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Granskningsutlåtande för 
Ändring av detaljplan för Östermo industriområde avseende ny gata 
Vaggeryds tätort 
Vaggeryds kommun, Jönköpings län 
April 2021 
 

 
Inkomna synpunkter 
Namn                Datum           

Länsstyrelsen i Jönköpings län 2021-02-01 
Lantmäterimyndigheten 2021-02-05 
Vattenfall Eldistribution AB 2021-02-15 
Miljö- och byggnämnden 2021-03-01 
Försvarsmakten 2021-03-02 
Tekniska nämnden 2021-03-05 
Trafikverket 2021-03-08 

 
Inkomna synpunkter efter granskningstiden 
Namn              Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-09 

 
 
 
 
 
Ett planförslag har varit ute på granskning under perioden 2021-01-28 till och med 2021-03-
08.  
 
 
 
Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras enligt följande: 
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2021-02-01 
Länsstyrelsens roll 
Enligt 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska Länsstyrelsen under 
granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens 
bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs eller 
tillgodoses.  
 
Synpunkter 
Länsstyrelsen har inga sådana synpunkter på planförslaget som avses i 5 kap. 22 § PBL. 
 
Kommentar: Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen har tagit del av 
synpunkten.  
 
Lantmäterimyndigheten 2021-02-05 
Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats:  

Lantmäteriet har ingen ytterligare erinran i ärendet. 
 
Kommentar: Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen har tagit del av 
synpunkten.  
 
Vattenfall Eldistribution AB 2021-02-15 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av ändring av detaljplan för Östermo industriområde och 
lämnar följande yttrande. 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att 
erinra. 
 
Kommentar: Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen har tagit del av 
synpunkten.  
 
Miljö- och byggnämnden 2021-03-01 
Miljö- och byggnämnden har inget att erinra. 
 
Kommentar: Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen har tagit del av 
synpunkten.  
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Försvarsmakten 2021-03-02 
Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende. 
 
Kommentar: Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen har tagit del av 
synpunkten.  
 
Tekniska nämnden 2021-03-05 
Tekniska nämnden godkänner informationen. 
Tekniska nämnden lämnar inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar: Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen har tagit del av 
synpunkten.  
 
Trafikverket 2021-03-08 
Trafikverket har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 
 
Kommentar: Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen har tagit del av 
synpunkten.  
 
Inkomna Synpunkter efter granskningstiden 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-09 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att vidhålla kultur- och fritidsnämndens yttrande 2020- 
12-21 och har inget att erinra gällande detaljplanen som helhet 
med notering kring den utredning som detaljplanen har tagit hänsyn till kring åverkan 
som blir vid anläggningen av Östermoskogen och naturreservatet. 
 
Kommentar: Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen har tagit del av 
synpunkten.  
 
 
 
Vaggeryds kommun, Kommunstyrelsen   
2021-04-07 
 
Andreas Lindberg Torbjörn Åkerblad 
Planarkitekt  Kanslichef  
 


