och grävs bort. Kommunen anser att intresset att bygga bostäder väger tyngre 
än att bevara fornlämningarna. Kommunen bedömer sammantaget att genomförandet av denna 
detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan. Se bilaga 1(upprättad behovsbedömning).  
 
 

FÖRSLAG OCH ILLUSTRATION 

Bebyggelse 

Den bebyggelse som föreslås inom planområdet är småhusbebyggelse i både villaform och grupphus. 
Antal småhus uppskattas i detta skede till ca 50. De enskilda bostadsfastigheterna har en storlek på ca 
1000 – 1400 kvm.  
 
Angöring och parkering 

Behovet av parkeringsplatser som bostäderna genererar ska lösas inom den egna fastigheten. 
Möjlighet finns att bygga garage inom den egna fastigheten samt uppställningsyta för även ytterligare 
bilar/fordon. 
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Angöring med fordon till den norra delen av planområdet föreslås ske via Slåttergatan. För att angöra 
den södra delen föreslås att en ny tillfartsgata byggs med anslutning till Bondstorpsvägen.  
 

Planbestämmelser 

Plankartan reglerar allmän plats Natur och Gata. Inom Natur-området finns möjlighet att anlägga 
gång- och cykelbanor. Plankartan reglerar även kvartersmark för Bostäder, både friliggande (B1) och 
grupphus (B2). 
 
För att reglera bebyggelsens placering mot omgivande gator markeras en 6,0 – 10,0 meter bred zon 
med prickmark, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad. Inom prickmarkerat område 
finns möjlighet att anlägga uppställningsyta för fordon. Mot angränsande naturmark markeras en 4,5 
meter bred zon med prickmark. 
 
För att reglera bebyggelsens höjd sätts en högsta byggnadshöjd om 7,0 meter. Inga övriga 
planbestämmelser reglerar bebyggelsens utformning. 

 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs 
planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs 
planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade. 
 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Inom planområdet är lokalgatorna markerade som Gata och är allmän plats. Detsamma gäller för 
områden markerade som Natur. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 

Detaljplanen omfattar till största del fastigheten Stödstorp 2:1, men även Vårdagen, 4, 5, och 6. 
Vårdagen 4 och 6 är privatägda. En ny lantmäteriförrättning ska genomföras för Vårdagen 4, i syfte att 
tydliggöra gränsen mellan kvartersmark och allmän plats (Gata). Gränsen ska överensstämma med 
gällande och nu föreslagna detaljplan. Kostnaden för lantmäteriförrättningen står kommunen för. 
Stödstorp 2:1 kommer att styckas av och säljas av kommunen till privatpersoner i den kommunala 
tomtkön eller till husföretag. Köp- och fastighetsreglering verkställs när detaljplanen har vunnit laga 
kraft.  
 

Ekonomiska frågor 

Kommunens kostnader består av att upprätta detaljplanen. Kommunens intäkter består av försäljning 
av tomtmark samt anslutningsavgifter. 
 

Medverkande tjänstemän 

Planarkitekt Hanna Grönlund, stadsarkitekt Jan-Olof Olson samt ytterligare tjänstemän inom 
Vaggeryds kommun har medverkat i arbetet med sina respektive specialistkunskaper. Planförslaget har 
upprättats av planarkitekt Linda Tubbin, Metria AB. 
 
Vaggeryds kommun, miljö- och byggförvaltningen 
 
 
Ivar Pettersson  Linda Tubbin 

Förvaltningschef  Planarkitekt, Metria AB 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ILLUSTRATIONER
Illustrationslinje

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B1

Bostäder friliggande, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B2
Bostäder grupphus, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)0 Högsta byggnadshöjd i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år., PBL 4 kap. 21 §
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DETALJPLAN FÖR
Del av Södra Park 2:1
-utökning av Västra Strand
Vaggeryds tätort

Samrådshandling

Antagen 2017-xx-xx  Av:MBN

Laga kraft 2017-xx-xx

Plannr.

