
 

KALLELSE 
   
   

 
 

Tekniska utskottet kallas till sammanträde 
 
Tid: Tisdagen den 31 januari 2017 klockan 13.00 
 
Plats: Konferensrum Tekniska, Skillingehus, Skillingaryd 
  
Per-Olof Toftgård  
Ordförande Beata Vilkhed 
 Sekreterare 

 
Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 
Förslag på protokollsjusterare: Besim Matoshi 
Förslag till justeringsdag: Fredagen den 3 februari 

 
Ärenden: 
1. Tilldelning LogPoint Stigamo, UH 2016/060. 

Föredragande: Magnus Ljunggren 
 

2. Lokal trafikföreskrift Nådastigen i Vaggeryd, dnr TU 2016/094. 
Föredragande: Hans Göransson 

Bilaga 

3. Utveckling Vaggeryds Centrum - Östergatan, dnr KS 2014/184. 
Föredragande: Magnus Ljunggren och Hans Göransson 

Bilaga 

4. Utveckling Vaggeryds Centrum - Torget, dnr KS 2014/184. 
Föredragande: Magnus Ljunggren och Hans Göransson 

Bilaga 

5. Yttrande på motion om övergångsställe Storgatan och 
Ödestuguvägen i Vaggeryd, dnr TU 2016/082. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

6. Yttrande på motion om ställplatser, dnr TU 2016/088. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

7. Yttrande på medborgarförslag om hastighet på Smedbygatan i 
Vaggeryd, dnr TU 2016/074. 
Föredragande: Hans Göransson 

Bilaga 

8. Yttrande på medborgarförslag om lekplats i Götafors i Vaggeryd,  
dnr TU 2016/086. 
Föredragande: Hans Göransson 

Bilaga 

9. Skrivelse om flaggstänger och julgran i Bondstorp, 
dnr TU 2017/096. 
Föredragande: Hans Göransson 

Bilaga 

10. Yttrande detaljplan kv. Illern, dnr TU 2016/080. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

11. Yttrande detaljplan Gästgivaren, dnr TU 2016/095. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

12. Planuppdrag på del av Gärahov 1:51 för bostäder Bergsäter i 
Byarum, dnr TU 2017/001 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

13. Samråd nytt tillstånd ÅVC, dnr TU 2017/021. 
Föredragande: Jonatan Rosenquist 

Bilaga 
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14. Skog i Klevshult, dnr KS 2015/080. 

Föredragande: Magnus Ljunggren 
Bilaga 

15. Förtydligande tilldelning av torgplatser, dnr TU 2017/006. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

16. Rapport Internkontroll 2016, dnr KS 2015/052 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

17. Attestlista för 2017, dnr TU 2016/097. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

18. Diskussion kring investeringsbudget för 2018, dnr TU 2016/093. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

 

19. Måluppfyllelse 2016, dnr TU 2016/065. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

 

20. Förvaltningsinformation av större vikt, dnr TU 2017/001. 
- Kommunalförbund inom avfallsområdet 
- Lokala trafikföreskrifter och parkeringsövervakning 
- GC-vägen Skillingaryd-Tofteryd 
- Vattenverksamheten vid kvarnen i Vaggeryd 
- Upphandlingen av redskapsbärare 
- Bokslutet 2016 
- Samförläggning Fiber 
- Skötseln av dammen vid Mölna 

 

21. Delgivningar, dnr TU 2017/002. 
A. Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11 §6 om bildande av 

kommunalförbund för avfallsverksamheter inom GGVV. 
B. Kommunstyrelsens beslut 2017-01-11 § 019 Utvecklingsplan 

kommunala allmänna aktivitetsplatser och lekplatser. 
C. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-14 §160 om övrig 

fråga kring utvecklingsplan för allmänna lekplatser, dnr KFN 
2014/099. 

D. Miljö- och byggförvaltningens riktlinjer för uppdrag som 
kommunskytt i Vaggeryds kommun, dnr TU 2016/090. 

E. Miljö- och byggnämndens beslut 2016-12-20 §204, dnr 
2015/112M om riktlinjer för fordonstvättar. 

F. Miljö- och byggnämndens beslut 2016-12-20 §209, dnr 
2016/429B om ansökan om bygglov för parkeringsplatser, 
Fåglabäck 2:1. 

