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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

– Denna planbeskrivning 

– Plankarta med bestämmelser  

– Fastighetsförteckning 

– Bilaga 1: Behovsbedömning 

– Bilaga 2: Bullerutredning 

 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder på fastigheten Räven 8 m.fl. i Skillingaryds 

tätort. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra markanvändningen från småindustri till 

bostäder. 

 

Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 

kap) med så kallat standardförfarande vilket innebär att planen efter genomfört samråd kommer att 

granskas under minst två veckor. Efter genomförd granskning kan planen antas. Antagandebeslutet 

vinner laga kraft om det inte överklagas. Den här detaljplanen syftar till att ändra gällande plan och 

anpassa området så att attraktiv tomtmark för bostäder kan tillskapas.  

 

TIDPLAN 
Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan: 

Oktober-november samråd 

November  sammanställning av inkomna yttranden och ev. 

revideringar samt beslut om granskning 

December      utställd för granskning  

Februari 2018  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. 
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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 ska 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 (upprättad behovsbedömning). 

 

Detaljplanen med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 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. 

 

Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, vatten och luft. Planförslaget bedöms inte ha en negativ 

påverkan enligt upprättad behovsbedömning. Förslaget innebär cirka sju bostäder i radhusformation 

inom ett befintligt bebyggelseområde. Bedömningen är att denna utbyggnad inte kommer att ge några 

negativa konsekvenser och inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.  
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PLANOMRÅDE OCH PLANDATA

 
Planområdets lokalisering i Skillingaryd. 

 

Läge och areal  

Planområdet är beläget i anslutning till korsningen Fabriksgatan/ Östra Vasagatan i centrala 

Skillingaryd. Radhusområdet söder om Räven 8 är ett populärt område för boende i Skillingaryd. 

Aktuellt område, Räven 8, bedöms också ha ett centralt och attraktivt läge för till exempel radhus. I 

orten finns ett levande centrum med allehanda butiker och service, skolor, äldreboenden, förskola, 

sim-/sporthall, vacker natur med närhet till strövområden samt ett levande näringsliv. 

Kommunikationerna är goda med buss- och järnvägshållplats mitt i samhället med bra 

pendlingsmöjligheter samt med E4-an som passerar intill. Totalt omfattar planområdet cirka 0,4 ha. 
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Markägoförhållanden 

 
Fastigheterna inom planområdet. 

 

Marken inom planområdet består av tre fastigheter. Till störst del av Räven 8, men även del av Räven 

3 samt del av Pålen 1:1. Kommunen äger all mark inom planområdet. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har 2015-09-09 beslutat om uppdrag att upprätta detaljplan 

för aktuellt område. Efter beslutet har skisser på planens utformning behandlats i plankommittén.  

2017-06-27 tog Miljö- och byggnämnden beslut om att upprätta detaljplanen genom 

standardförfarande samt skicka ut planen för samråd. 

 

 

 

Översiktsplan 

Planområdet, liksom marken norr om, finns omnämnt och är utpekat 

för nya bostäder i gällande översiktsplan. Även i andra delar av 

kommunen sker denna omvandling där tidigare industriområden blir 

bostadsområden. Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs av 

kommunfullmäktige 2012 och vann laga kraft 2014. 
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Detaljplaner 

  
Utdrag ur plankartan som fastställdes 1988-02-29. 

 

Inom planområdet finns gällande detaljplan fastställd 29 februari 1988. Aktuellt markområde utgör 

kvartersmark för bostäder i form av en- och tvåvånings radhus samt småindustri enligt gällande plan. 

Intill planområdet finns detaljplaner fastställda 17 augusti 1942, 12 mars 1960 samt kvarteret Illern 

som vann laga kraft 2 mars 2017. 

 

Riksintresse och fornlämningar 

Planområdet ingår inte i något riksintresseområde. Enligt RAA (2017-10-11) finns inga kända 

fornlämningar registrerade inom området. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR

 
Planområdet sett från Fabriksgatan i öster. 
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Planområdet sett från Östra Vasagatan i söder. 

 

Mark och vegetation  

På fastigheten Räven 8 fanns tidigare en industribyggnad. Såvitt känt har byggnaden de senaste 30 

åren använts som förråd. Marken är plan, inga höjdskillnader finns inom planområdet eller mot 

angränsande fastigheter. Ytan består av gräs, partier med jord, grus, sand samt några få stubbar och 

träd. 

