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  Tekniska utskottet kallas till sammanträde 
 
Tid: Tisdagen den 9 maj 2017 klockan 13.00 
 
Plats: Obs! Kammaren Tekniska kontoret, 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 12 maj 

 
Ärenden: 

1. Tilldelning upphandling av VA-material genom SKL, 
dnr UH 2017/031. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

 

2. Budget med prioriterade mål 2018, dnr TU 2016/093 
Föredragande: Magnus Ljunggren och Camilla Wallin Kupferberg 

Bilaga 

3. Information om beläggningsinventering, dnr TU 2016/089 
Föredragande: Hans Göransson och Samuel Toftgård 

 

4. Information om projektet vattennära mötesplatser, dnr TU 2016/066. 
Föredragande: Hans Göransson och Monica Johansson Grönkvist 

 

5. Motion - Utbyggnad av gång- och cykelväg från Götaforsvägen - 
Storgatan i Vaggeryd med gång- och cykelbro över Lagan,  
dnr TU 2017/046 
Föredragande: Hans Göransson 

Bilaga 

6. Motion – Höj trafiksäkerheten för gående genom blinkande 
övergångsställe vid Storgatan i Skillingaryd, dnr TU 2017/044 
Föredragande: Hans Göransson 

Bilaga 

7. Tider för parkering på kommunal mark, dnr  TU 2017/025. 
Föredragande: Hans Göransson 

Bilaga 

8. Diskussion om parkeringsplatser i centrala Skillingaryd, 
dnr TU 2017/052. 

 

9. Ansökan om nytt tillstånd för reningsverket, dnr TU 2016/044. 
Föredragande: Jonatan Rosenquist 

Bilaga + 
ytterligare 
bilaga skickas 
senast 5/5.  

10. Motion Lokalisering av Smålands Miljö ABs 
återvinningsanläggning, dnr TU 2017/036. 
Föredragande: Jonatan Rosenquist 

Bilaga 
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11. Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten, dnr TU 2017/045 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

12. Kostnadsuppskattning för utökning av Västra strand, Stödstorp 2:1 i 
Vaggeryd, dnr TU 2017/035. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

13. Geoteknik vid Fenix, dnr TU 2017/051. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga + 
rapport delas 
ut på mötet 

14. Konsekvensutredning och förslag på dammsäkerhetsklass,  
dnr TU 2016/081. 
Föredragande: Magnus Ljunggren och Teo Magnusson Bejving 

Bilaga + 
bilaga delas ut 
på mötet 

15. Förvaltningsinformation av större vikt, dnr TU 2017/001. 
- Möte om centrumutvecklingen 
- Pågående entreprenad, LogPoint i Södra Stigamo 
 

 

16. Delgivningar, dnr TU 2017/002. 
A. Cirkulär 17:8 från SKL - Beloppsjusteringar i avtal om 

försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala 
anläggningar 

B. Kommunstyrelsens beslut 2017-04-06 §72 Tider för parkering på 
kommunal mark, dnr KS 2017/077. 

C. Kommunstyrelsens beslut 2017-04-06 §73 Inköp av skog i 
Klevshult, dnr KS 2015/080. 

 
Bilaga 
 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
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Teknisk verksamhet 

Ordförande: Per Olof Toftgård (C) 

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren  

Antal årsarbetare: 28,7 

 

Tekniska utskottet förvaltar, handlägger och verkställer kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut  

om vägar/gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, parker och planteringar, skogar, markreserv och 

exploatering, järnväg, bidrag till enskild väghållning, vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande 

ledningsnät, samt deponi. Tekniska utskottet är även beslutsorgan när det gäller lokala  

trafikföreskrifter och ska bevaka trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen 

Driftsram 2018 Bokslut  

2015 

Bokslut  

2016 

Budget  

2017 

Budget 

2018 

Driftsram (nettokostnad) 26 919 28 770 29 973 29 334 

 

Resultatfonder Bokslut  

2015 

Bokslut  

2016 

Teknisk verksamhet, KS 7,1 6,4 

Beläggningsunderhåll 
(asfaltkartell) 

1,6 1,6 

Vatten och avlopp (innan 
vattentjänstlagen) 

0,7 0,5 

Vatten och avlopp (utifrån 
vattentjänstlagen) 

– 1,1 – 1,6 

Deponi renhållning  3,0 4,6 

 