G. Medborgarlöfte mellan Vaggeryds kommun och Polisen från 
2016-12-09. 

H. Gemensam handlingsplan 2016-2017 mellan Vaggeryds 
kommun och Polisen från 2016-01-28. 

I. Medborgarförslag om hundrastgård i Skillingaryd och Vaggeryd, 
dnr TU 2016/092. 

 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
Bilaga 

  



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2017-01-11  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     

 

 
 
Lokal trafikföreskrift för Nådastigen i Vaggeryd, 
dnr TU 2016/094 
 
Förslag till beslut 
Fastställa förslaget till lokal trafikföreskrift för Nådastigen i Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10kap 1§ andra stycket 16 
och 3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
1§ På markerad parkeringsplats på Nådastigen får endast sådant fordon 
parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med 
parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller 
utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. 
 
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2017. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter ombyggnad av parkeringen på Nådastigen i Vaggeryd har behovet 
av ny lokal trafikföreskrift om parkering uppkommit. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
 







 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
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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     

 

 
 
Utveckling Vaggeryds centrum – Östergatan, 
dnr KS 2014/184 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Som etapp 3 av centrumutvecklingen i Vaggeryd bygga om 
Östergatan i centrala Vaggeryd med utifrån föreslagna skiss. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en 
beskrivning av hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 
åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och 
våren 2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i 
och parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes 
under hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan planeras 
för 2017. Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på 
ett informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 beslutade tekniska 
utskottet om det fortsatta arbetet med centrumutvecklingen. 
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Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 
Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 §57 diskussion om Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §17 skisser med förslag. 
Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 §25 information från 
samhällsutvecklare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 §34 uppdrag om att ta fram 
förslag för utveckling av Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 §43 om information om 
parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 §60 om att genomföra steg 1, 
Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och 
fastighetsägare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 §79 om justering av skiss över 
torget. 
Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 §2 om steg 2. 
Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 §12 om fler torgplatser. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 §39 om skisser för steg 2 och 
redovisning av etapp 3 och 4. 
Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §27 om skisser för steg 2. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §62 om att påbörja steg 2 
Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 §47 om att ta fram skisser och 
informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §62 om byggnationen 
Storgatan, skisser över torget och informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §76 om diskussionsunderlag 
för informationsmöte. 
Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 
Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §90 om utvecklingen av 
Vaggeryds centrum. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
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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     

 

 
 
Utveckling Vaggeryds centrum - Torget, 
dnr KS 2014/184 
 
Förslag till beslut 
Godkänna informationen om den fortsatta utvecklingen av Vaggeryds 
centrum – steg 4. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en 
beskrivning av hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 
åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och 
våren 2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i 
och parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes 
under hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan planeras 
för 2017. Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på 
ett informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 beslutade tekniska 
utskottet om det fortsatta arbetet för utveckling av torget i Vaggeryd 
med följande steg. 
 
A Kartläggning andra kommuners torghandel 
B Exempel på annan centrumutveckling 
C Förslagsskiss över torget i Vaggeryd 
D Dialog med ungdomsrådet 
E Medborgardialog via webbplatsen 
F Dialog med konstutskottet 
 
Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 
Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 §57 diskussion om Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §17 skisser med förslag. 
Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 §25 information från 
samhällsutvecklare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 §34 uppdrag om att ta fram 
förslag för utveckling av Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 §43 om information om 
parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 §60 om att genomföra steg 1, 
Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och 
fastighetsägare. 
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Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 §79 om justering av skiss över 
torget. 
Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 §2 om steg 2. 
Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 §12 om fler torgplatser. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 §39 om skisser för steg 2 och 
redovisning av etapp 3 och 4. 
Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §27 om skisser för steg 2. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §62 om att påbörja steg 2 
Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 §47 om att ta fram skisser och 
informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §62 om byggnationen 
Storgatan, skisser över torget och informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §76 om diskussionsunderlag 
för informationsmöte. 
Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 
Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §90 om utvecklingen av 
Vaggeryds centrum, 
 
Ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en 
beskrivning av hur utvecklingen av Vaggeryd centrum kan se ut. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra 
åtgärder på Järnvägsgatan. Åtgärderna genomfördes under hösten och 
våren 2015-2016. Etapp 2 med ombyggnad av GC-väg på Storgatan i 
och parkeringsplatser på Nådastigen och Stationsgatan genomfördes 
under hösten 2016. Etapp 3 med ombyggnad av Östergatan planeras 
för 2017. Skisser för torget, etapp 4, diskuterades med allmänheten på 
ett informationsmöte 2016-10-10. 2016-10-20 beslutade tekniska 
utskottet om det fortsatta arbetet med centrumutvecklingen. 
 