D.nr 2016/343B

STÖDSTORP
2:1



 

BEHOVSBEDÖMNING 

Stödstorp 2:1 Slåttergatan 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
 

 

MILJÖPÅVERKAN  Stor Liten Ingen Kommentar 
 
Nulägesbeskrivning av den aktuella platsen 

Beskrivning av nuvarande 

miljöbelastning på platsen 

(Betydande störningar på 

platsen, utsläpp till luft och 

vatten, vibrationer, buller, 

risker, värdefull biotop, ho-

tade eller på annat sätt 

skyddsvärd växt- eller djurart, 

ekologisk känslighet) 

 L  Marken inom hela planområdet består av 

tallmo med ett ungt trädbestånd, inslag av 

gran och ett fåtal lövträd förekommer. Inga 

registrerade naturvärden finns inom planom-

rådet förutom ett flertal skogsbrukslämningar 

bestående av kolbottnar. Marken inom plan-

området är plan, inga större höjdskillnader 

finns inom området eller mot angränsande 

fastigheteren  

 
Miljömål som berörs av DP 

God bebyggd miljö  L  Planen bidrar till att förtäta Vaggeryds sam-

hälle, vilket är i linje med det nationella mil-

jömålet god bebyggd miljö.  

Giftfri miljö  L  Området finns inte omnämnt som riskområde 

i kommunens arkiv eller på Länsstyrelsen 

WEBGIS. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Förordningen om omgiv-

ningsbuller och EU:s bullerdi-

rektiv. 

 L  Riksdagens riktvärde för trafikbuller som 

normalt inte bör överskridas är 30 dBA ekvi-

valentnivå inomhus, 45 dBA inomhus natte-

tid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

och 70 dBA vid uteplats i anslutning till bo-

stad. Kommunen bedömer att riktvärdena för 

trafikbuller inomhus uppfylls vid nybyggnad 

av bostadshus. Bebyggelsen bedöms innebära 

en marginell ökning av fordonstrafik utmed 

Bondstorpsvägen. Någon trafikmätning och 

bullerutredning utifrån bebyggelseförslaget 

har inte bedömts vara nödvändig. 

 
Natur 
Lagenligt skyddad natur (na-

turreservat), landskapsbild, 

strandskydd, område med 

geografiska bestämmelser 

enligt NRL, skyddsområde 

för vattentäkt etc.) 

  I - 

Riksintresse för natur   I - 

Den befintliga miljöns käns-

lighet (ekologisk känslighet, 

fragmentering av grönom-

råde, förlust av gamla/grova 

träd, opåverkat/tyst område) 

  I - 

Internationella konventioner 

(Natura 2000 m.fl.) 

  I - 

 
Effekter på hushållning med naturresurser 

Nyttjande av ändliga naturre-   I - 



   

surser 

Alstring av avfall   I - 

 
Mark 

Risk för föroreningar   I - 

Skada (av geologisk format-

ion, sediment, rullstensås, 

drumlin område, översväm-

ning etc .) 

  I - 

 
Vatten 

Negativa förändringar gäl-

lande yt- och grundvatten 

(kvalitet, flöde, infiltration 

etc.) 

  I - 

Utsläpp till vatten   I - 

Dagvatten    Det finns möjligheter att ansluta den nya 

bebyggelsen till befintliga dagvatten ledning-

ar. Jordarterna i Vaggeryds tätort har hög 

genomsläpplighet när det gäller infiltration, 

enligt länsstyrelsens WebbGIS 2016-11-16. 

Kommunen bedömer därför inte att det finns 

någon risk för översvämning inom planområ-

det. Dagvatten tas omhand i ledningar samt 

infiltreras i marken som har en svag lutning 

mot öster. Vattnet rinner sedan vidare till 

Hjortsjön. 

 
Luft 
Utsläpp till luft, luftfuktighet, 

temperatur, luftströmmar, lukt 

  I - 

 
Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmin-

nesvård och rörligt 

friluftsliv 

 I  Idag ansluter en stig mot Bäckalyckans 

friluftsområde där det finns finna prome-

nad/löparstigar. Den anslutande stig är 

planerad att ersättas av en gång- och cy-

kelväg utmed Bondstorpsvägen. 