 

  

Budget 2018 Härledning preliminär ram, kr Budget 2017: 29 973 

Lönekompensation (Central lönepott) utfördelas efter slutna avtal  

Strukturförändringar 260 

Specialdest. statsbidrag 0 

Kapitaltjänst förändring jämfört med föregående år (justerars i maj)  

Politiska prioriteringar ökade resurser/mindre resurser  

Rättelser 0 

Krav effektivitet -899 

Budget 2018 29 334 
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Kommunfullmäktiges mål 2015-

2018 Prioritering  
Tekniska utskottets nämndmål 2018 

(Exempel 2017) 

1-Kommunen skall vara en god och 

attraktiv kommun att leva, bo och 

verka i. Det är viktigt att hela 

kommunen får möjlighet att 
utvecklas. Verksamheten på 

Skillingaryds skjutfält ska inte påverka 

bostadsutvecklingen utanför 

skjutfältets gränser. 

1. 

2. 
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Planerade verksamhetsförändringar 2018 – 2020  
Verksamheten renhållning och återvinning övergår i kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö 

(SÅM) med uppgift att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall. I kommunalförbundet ingår 

kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Ansvarsövergången sker från och med 2018-01-01. 

Överrangering av personalresurser med tjänstgöringsgrad över 50% genomförs vid övergången. Gemensamt 

abonnentregister, ekonomisk struktur med mera har upprättats. Ansvaret för deponier kvarstår i respektive 

kommun och övergår inte i SÅM. 

Tekniska utskottet påverkas genom ett minskat omfång ansvars- och verksamhetsmässigt. Renhållning och 

återvinning utgör ca 11 % av totala kostnadsvolymen för tekniska utskottet 2016. Gemensamma övergripande 

kostnader slås ut på färre verksamheter. Personalstyrkan inom tekniska kontoret reduceras och därmed blir det 

färre medarbetare för att upprätthålla den gemensamma servicen och att bedriva förbättrings- och 

utvecklingsarbete inom tekniska kontoret. Samtidigt frigörs vissa personella resurser för de som idag arbetar en 

mindre andel än 50% med renhållning och återvinning, som en resurs i kvarvarande verksamhet. Framtida 

kostnader för deponier utöver fonderade medel kommer att belasta skattekollektivet. 

Framåtblick 
Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att kommande mandatperioder kommer att ge en 

utbyggnad av gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden. Efterfrågan på 

bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och med el-cykelns nya möjligheter till snabbare och längre 

förflyttningar. 

Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, 

ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder. En bidragande orsak till det ökade kravet på t.ex. 

grönområden är att den egna täppan blir generellt mindre och det offentliga rummet ersätter detta minskade 

utrymme. 

För att förverkliga nya vatten- och avloppsverksamhetsområden krävs utbyggnad av VA- ledningar och 

utbyggnad av kapacitet för att försörja nya områden. Det finns flera områden som planeras utgöra nya VA-

verksamhetsområden utifrån en trygg och miljösäker VA-försörjning. 

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och i besparingstider är detta en 

utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen samt 

vatten- och avloppsanläggningar underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens 

infrastruktur i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrad service mot kund. 

En del av tekniska utskottets kostnader är energikostnader (el, diesel, bitumen m.m.). Utvecklingen av 

energiprisläget och omställning till bättre energiutnyttjande har betydelse för den framtida kommunala 

servicenivån och en minskad miljöbelastning. Att producera egen energi, t.ex. solceller, kan minska effekten av 

rådande energipriser. 

Att vårda det egna humankapitalet i samverkan med inköpta konsulter och entreprenörer är av avgörande 

betydelse för att ge effektiv efterfrågad service. Att vara en attraktiv arbetsgivare har och kommer att ha 

betydelse som avspeglar sig i hur kommunen kan erbjuda service. 

Jämförelsetal Bokslut  

2015 

Bokslut  

2016 

Budget  

2017 

Budget 

2018 

Nettokostnad/invånare, kr 2 013 2 109 2 187 2 110 

Nettokostnadsutveckling, % -3,6 % 6,9 % 4,2 % -3,0 % 

Andel av kommunens 

nettodriftskostnad, % 

4,0 % 4,3 % 4,0 %  
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Övergripande mål 1 Nämnds-/inriktningsmål  ÖM Verksamhetsmål 

Kommunen skall vara en god och 

attraktiv kommun att leva, bo och 

verka i. Det är viktigt att hela 

kommunen får möjlighet att 

utvecklas. Verksamheten på 

Skillingaryds skjutfält ska inte 

påverka bostadsutvecklingen utanför 

skjutfältets gränser. 