Bebyggelseområden 

Mot norr angränsar området en industribyggnad där idag olika företag hyr in sig. Företagen nyttjar 

lokalen mestadels som kontor, förvaring och förråd. I byggnadens nordvästra del finns även ett 

plåtslageri. I söder ligger rad- och parhusområdet Järven. Bebyggelsen är ganska kompakt och 

innehåller en hel del trivselvärden i sin småskalighet. Väster om planområdet finns järnvägen mellan 

Jönköping, Värnamo, Nässjö. Avståndet mellan järnvägsspår och byggrätt för bostadsändamål är cirka 

30 meter. I öster på fastigheten Illern 8 finns idag en verksamhet och på Illern 1 pågår en 

nybyggnation av lägenheter.  

 

Offentlig och kommersiell service 

Området ligger centralt i Skillingaryd och har därmed närhet till den offentliga- och kommersiella 

service som finns i tätorten.  

 

Gator och trafik 

Öster om planområdet finns Fabriksgatan med viss genomfartstrafik. Trafikmängden har uppskattats 

till max 1000 bilar/åmd. Utmed sträckan gäller begränsad hastighet till högst 30 km/h. I enlighet med 

kommunens gång- och cykelplan från 2016 kommer del av planområdet längs i öster mot Fabriksgatan 

avsättas för cykelväg. Sträckan är del av ett prioriterat stråk som kommunen pekat ut. 
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Utdrag ur kommunens Gång-och cykelvägsplan. Pilen pekar på det stråk som detaljplanen berör. 

I södra delen av planområdet går Östra Vasagatan in och blir en återvändsgränd utmed järnvägen. 

Gatan ligger i dagsläget på detaljplanerad mark för bostäder men kommer att legaliseras i den nya 

planen. Gatan används delvis som parkeringsplatser. De nya bostäderna kommer få denna gata som 

infart till sina garage/parkeringsplatser. Trafikmängden kommer öka marginellt.  

Tillgänglighet, lek och rekreation 

Planområdet ligger centralt i Skillingaryds tätort och har gång- och cykelavstånd till lekplatser och 

idrottshallar. I öster, ca 100 m från planområdet finns en lekplats, skola samt idrottshall och badhus. 

Tillgängligheten till rekreationsområde anses vara god eftersom det finns gott om trevliga 

naturområden på promenadavstånd, till exempel Himlabacken väster om planområdet. 

 

Pendlingsmöjligheterna är goda. Regionbussar avgår bland annat från Skillingaryds station och 

härifrån går även tågtrafiken, med avgångar till Jönköping, Nässjö och Värnamo. Till stationen är det 

ca 400 meter. Tillgängligheten till kollektiva färdmedel bedöms därför vara god.  

 

Teknisk försörjning 

Bostäderna kommer vara kopplade till kommunalt vatten och avlopp. I dagsläget finns en 

anslutningspunkt för vatten på området. I Östra Vasagatan finns allmänna ledningar för dagvatten-, 

spillvatten och vatten samt opto. Byggherren ska ordna tillräckliga utrymmen för att sortering och 

hämtning av avfall ska kunna ske enligt gällande kommunala föreskrifter. Placering av 

avfallshantering inom fastigheten ska ske i samråd med kommunen. 

 

 

HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET  
 

Radon 

Inga markradonprover har tagits inom området. Nya byggnader ska uppföras med radonsäker metod, 

om inte mätning görs som visar att risk inte föreligger. 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.  

 

 



   
   

9 
 

 

 

Buller från väg- och spårtrafik 

För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordning SFS 2015:216, med förordningsändring 

SFS 2017:359. Vid bostadsbyggnader bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida:  

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad  

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till 

byggnaden. 

 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högs 35 kvm, i kombination med uteplats 

om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Beräkningar visar att buller från järnvägstrafik blir dimensionerande för bostäderna som planeras att 

byggas på fastigheten. Genom att bygga en spårnära absorberande skärm och en gemensam uteplats 

uppfyller bostäderna gällande riktlinjer för ekvivalent- och maximal ljudnivå från väg- och 

järnvägstrafik. Ekvivalent ljudnivå vid uteplatsen ligger då på 39 dBA och maximal ljudnivå landar på 

70 dBA. Bullerberäkning som är gjord redovisar krav på 3 meter högt bullerplank vid järnvägen. Runt 

den planerade gemensamma uteplatsen krävs bullerskyddande åtgärder i form av plank, men skulle 

även skulle vara t.ex. cykelförråd på endera sidan. Dessa bör ha absorberande väggar för att undvika 

att uteplatsen blir en resonanslåda där ljudet studsar mellan väggarna. För att öka ljusinsläpp kan 

skärmarna ha sektioner med glas. Det kan noteras att intilliggande bostadsområde samt 

industribyggnad är närmre belägna järnvägen än aktuellt område. Bullerfrågan kommer att följas upp 

vid bygglovsprövningen för inomhusmiljön, t.ex. när det gäller val av fönster, placering av byggnader 

osv.  