Byggnadsminne eller forn-

minne 

 I  Kända fornlämningar finns registrerade inom 

området enligt Länsstyrelsens WebbGIS 

(2016-11-16) och Riksantikvarieämbetets 

fornminnesregister (2016-11-16). Fornläm-

ningarna består av kolbottnar. Kolningsan-

läggning kan enligt Riksantikvarieämbetets 

lista över lämningstyper (2014-06-26) bedö-

mas som fornlämning om den kan antas ha 

tillkommit före år 1850. Kolning i resmila 

och liggmila har förekommit in på 1900-talet. 

Vilken ålder kolbottnarna har inom planom-

rådet är inte känt.  

 

Inför genomförandet av detaljplanen behöver 

en arkeologisk undersökning av området och 

dokumentation av lämningarna ske. Läm-

ningarna behöver grävas bort för att möjlig-

göra en byggnation av bostäder. Kommunen 

väger intresset för att tillskapa fler bostäder 



   

tyngre än att bevara fornlämningarna. 

 
 
Social miljö 

(trygghet, säkerhet, rekreat-

ion, förlust av större rekreat-

ionsområde, fysiska störning-

ar, barriärer) 

  I - 

 
Stadsbild 

(Struktur, dominans, helhet 

eller uppdelat/fragmenterat, 

skala, synfält) 

  I Stad-/landskapsbilden ändras måttligt då 

nya villor tillkommer på tidigare natur-

mark. Byggnadshöjd överensstämmer 

med intilliggande villa fastigheter. 

 
Landskapsbild 

Landskapsbild   I Stad- landskapsbilden ändras måttligt då 

nya villor tillkommer på tidigare natur-

mark. Byggnadshöjd överensstämmer 

med intilliggande villa fastigheter. 

 
Effekter på människors hälsa och säkerhet 
Säkerhet (explosionsrisk, far-

liga transporter, olycksrisk, 

synergieffekter) 

  I - 

Hälsa (buller,trafik mm. Stö-

rande vibrationer eller ljus-

förhållanden, vatten- och luft-

föroreningar, synergieffekter) 

 I  Området bedöms delvis vara måttligt bul-

lerstört men inga riktvärden eller normer 

bedöms överskridas. Åtgärder kan vidtas 

för att minimera bullerpåverkan. 

Ljusförhållanden och  

lokalklimat (Temperatur, 

vindförhållanden, vindtunnel-

effekt, svackor med kalluft, 

dimbildning, snödrev, norr-

läge, skuggbildning, solexpo-

nering) 

  I - 

 
Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 

ÖP   I Området finns omnämnt i gällande över-

siktsplan som utbyggnadområde för bo-

städer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 

Behövs en MKB eller inte? Nej 

 

Om ja, ange vilka aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten eller andra resurser som 

MKB-dokumentet bör behandla: -  

 

Kan effekterna sammantagna bli betydande? Nej 

 

Kommentar: De sammantagna effekterna blir ej betydande, vilket innebär att ingen miljöbedömning 

och tillhörande MKB behöver göras. 

 

Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: - 

De frågor som lyfts fram som viktiga att ta med i fortsatt planarbete är åtgärder för befintliga forn-

minnen. 

 

Checklistan är utförd den: 2016-12-15 

 

 

 

 

 

________________________________   

Hanna Grönlund 

 

Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör 
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Enligt sändlista 

 
 

    

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar om att upphäva vattenskyddsområdet Hok i 
Vaggeryds kommun. 

Bakgrund 
Efter begäran från Vaggeryds kommun beslutade Länsstyrelsen 1975-09-18 
om att förklara Hok som vattenskyddsområde för Hoks samhälles 
vattenförsörjning (dnr 11-184-2395-73). Länsstyrelsen meddelade även om 
skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområdet som publicerades i länets 
författningssamling (Nr 80, 1975). Vattenskyddsområdet berör ett par 
skogs- och jordbruksfastigheter samt norra delen av Hoks samhälle med ett 
flertal villafastigheter. 
 