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. 

1, 2, 3, 4, 

8, 10 

Erbjuda kommuninvånarna långsiktigt hållbara vattentjänster 

med hög kundnöjdhet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet 

inom en miljö- och klimatanpassad verksamhet. 

Mätetal: NMI, uppföljning driftstörningsrapporter, uppföljning 

miljötillstånd, taxeuppföljning, uppföljning miljöprogrammet, 

vattenprovtagning, inspektionsrapporter från miljöförvaltningen. 

Övergripande mål 2 Nämnds-/inriktningsmål ÖM Verksamhetsmål 

Kommunens verksamheter ska vara 

lättillgängliga och ha ett positivt 

problemlösande förhållningssätt. 

Jämställdhet och ett barn- och 

ungdomsperspektiv beaktas i den 

kommunala planeringen. 

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. 

1, 2, 4, 8, 

10 

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. 

Mätetal: KKiK, NMI, uppföljning miljötillstånd, uppföljning 

miljöprogrammet, plockanalyser avfall. 

Övergripande mål 3 Nämnds-/inriktningsmål  ÖM Verksamhetsmål 

Kommunen ska arbeta för att fler 

företag etablerar sig i kommunen. 

Såväl traditionella industriföretag 

som tjänsteföretag. 

Aktivt delta i exploaterings-processens alla delar 

för att bidra till en växande kommun. Ha ett öppet 

och serviceriktat bemötande gentemot 

näringslivet. 

1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10 

Erbjuda kommuninvånare, besökare och näringsliv en säker och 

effektiv kommunal transportinfrastruktur. 

Mätetal: NMI, STRADA. 

Övergripande mål 4 Nämnds-/inriktningsmål  ÖM Verksamhetsmål 

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. 

Ha ett aktivt miljöarbete utifrån miljöprogrammets 

intentioner och genomföra miljöprogrammets 

åtgärder. 

1, 2, 4, 8, 

9, 10 

Bidra till en god och attraktiv kommun genom att underhålla 

och utveckla kommunens grönområden med hänsyn till 

friluftsliv och naturvärden. 

Mätetal: NMI, uppföljning av åtgärder miljöprogrammet, 

befolkningsutveckling. 
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Övergripande mål 5 Nämnds-/inriktningsmål ÖM Verksamhetsmål 

Det ska vara ett gott förhållningssätt 

mellan personal, arbetsledning och 

politiken. 

Ha ett öppet och serviceriktat bemötande mellan 

personal, arbetsledning och politik där vi 

respekterar varandras roller. 

1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10 

Aktivt delta i exploaterings-processens alla delar för att bidra till 

en växande kommun. 

Mätetal: Befolkningsutveckling, nyetablering av företag. 

Övergripande mål 6 Nämnds-/inriktningsmål ÖM Verksamhetsmål 

Politiken ska präglas av ekonomisk 

styrka och budgetföljsamhet. 

Bidra till måluppfyllelsen genom en effektiv 

ledning/styrning, planering, samt service och 

kommunikation av hög kvalitet. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 10 

Bidra till måluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, 

planering, samt service och kommunikation av hög kvalitet. 

Mätetal: NMI, medarbetarenkät, måluppföljning. 

Övergripande mål 7 Nämnds-/inriktningsmål  ÖM Verksamhetsmål 

Kommunens elever ska lämna skolan 

med godkända betyg. 

Vara tillgängliga och stödja andra förvaltningar 

inom tekniska kontorets kompetensområde. 

1, 2, 4, 8, 

10 

Genomföra miljöprogrammets åtgärder. 

Mätetal: Uppföljning av miljöprogrammet. 

Övergripande mål 8 Nämnds-/inriktningsmål ÖM Verksamhetsmål 

Kommunen ska vara en aktiv part i 

den regionala utvecklingen. 

Aktivt delta i de regionala samverkansgrupper och 

nätverk som berör den tekniska verksamheten. 

1, 2, 4, 5, 

9, 10 

En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö. 