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. 

Med de bullerskyddande åtgärderna som bullerutredningen definierar kommer riksdagens riktvärde för 

buller i bostäder inomhus och för del av utomhusmiljön inte att överskridas. Avståndet mellan 

föreslagen byggrätt och järnvägen är cirka 30 meter. 

 

Förorenad mark 

På fastigheten Räven 8 har det bedrivits smedja och möbelfabrik under många år med slut sent 70-tal. 

Sedan fabriken lades ner har industribyggnaden så vitt känt fungerat som förråd. Nu är 

industribyggnaden riven och tomten står tom. 2016-06-29 gjordes en MIFO fas 1 inventering (Metodik 

för Inventering av Förorenare Områden) på fastigheten. Utifrån den har objektet tilldelas riskklass 3, 

det vill säga innebära måttlig risk för människors hälsa och miljön. Detta baseras på de 

spridningsförutsättningar, känsligheter och skyddsvärden som finns på platsen. Efter inventeringen 

kvarstår många osäkerheter kring hantering av kemikalier, avfall och processer. Med de osäkerheter 

som finns får objektet den högre riskklassen 3, även om det ligger på gränsen till riskklass 4. Eftersom 

tidigare verksamhet kan ha påverkat markförhållandena ska ytterligare undersökningar göras innan 

marken exploateras.  

 

På Räven 3 som planområdet sträcker sig in på har det funnits snickeriverkstad och metallindustri. Där 

producerades sängar och de använde sig av fotogen för avfettning innan de i slutet av 1980-talet gick 

över till alkalisk avfettning. Innan Holmbergs Rörmöbler AB började sin verksamhet så fanns ett 

badhus med bastu på fastigheten. Nu inrymmer bygganden flera mindre företag som använder 
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lokalerna som kontor, lager samt plåtslageri. Fastigheten Räven 3 är utpekat som ”ej riskklassad” i 

Länsstyrelsens WebbGIS (2017-09-21) för potentiellt förorenade områden.  

På angränsande fastighet öster om planområdet finns en affärsverksamhet med motorcykelverkstad 

(Jannes mc), denna fastighet ingår i gällande stadsplan. Verksamheten är inte störande i dagsläget. 

Kommunen har köpt in ett flertal av industrifastigheterna norr om Räven 8, med syfte att på sikt 

omvandla dessa fastigheter till bostadsområden. 

 

Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 

Planområdet består till störst del av en oanvänd fastighet. En byggnation på tomten innebär en positiv 

förändring som bidrar till en trevligare och mer tilltalande miljö i Skillingaryd. I kommunens två 

centralorter pågår en omvandling från verksamhetsområden till bostadsområden i centrumnära lägen. 

Byggnationen innebär en förtätning i ett centralt område och att redan ianspråktagen mark kan nyttjas 

för att skapa fler bostäder. Planområdet gränsar till andra fastigheter som har pekats ut i kommunens 

översiktsplan som omvandlingsområden, från verksamheter till bostäder. Byggnationen i sig själv 

bedöms inte bidra till några negativa konsekvenser, men området är påverkat av intilliggande 

verksamheter och befintliga strukturer såsom gator och järnväg, vilket innebär att bullernivåerna i 

området behöver hanteras i detaljplanen. Placering av byggnader styrs därför utifrån att skapa 

boendemiljöer som inte överskrider de riktvärden som finns för buller. Kommunen bedömer att 

genomförandet av denna detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan. Se bilaga 1 

(upprättad behovsbedömning). 

 

FÖRSLAG OCH ILLUSTRATION 

Området är planlagt sedan tidigare. Planen berörs av miljömålet God bebyggd miljö. En attraktiv tomt 

säkerställer den goda miljön. Ett centralt läge innebär gång- och cykelavstånd till samhällsservice, 

vilket är i linje med miljömålet. Området är bullerstört men genom att uppföra bullerskydd uppfylls 

riktvärdena för trafikbuller. 

 

Förslaget är att bebygga området med måttligt förtätad bostadsbebyggelse i högst två våningar i form 

av radhus. Det finns inte något konkret förslag till bostadsbebyggelse framme ännu och det finns ingen 

exploatör. Aktuellt planförslag är reglerat så att planen medger två våningar (plus ev. vind) och högst 

7,0 meters byggnadshöjd för bostäder. Upplåtelseformen såsom äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt är 

inte reglerad eller bestämd. 