I september 2017 fick Länsstyrelsen in en begäran från Vaggeryds kommun 
om att upphäva Hoks vattenskyddsområde. Kommunen motiverar begäran 
med att Hoks vattentäkt är nerlagt sedan flera år tillbaka och idag får Hok 
sitt dricksvatten via överföringsledning från vattentäkten i Vaggeryd. 
Vattentäkten kommer inte att tas i bruk igen och kommunen ser inga behov 
av att använda den som reservvattentäkt. Vattenskyddsområdet har inte 
längre något syfte och innebär orimliga begränsningar i användandet av 
marken för boende och arrendatorer. 
 
Enligt 25 a § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m., ska Länsstyrelsen samråda med Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) om beslut rörande grundvatten.  
 
Samråd med SGU har skett och Länsstyrelsen fick i 22 december 2016 in 
följande yttrande från SGU; 
” SGU har ingen erinran mot att vattenskyddsområdena i Klevshult och 
Hok upphävs. Det kan dock vara värt att diskutera ifall brunnarna kan 
användas för övervakning av grundvattenmagasinens kemiska och 
kvalitativa status. I annat fall bör borrhålen tätas för att minska riskerna av 
föroreningsspridning till grundvattenmagasinet. SGU anser att 
tätning/återfyllning av borrhålen bör genomföras enligt SGUs riktlinjer, 
normbrunn -16.” 
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Bestämmelser 
Enligt 7 kap 21-22 §§ miljöbalken (MB) får länsstyrelsen förklara ett område 
som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som 
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. För ett 
vattenskyddsområde ska länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som 
behövs för att tillgodose syftet med området. 
 
I 7 kap. 25 § MB anges att vid prövning av frågor om skydd av områden 
enligt detta kapitel ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att 
syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Motivering 
Länsstyrelsen delar Vaggeryds kommuns och SGUs bedömning om att 
Hoks vattenskyddsområde kan upphävas då syftet med skyddet inte längre 
kvarstår. 
 
Syftet med beslutet från år 1975 var att skydda den grundvattentillgång som 
utnyttjades för vattenförsörjning till Hoks samhälle och det beslutades även 
om föreskrifter för att säkerställa syftet med skyddet. 
 
Enligt 7 kap 25 § MB får inte skyddsbestämmelser beslutade enligt 7 kap 
MB gå längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. 
Då inte längre vattentäkten utnyttjas för vattenförsörjning och det inte finns 
behov av att använda den som reservvattentäkt, nu eller i framtiden, har 
syftet med beslutet år 1975 spelat ut sin roll. Eftersom behov av syftet med 
skyddet inte kvarstår ska beslutet enligt 7 kap. 21 § MB och bestämmelserna 
enligt 7 kap. 22 § MB upphävas.  

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till 
Länsstyrelsen – se bilaga (formulär 23). 

Upplysning 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, samt i Jönköpings-Posten 
och Värnamo Nyheter. Den som berörs av detta beslut har rätt att 
överklaga. Överklagandet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 6 
april 2017. 
 
Vaggeryds kommun bör överväga att hantera brunnarna i enlighet med 
SGU:s yttrande samt beakta vad som i övrigt gäller kring brunnar och 
säkerhet. 
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Beslut 
Länsstyrelsen beslutar om att upphäva vattenskyddsområdet Klevshult i 
Vaggeryds kommun. 

Bakgrund 
Efter begäran från Vaggeryds kommun beslutade Länsstyrelsen 1975-09-18 
om att förklara Klevshult som vattenskyddsområde för Klevshults 
samhälles vattenförsörjning (dnr 11-184-2395-73). Länsstyrelsen meddelade 
även om skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområdet som publicerades i 
länets författningssamling (Nr 81, 1975). 
 