Mätetal: Medarbetarenkät, uppföljning sjuktal, uppföljning 

tillbud- och olycksrapportering, systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Övergripande mål 9 Nämnds-/inriktningsmål  ÖM Verksamhetsmål 

Vaggeryds kommun ska stärka sin 

position som en god kulturkommun 

och verka för ett rikt och varierat 

föreningsliv i hela kommunen. 

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. 

  

Övergripande mål 10 Nämnds-/inriktningsmål  ÖM Verksamhetsmål 

Mångfalden i de kommunala 

verksamheterna kan utvecklas genom 

att alternativa driftsformer prövas. 

Ta tillvara goda erfarenheter från olika 

driftsformer inom den tekniska verksamheten, för 

lärande, utveckling och förnyelse. 
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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     

 

 

 

Motion – Utbyggnad av gång- och cykelväg från 
Götaforsvägen/Storgatan i Vaggeryd, dnr TU 
2017/046 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
Bifalla motionen utifrån kommande revision av gång- och 

cykelvägsplan. 

 

Ta med förslaget om förlängd gång- och cykelväg längs med 

Storgatan i Vaggeryd till kommande revidering av Gång- och 

cykelvägsplanen. 

 

Äska medel i kommande budgetprocesser för att möjliggöra 

byggnation och framtida väghållning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in en motion 2017-03-15 till Kommunfullmäktige 

med ett förslag att förlänga nuvarande gång- och cykelväg från 

Götaforsvägens utfart mot Storgatan till vägen mot Friluftsgården och 

att bygga en bro över Lagan parallellt med befintlig bilbro. 

 

Tekniska utskottet tycker att motionen medför att det befintliga gång- 

och cykelnätet i området utvecklas på ett positivt sätt. Förslaget bör 

därför föras in i kommande revidering av gång- och cykelvägsplan.  

 

Beslutsunderlag 
Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg från 

Götaforsvägen/Storgatan i Vaggeryd från 2017-03-17, dnr KS 

2017/097. 

Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet från 2017-04-

10, dnr TU 2017/046. 

 

Ärendet 
Det har kommit in en motion 2017-03-15 till Kommunfullmäktige 

med ett förslag att förlänga nuvarande gång- och cykelväg från 

Götaforsvägens utfart mot Storgatan till vägen mot Friluftsgården och 

att bygga en bro över Lagan parallellt med befintlig bilbro. Motionen 

har remitterats till tekniska utskottet för yttrande. 
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Tekniska utskottet tycker att motionen medför att det befintliga gång- 

och cykelnätet i området utvecklas på ett positivt sätt. Förslaget bör 

därför föras in i kommande revidering av gång- och cykelvägsplan.  

 

 
 

Kostnadsberäkningar: 

Körbar träbro typ Götarp (3,5 x 20m) 490 000 

Landfästen 80 500 

GC-väg 380 380 

Räcken 97 600 

Belysning 54 000 

Återställningsarbeten 35 200 

Oförutsedda kostnader ca 10% 112 320 

Totalt 1 250 000 

 

 

Hans Göransson 

Gatu- och parkchef 

Tekniska kontoret 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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Medborgarförslag – Höj trafiksäkerheten för gående 
genom ”blinkande” övergångsställe vid Storgatan i 
Skillingaryd, dnr TU 2017/044. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till framtida trafiksäkerhetsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-03-14 med förslag att kommunen 
utreder förutsättningarna och utformar ett säkert övergångsställe på 
Storgatan i Skillingaryd. Kommunledningskontoret överlämnade 
medborgarförslaget till tekniska utskottet för yttrande. 
 
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. När en 
oskyddad trafikant passerar fordonstrafiken krävs ögonkontakt med 
fordonsföraren. Gång- och cykelpassager har försetts med extra belysning 
och markerade pollare för att uppmärksamma fordonsföraren om passagen. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett blinkande övergångställe är aktuellt på 
nämnda del av Storgatan i Skillingaryd utifrån att den blinkande tekniken för 
övergångsställen visat sig fungera dåligt, och den falska upplevda 
tryggheten det skapar för de gående.  
 