I östra delen av bostadskvarteret är en markyta öronmärkt för gemensam uteplats. En parkeringsyta 

utanför bostadskvarteret, parallellt med järnvägen, har markerats i syfte att möjliggöra gästparkering 

för de boende på Räven 8 men även för boende på kv. Järven. I väster på kvartersmarken har avsatts 

ett område där det finns möjlighet att bygga garage för de boende på Räven 8. 

Befintlig gatumark inom planområdet– Östra Vasagatan – utgör i gällande plan kvartersmark för 

bostäder, se utdrag ur gällande plan. Eftersom de allmänna ledningarna ligger i gatan är området i 

planförslaget redovisat som u-område, vilket betyder att marken ska vara tillgänglig för dessa 

ledningar. I den nya plankartan blir gatan legaliserad och befintliga ledningarna hamnar i u-område. 

Bebyggelse 

Detaljplanen möjliggör byggnation av radhus i två våningar. Parkeringsmöjligheter kommer att finnas 

närmast järnvägen. Dels en garagelänga för boende på fastigheterna, dels parkeringsplatser för gäster.   
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Angöring  

Angöring till området med fordon kan ske från Östra Vasagatan. Behovet av parkeringsplatser som 

genereras ska lösas på kvartersmark.  

 

Planbestämmelser 

Detaljplanens markanvändning delas upp på gata, gång- och cykelväg samt bostäder som markeras 

med bokstaven B och industri som markeras med J. 

 

För att styra bebyggelsens placering mot befintliga verksamheter norr om området markeras en sju-åtta 

meter bred zon med prickmark, vilket innebär att ingen byggnation får ske inom detta område. Utemot 

gatorna är prickmarken avgränsad till tre meter. 

 

En bestämmelse om radhus (f1) är fastställd eftersom man vill att området ska bli en fortsättning på 

kv. Järven som ligger söder om aktuellt planområde. 

 

Detaljplanen reglerar högsta byggnadshöjd till 7 meter. 

 

U1 och u2 markerar markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar på kvartersmark, 

respektive allmän platsmark. 

 

Närmast Fabriksgatan i öster har kvartersmark avsatts för gemensamhetsanläggning (g1). 

Gemensamhetsanläggningen ska vara i form av en tyst gemensam uteplats.  

 

Närmast järnvägen i väster ska marken vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning (g2) i form av 

parkeringsplatser. Markerat område har syftet att möjliggöra gästparkering för de boende på Räven 8 

men även för boende på kv. Järven. Gemensamhetsanläggningen har enskilt huvudmannaskap. 

 

Plusmark betyder att marken endast får förses med komplementbyggnad. I detta fall i form av garage 

för de boende. 

 

I detaljplanen finns även bestämmelser för bullerskyddande åtgärder. M1 avser ett bullerskydd med en 

höjd av tre meter över anslutande marknivå som ska placeras längs med järnvägen. På den 

gemensamma uteplatsen (g1) regleras genom a1 att startbesked inte får ges förrän bullerskyddande 

åtgärder utförts. De bullerskyddande åtgärderna kan vara t.ex. plank eller cykelförråd. 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 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 

I planområdet har kommunen huvudmannaskap för gata samt gång-och cykelväg. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Planområdet innefattar fastigheterna Räven 8, del av Räven 3 och del av Pålen 1:1. På del av pålen 1:1 

samt del av Räven 3 kan en samfällighet bildas för parkering. Denna ska ha enskilt huvudmannaskap. 

Gemensamhetsanläggning för gårdsanläggningar (lek-och grönytor, cykelparkering samt sophus) ska 

bildas och förvaltas av de närliggande fastigheterna, till exempel genom en samfällighetsförening.  

 

Ekonomiska frågor 

Kommunens kostnader består i att upprätta detaljplanen samt bygga cykelväg. Kommunens 

intäkter består av försäljning av tomtmark samt anslutningsavgifter. 

Medverkande tjänstemän 

I arbetsprocessen har Gatu- och parkchef Hans Göransson, Planarkitekt Hanna Grönlund samt 

ytterligare tjänstemän från Vaggeryds kommun bidragit med sin expertkunskap. Samrådsförslag har 

upprättats av planarkitekt Viktoria Gustafsson. 

 

Vaggeryds kommun, kanslienheten 

13 oktober 2017 

 

Viktoria Gustafsson 

Planarkitekt 

 

 

 

 