I september 2017 fick Länsstyrelsen in en begäran från Vaggeryds kommun 
om att upphäva Klevshults vattenskyddsområde. Kommunen motiverar 
begäran med att Klevshult vattentäkt är nerlagt sedan flera år tillbaka och 
Klevshult får sitt dricksvatten via ledning från vattentäkten i Skillingaryd. 
Vattentäkten kommer inte att tas i bruk igen och kommunen ser inga behov 
av att använda den som reservvattentäkt. Vattenskyddsområdet har inte 
längre något syfte och innebär orimliga begränsningar i användandet av 
marken för boende och arrendatorer. 
 
Enligt 25 a § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m., ska Länsstyrelsen samråda med Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) om beslut rörande grundvatten.  
 
Samråd med SGU har skett och Länsstyrelsen fick den 22 december 2016 in 
följande yttrande från SGU; 
” SGU har ingen erinran mot att vattenskyddsområdena i Klevshult och 
Hok upphävs. Det kan dock vara värt att diskutera ifall brunnarna kan 
användas för övervakning av grundvattenmagasinens kemiska och 
kvalitativa status. I annat fall bör borrhålen tätas för att minska riskerna av 
föroreningsspridning till grundvattenmagasinet. SGU anser att 
tätning/återfyllning av borrhålen bör genomföras enligt SGUs riktlinjer, 
normbrunn -16.” 
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Bestämmelser 
Enligt 7 kap 21-22 §§ miljöbalken (MB) får länsstyrelsen förklara ett område 
som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som 
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. För ett 
vattenskyddsområde ska länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som 
behövs för att tillgodose syftet med området. 
 
I 7 kap. 25 § MB anges att vid prövning av frågor om skydd av områden 
enligt detta kapitel ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att 
syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Motivering 
Länsstyrelsen delar Vaggeryds kommuns och SGUs bedömning om att 
Klevshults vattenskyddsområde kan upphävas då syftet med skyddet inte 
längre kvarstår. 
 
Syftet med beslutet från år 1975 var att skydda den grundvattentillgång som 
utnyttjades för vattenförsörjning till Klevshults samhälle och det beslutades 
även om föreskrifter för att säkerställa syftet med skyddet. 
 
Enligt 7 kap 25 § MB får inte skyddsbestämmelser beslutade enligt 7 kap 
MB gå längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. 
Då inte längre vattentäkten utnyttjas för vattenförsörjning och det inte finns 
behov av att använda den som reservvattentäkt, nu eller i framtiden, har 
syftet med beslutet år 1975 spelat ut sin roll. Eftersom behov av syftet med 
skyddet inte kvarstår ska beslutet enligt 7 kap. 21 § MB och bestämmelserna 
enligt 7 kap. 22 § MB upphävas.  

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till 
Länsstyrelsen – se bilaga (formulär 23). 

Upplysning 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, samt i Jönköpings-Posten 
och Värnamo Nyheter. Den som berörs av detta beslut har rätt att 
överklaga. Överklagandet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 6 
april 2017. 
 
Vaggeryds kommun bör överväga att hantera brunnarna i enlighet med 
SGU:s yttrande och beakta vad som i övrigt gäller kring brunnar och 
säkerhet. 
 





 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-03-01 § 046 2014/184 28 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Utveckling Vaggeryds centrum – Östergatan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bygga etapp 3 av centrumutvecklingen i Vaggeryd genom att bygga om 
Östergatan i centrala Vaggeryd utifrån föreslagna skiss. Kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med tekniska utskottets förslag om en enkelriktad 
motorfordonstrafik på Östergatan mellan Viktoria- och Storgatan. 
 
Kommunstyrelsen förutsätter att en fullständig kommunikation sker med 
berörda parter innan arbetet påbörjas. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en beskrivning av 
hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 
åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och våren 
2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i och 
parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes under 
hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan planeras för 2017. 
 
 forts. 
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Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på ett 
informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 beslutade tekniska utskottet om 
det fortsatta arbetet med centrumutvecklingen. 
 
Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 
Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 § 57 diskussion om Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 § 17 skisser med förslag. 
Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 § 25 information från 
samhällsutvecklare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 § 34 uppdrag om att ta fram förslag 
för utveckling av Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 § 43 om information om 
parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 § 60 om att genomföra steg 1, 
Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och fastighetsägare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 § 79 om justering av skiss över 
torget. 
Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 § 2 om steg 2. 
Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 § 12 om fler torgplatser. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 § 039 om skisser för steg 2 och 
redovisning av etapp 3 och 4. 
Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 § 27 om skisser för steg 2. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 § 062 om att påbörja steg 2 
Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 § 47 om att ta fram skisser och 
informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 § 62 om byggnationen Storgatan, 
skisser över torget och informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 § 76 om diskussionsunderlag för 
informationsmöte. 
Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 
Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 § 90 om utvecklingen av Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-31, § 003 
 
 
 forts. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
P O Toftgård (C), ordförande i tekniska utskottet, föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter en ingående diskussion föreslår ordförande Gert Jonsson (M) ett 
tillägg till beslutet att kommunstyrelsen förutsätter att det sker en fullständig 
kommunikation med berörda parter innan arbetet sätts igång. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tekniska utskottets 
förslag med föreslaget tillägg och finner det bifallet.  
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Medborgarförslag – Sänkt hastighet på Smedbygatan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget, i enlighet med tekniska 

utskottets förslag, med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare 
beslut 2015-03-30 § 028. 

 
2. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats den 1 september 2016 med förslag att 
hastighetsbegränsningen på Smedbygatan i Vaggeryds ska sänkas från 
nuvarande 50 km/h till 30 km/h.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande av tekniska utskottet. 
 
Genomförda trafikmätning på aktuell gata visar att 93 % av trafikanterna 
håller befintlig hastighetsgräns på 50 km/tim. Normalhastigheten är 38 
km/timmen. Att det finns en gångpassage och parkeringsplatser som medför 
att man måste backa ut i gatan skulle kunna motivera en hastighetsgräns på 
40km/timmen. Kommunens bashastighet inom tätbebyggt område är 
50km/timmen. 30km/timmen förekommer på vissa sträckor förbi 
skolor/förskolor samt i centrala Skillingaryd och Vaggeryd. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om hastigheten på Smedbygatan i 
antagen hastighetsplan, 2015-03-30 § 028. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-09-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 § 101 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande av tekniska 
utskottet. 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 § 028 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-31, § 007 
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Medborgarförslag – Lekplats i Götafors 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om lekplats i Götafors, i 

enlighet med tekniska utskottets förslag, med hänvisning till den 
antagna utvecklingsplanen för aktivitets- och lekplatser. 

 
2. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats den 4 oktober 2016 med förslag att 
anlägga en lekplats i Götafors vid Bondstorpsvägen och Mellängsgatan.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande. Kommunledningskontoret 
har därefter överlämnat medborgarförslaget till tekniska utskottet för förslag 
till svar. 
 
Kommunstyrelsen har nyligen antagit en utvecklingsplan för kommunens 
allmänna kommunala lekplatser (2017-01-11 § 19). I planen anges bland 
annat riktlinjer för placering av de kommunala lekplatserna och där anges 
att avståndet till en lekplats inte ska vara längre än omkring 600 meter. 
Vardaglig lek/närlek bör lösas på, eller i närheten av, den egna fastigheten.  
 
I samband med framtagandet av lekplatsplanen framkom dels att det är 
relativt nära till närliggande lekplatser och dels att det inte finns någon 
lämplig ledig plats för en allmän kommunal lekplats i Götafors-området. De 
obebyggda områden som anges i medborgarförslaget är troligen en 
obebyggd exploateringsbar tomtmark som inte ägs av Vaggeryds kommun. 
 
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till 
den antagna utvecklingsplanen för aktivitets- och lekplatser. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-10-04 
Kommunledningskontorets skrivelse 2017-11-21 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-01-31, § 008 
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