Tekniska utskottet har gett tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag 
på hur en trafiksäkerhetsplan skulle kunna utformas, och vad ett 
framtagande skulle innebära i kostnader. 
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Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-03-14. 
Kommunledningskontorets skrivelse inkom till tekniska kontoret 2017-04-
10, dnr KS 2017/078. 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Tider för parkering, dnr TU 2017/077 
 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att fastställa principer för parkeringstider 

för framtida ändringar av de lokala föreskrifterna enligt följande: 

 

De mest centrala områdena/gångfartsområdena: 

1 timmes parkering 8-19 (8-15) 

 

Övriga centrala delar utanför gångfartsområdena: 

2 timmars parkering 8-19 (8-15) 

 

Övrig tid inom tätbebyggt område: 

24 timmar enligt trafikförordningen. 

 

Undantag kan få förekomma på vissa platser om det är särskilt 

motiverat, såsom 5 minuter för hämtning/lämning vid förskolor eller 

vid uttagsautomater. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Synpunkter har inkommit från både handlare och privatpersoner om 

att det är för korta parkeringstider på vissa parkeringsplatser i 

kommunen. Gatu- och parkchefen visade en sammanställning över 

vilka parkeringstider som gäller i kommunen. Tekniska utskottet 

diskuterade frågan utifrån att hitta en balans mellan att ha omsättning 

på de mest centrala parkeringsplatserna och att man ska hinna göra 

vissa ärenden. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med 

önskemål om att förtydliga förslaget med skisser över Vaggeryd och 

Skillingaryd som visar hur tiderna skulle se ut i praktiken. 

 

Beslutsunderlag 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Lokala trafikföreskrifter för Vaggeryds kommun. 

Tekniska utskottets beslut 2017-03-07 § 25 om parkeringstider. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-06 §72 om återremiss. 

 

 

Hans Göransson 

Gatu- och parkchef 

Tekniska kontoret 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-04-06 § 072 2017/077 17 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Tider för parkering på kommunal mark 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till tekniska utskottet för 
ytterligare beredning och komplettering av bl.a. områdesbeskrivning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Synpunkter har inkommit från både handlare och privatpersoner om att det 
är för korta parkeringstider på vissa parkeringsplatser i kommunen. Gatu- 
och parkchefen har upprättat en sammanställning över vilka parkeringstider 
som gäller i kommunen. Tekniska utskottet har diskuterat frågan utifrån att 
hitta en balans mellan att ha omsättning på de mest centrala 
parkeringsplatserna och att man ska hinna göra vissa ärenden. 
 
Tekniska utskottet föreslår i beslut 2017-03-07, § 025 att kommunstyrelsen 
fastställer parkeringsprinciper vid framtida ändringar av lokala 
trafikföreskrifter: 
De mest centrala områdena/gångfartsområdena – 1 timme mellan 8-19  
(8-15) 
Övriga centrala delar utanför gångfartsområdena – 2 timmar mellan 8-19  
(8-15) 
Övrig tid inom tätbebyggt område – 24 timmar enligt trafikförordningen. 
 
Undantag kan få förekomma på vissa platser om det är motiverat, såsom  
5 minuter vid skolor. 
 
Beslutsunderlag 
Trafikförordningen (1998:1276) 
Lokala trafikföreskrifter för Vaggeryds kommun 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 2017-03-07, § 025 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om att återremittera det till 
tekniska utskottet för ytterligare beredning och komplettering av bl.a. 
områdesbeskrivning. 
 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum  Sida 

2017-04-25  1(3) 
  

 
 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     

 

 
 
Ansökan om tillstånd för Skillingaryds 
avloppsreningsverk, dnr TU 2016/044 
 
Förslag till beslut 
Lämna in ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid 
Skillingaryds avloppsreningsverk till Miljöprövningsdelegationen hos 
Länsstyrelsen i Östergötland. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För Skillingaryds avloppsreningsverk finns ett gällande miljötillstånd 
fattat av Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2001. Beslutet är fattat 
utifrån tidigare miljölagstiftning – miljöskyddslagen. Länsstyrelsen 
har därför påpekat att Vaggeryds kommun bör ansöka om nytt 
tillstånd enligt nuvarande lagstiftning – miljöbalken. 
 
Samtidigt har reningsprocesserna vid avloppsreningsverket byggts om 
och effektiviserats efter att nuvarande tillstånd beslutades. Tillståndet 
omfattar en dimensionerande anslutning av 10 000pe vilken under år 
2014 överskreds och år 2015 låg anslutningen på 9995pe. Tekniska 
kontoret har därför i samförstånd med länsstyrelsen under år 2015 
inlett en tillståndsprocess för att erhålla ett nytt tillståndsbeslut enligt 
miljöbalken. 
 
Under hösten 2016 genomfördes ett utökat samråd med berörda 
myndigheter, organisationer och allmänheten. Därefter har arbetet 
med framtagande av ansökningshandlingar inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning pågått. Dessa handlingar finns nu som 
granskningshandlingar och tekniska kontoret planerar att lämna in den 
formella ansökan under maj månad 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Granskningshandling ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. 
Samrådsunderlag daterat 2016-01-14. 
Minnesanteckning från samråd med tillsynsmyndigheten 2016-02-04. 
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Ärendet 
För Skillingaryds avloppsreningsverk finns ett gällande 
tillståndsbeslut fattat av Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2001. 
Beslutet är fattat utifrån förra miljölagstiftningen – miljöskyddslagen. 
Länsstyrelsen har därför påpekat att Vaggeryds kommun bör ansöka 
om nytt tillstånd enligt nuvarande lagstiftning - miljöbalken. 
 
Samtidigt har reningsprocesserna vid avloppsreningsverket byggts om 
och effektiviserats efter att nuvarande tillstånd beslutades. Tillståndet 
omfattar en dimensionerande anslutning av 10 000pe vilken under år 
2014 överskreds och år 2015 låg anslutningen på 9995pe. Det krävs 
alltså ett nytt tillstånd även för att klara framtida befolkningstillväxt 
och anslutning av ytterligare verksamhetsområden till Skillingaryds 
avloppsreningsverk. 
 
Tekniska kontoret har med anledning av ovanstående, i samförstånd 
med länsstyrelsen, under år 2015 inlett en tillståndsprocess för att 
erhålla ett nytt tillståndsbeslut enligt miljöbalken. 
 
Ett nytt tillstånd utifrån aktuell lagstiftning kommer att medföra ökade 
reningskrav och därigenom behov av ombyggnation av delar av 
reningsprocessen. Den planerade ombyggnaden innebär att befintliga 
bassänger till viss del omdisponeras för att optimera reningsprocessen, 
luftningssystemet i den biologiska processen byggs om, 
kontorsbyggnaden byggs ut, skivfilter installeras för ökad fosforrening 
och några vassbäddar tas ur drift och rivs. 
 
Ett första steg i tillståndsprocessen är samråd med 
tillsynsmyndigheten. Ett sådant samråd hölls den 4 februari 2016 på 
Skillingaryds avloppsreningsverk. 
 
Avloppsreningsverk antas alltid ha en betydande miljöpåverkan enligt 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Vid ändring av en 
sådan verksamhet krävs utöver samråd med tillsynsmyndigheten även 
ett utökat samråd med berörda statliga myndigheter, berörda 
organisationer och allmänheten. Efter beslut av tekniska utskottet 
genomförde tekniska kontoret ett utökat samråd under september 
månad 2016 och en samrådsredogörelse togs ram. 
 
Arbetet med framtagande av ansökningshandlingar inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning har därefter pågått. Dessa handlingar 
finns nu som granskningshandlingar och tekniska kontoret planerar att 
lämna in den formella ansökan under maj månad 2017. 
Granskningshandlingarna bifogas som beslutsunderlag. 
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Jonatan Rosenquist 
VA och renhållningschef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
VA- och renhållningschef 
Projektledare 
Diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 

2017-04-24  1(2) 

  

 

 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     

 

 

 

Motion – Lokalisering av Småland Miljö AB:s 
återvinningsanläggning, dnr TU 2017/036 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
Inte lämna några synpunkter över remitterad motion.  

Tekniska utskottet bedriver liknande verksamhet inom samma 

geografiska område där Småland Miljö AB:s verksamhet idag är 

belägen (deponi och återvinningscentral). 

 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den brand som utbröt den 15 september 2016 på 

Småland Miljö AB:s återvinningsanläggning i Vaggeryd har 

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 2017-01-11 lämnat in en 

motion avseende anläggningens lokalisering. De anger att branden var 

omfattande och svårbekämpad samt att den medförde stor oro över 

risken för påverkan på människors hälsa och miljön. Det konstateras 

även att verksamheten är miljöfarlig och transportintensiv. 

 

Socialdemokraterna hemställer därför; 

 

att Vaggeryds kommun meddelar Småland Miljö AB att kommunen 

vill se en annan plats för företagets verksamhet än den nuvarande, 

 

samt att i samarbete med företaget, Länsstyrelsen och 

Räddningstjänsten finna en ny logistiskt lämplig plats på betryggande 

avstånd från tätort. 

 

Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till tekniska 

utskottet för yttrande senast den 30 maj 2017. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från 2017-01-11 om lokalisering av Småland Miljö AB:s 

återvinningsanläggning, dnr KS 2017/022. 

Kommunledningskontorets remiss inkommen till tekniska utskottet 2017-

02-14, dnr TU 2017/036. 

 

 

Jonatan Rosenquist 

VA och renhållningschef 

Tekniska kontoret 
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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 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 

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

 

 

 

Motion – Kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten, 
dnr TU 2017/045 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
Inte lämna några synpunkter på inkommen motion om 

skolskjutsverksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in en motion 2017-03-14 till Kommunfullmäktige 

med ett förslag att kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten genom att 

införa särskilt uppmärkta/skyltade på- och avstigningsplatser. Särskild 

utbildning för skolskjutsansvariga och elever bör också införas. 

 

Tekniska utskottet har inget ansvar för kommunens 

skolskjutsverksamhet och har inte några synpunkter på denna motion. 

Tekniska utskottet tillhandahåller kompetens för anläggande av 

bussfickor för av- och avstigningsplatser utifrån barn- och 

utbildningens nämndens begäran. 

 

Beslutsunderlag 
Motion om att kvalitetssäkra skolskjutsverksamheten från 2017-03-14 

dnr KS 2017/079. 

Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet från 2017-04-

10, dnr TU 2017/045. 

 

Magnus Ljunggren 

Teknisk chef 

Tekniska kontoret 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

Diarium 
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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     
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Kostnadsuppskattning för utökning av Västra 
strand, Stödstorp 2:1 i Vaggeryd, dnr TU 2017/035 
 
Förslag till beslut 
Godkänna föreslagna kostnadsuppskattning för utökning av Västra 
strand i Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan har upprättats för del av Stödstorp 2:1 m.fl. – utökning 
av Västra strand. Tekniska kontoret har genomfört en 
kostnadsuppskattning för infrastrukturen samt terrassering av 
tomtmarken utifrån samrådshandling.  
 
Terrassering av tomtytor    ca 7,3 Mkr 
Vägbyggnad inkl. belysning m.m.  ca 4,1 Mkr 
  Summa: ca 11,4 Mkr 
 
Exploateringskostnad  ca 181 kr/m2 tomtyta 
 
 
Vatten- och avloppsledningar ca 2,3 Mkr 
Anläggningsavgifter  ca 3,3 Mkr 
  Netto: ca 1,0 Mkr 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan från 2017-03-23, dnr 2016/343B. 
Kostnadskalkyl 2017-04-21. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Byggledare 
Diarium 



 

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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Planområdet, del av Stödstorp 2:1, Vaggeryd 
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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.  
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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.  



   
   

12 
 

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
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@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

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 

 

 

 



















Västra Strand 2017-04-21

Tomtytor (55670 m2 tot) volym a´-pris summa

Fyll 45000 m3 110 kr             4 950 000 kr        Köp + körning

Vegetation 16701 m3 110 kr             1 837 110 kr        30cm + Bortkörning

Stubbrytning 928 st 200 kr             185 600 kr           

Oförutsett 6 787 110 kr       5% 339 356 kr           

summa 7 312 066 kr        

Väg volym a´-pris summa

Fyll m3 60 kr               -  kr                    

Vegetation 2340 m3 40 kr               93 600 kr             20cm

Förstärkning 1560 m3 140 kr             218 400,00 kr      

Bärlager 780 m3 150 kr             117 000 kr           

Asfalt 7800 m2 150 kr             1 170 000 kr        (1200m x 6.5m brett)

Belysning 48 ST 30 000 kr       1 440 000 kr        1 per 25 meter (1200meter)

Oförutsett 3 039 000 kr       10% 303 900 kr           

summa 3 342 900 kr        

Maskintimmar volym a´-pris summa

Schakt Vegetation m3 252 000 kr           

Ordna tomter efter fyll levererats m3 400 000 kr           

m3 -  kr                    

m2 -  kr                    

Oförutsett 652 000 kr          10% 65 200 kr             

summa 717 200 kr           

summa -  kr                   kontroll

Totalsumma 11 372 166 kr      11 372 166 kr                   

Försäljningsbar mark

Tomter 42 ST 1500 m2 63000 m2

exploatering kr/m2 181 kr                  m2

VA

Anslutningsavgift 3 276 000 kr       42 fastigheter a´1700 m2

Anläggningskostnad 2 315 500 kr       

960 500 kr          



 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum  Sida 

2017-04-25  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     

 

 

 

Geoteknisk undersökning för Fenix,  
dnr TU 2017/051 
 

Förslag till beslut 
Överlämna redovisningen för den geotekniska undersökningen vid 

Fenix till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-25 §10 att ge 

tekniska kontoret i uppdrag att genomföra markundersökning över 

område D, söder om Fenix, med anledning av placering för ny 

högstadieskola i Vaggeryd. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-25 §10 om uppdrag 

för markundersökning söder om Fenix, dnr KS 2015/035. 

Geoteknisk rapport daterad 2017-04-28. 

 

 

Magnus Ljunggren 

Teknisk chef 

Tekniska kontoret 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

VA-ingenjör 

Diarium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 010 2015/035 13 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Placering ny högstadieskola Vaggeryd 
 

Arbetsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att göra en markundersökning över  

område D, söder om Fenix. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet har gett miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningar och möjligheter att lokalisera en ny högstadieskola i 

anslutning söder om Hjortsjöskolan. Underlag för tidigare inriktningsbeslut 

om placering vid Fenix utreds enligt samma förutsättning. 

 

Kommunledningskontoret har fått uppdraget att arbeta vidare med tre 

utvalda placeringar, två olika alternativ vid Fenix och alternativ vid 

Hjortsjöskolan. 

 

Miljö- och byggnämnden har utrett frågan enligt tjänsteskrivelse  

2016-10-19. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2016-12-21 § 115 att 

kommunfullmäktige beslutar att placeringen för en ny högstadieskola i 

Vaggeryds tätort blir enligt alternativ D, söder om Fenix. Detta för att denna 

placering sammanvägt har fördelar för samanvändningsmöjligheter, 

framtida utvecklingsmöjligheter för gymnasieskola, låg/mellanstadier och 

högstadier, en sammanhållen skolenhet, en naturskön friyta, en god trafik- 

och ljudmiljö, samt att det kan vara möjligt att bebygga inom befintligt 

planområde. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2016-09-21, § 170 

Arbetsutskottets beslut 2016-10-19, § 187 

Miljö- och byggnämndens beslut 2016-12-20, § 206 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-21, § 115 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelser 2016-12-06 och  

2016-12-14 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gert Jonsson (M) föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att 

göra en markundersökning över område D, söder om Fenix innan beslut tas 

om placeringen av ny högstadieskola i Vaggeryd. 

 forts. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 § 010 2015/035 14 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Ulf Abrahamsson (C) föreslår avslag på Gert Jonssons förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att sitt eget förslag 

antas. 

 

 

 

 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum  Sida 

2017-04-25  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     

 

 

 

Konsekvensutredning och dammsäkerhets-
klassning, dnr TU 2016/081 
 

Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen av konsekvensutredning och 

dammsäkerhetsklassning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Jönköpings län begärde våren 2016 in uppgifter om 

kommunens damm-verksamhet.  Anläggningarna Götafors, Mölna 

kvarn och Eckern omfattas av kravet att lämna in konsekvens-

utredning tillsammans med förslag på klassificering senast 1 juli 2017. 

 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2016-11-03 om att lämna in 

konsekvensutredning och förslag på dammsäkerhetsklass, 

länsstyrelsens beteckning 535-7493-2016. 

Konsekvensutredning och förslag på dammsäkerhetsklass för Eckern 

från 2017-04-19. 

Konsekvensutredning och förslag på dammsäkerhetsklass för Mölna 

Kvarn från 2017-04-19. 

Dagbok från Mark- och miljödomstolen över Ansökan om 

laglighetsförklaring och tillstånd till bortledande av vatten fram till 

Götafors vattenkraftverk m.m. i Lagan, Vaggeryds kommun, 

Målnummer M 803-16. 

 

 

Magnus Ljunggren 

Teknisk chef 

Tekniska kontoret 

 

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Teknisk chef 

VA-ingenjör 

Diarium 
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