A Kartläggning andra kommuners torghandel ger följande 
sammanfattning: 
Aneby Torghandel onsdag, torsdag och lördag. Tre 

försäljningsplatser. 
Eksjö Torgdag på onsdagar. Mindre handel fredag-lördag. 

Mariannelund månd.- lörd. 
Gislaved Ingen särskild torgdag. Sju försäljningsplatser. 
Gnosjö Torsdag-lördag. Två försäljningsplatser. Ingen avgift. 
Habo Torgdag på torsdagar. 
Jönköping Torgdag på lördagar. I Huskvarna på tisdagar. Totalt 

sju platser kan användas. 
Nässjö Torgdag på torsdagar. Fyra försäljningsplatser för 

markander. 
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Sävsjö Torgdagar på onsdagar och fredagar. 
Värnamo Ingen särskild torgdag. Tre försärsäljningsplatser. 
 
B Exempel på annan centrumutveckling 
Falkenberg: https://www.falkenberg.se/1/samhalle---
trafik/centrumutveckling.html 
Vellinge: http://www.vellinge.se/naringsliv-
arbete/naringslivsprojekt/centrumutveckling/ 
Kristinehamn: http://kristinehamn.se/boende-miljo/centrumutveckling 
Tenhult: 
https://www.jonkoping.se/download/18.1728713f155592fcd5b2ca3b/
1473940900578/Handlingsplan_Tenhult.pdf 
Ljungby: http://www.ljungby.se/globalassets/dokument-och-
innehall/trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/oversiktlig-
planering/centrumplan.pdf 
 
C Förslagsskiss över torget i Vaggeryd 
Tas fram så fort konsult har möjlighet. 
 
D Dialog med ungdomsrådet 
Genomförs utifrån förslags-skissen över torget. 
 
E Medborgardialog via webbplatsen 
Genomförs utifrån förslags-skissen över torget. 
 
F Dialog med konstutskottet 
Genomförs utifrån förslags-skissen över torget. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Samhällsutvecklare 
Diarium 
 

https://www.falkenberg.se/1/samhalle---trafik/centrumutveckling.html
https://www.falkenberg.se/1/samhalle---trafik/centrumutveckling.html
http://www.vellinge.se/naringsliv-arbete/naringslivsprojekt/centrumutveckling/
http://www.vellinge.se/naringsliv-arbete/naringslivsprojekt/centrumutveckling/
http://kristinehamn.se/boende-miljo/centrumutveckling
https://www.jonkoping.se/download/18.1728713f155592fcd5b2ca3b/1473940900578/Handlingsplan_Tenhult.pdf
https://www.jonkoping.se/download/18.1728713f155592fcd5b2ca3b/1473940900578/Handlingsplan_Tenhult.pdf
http://www.ljungby.se/globalassets/dokument-och-innehall/trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/oversiktlig-planering/centrumplan.pdf
http://www.ljungby.se/globalassets/dokument-och-innehall/trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/oversiktlig-planering/centrumplan.pdf
http://www.ljungby.se/globalassets/dokument-och-innehall/trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/oversiktlig-planering/centrumplan.pdf


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2016-10-20 § 090 KS 2014/184 3(17) 
 
 
 
Utveckling Vaggeryds centrum, dnr KS 2014/184 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att kartlägga torgdagar i närliggande 
kommuner. 
 
Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram fler exempel på hur andra kommuner 
har arbetat med torgutveckling. 
 
Tekniska kontoret tar fram en skiss utifrån resonemanget i tekniska utskottet för 
att föra dialog med partigrupper och allmänheten. 
 
Föra en dialog med kommunens gymnasieungdomar via ungdomsrådet. 
 
Använda webbplatsen för en medborgardialog kring skissen till de som inte kan 
närvara på informationsmöten. 
 
Starta en dialog med konstutskottet för utformande av konstnärlig utsmyckning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan ett par år tillbaka har kommunen en idékatalog med en beskrivning av 
hur utvecklingen av Vaggeryd centrum bör se ut.  
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-08-25 att i ett första steg genomföra åtgärder 
på Järnvägsgatan i Vaggeryd. Åtgärderna genomfördes under hösten och våren 
2015-2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-06 att föreslagna etapp 2 ska fullföljas, 
förutom den stora parkeringen vid Beijers, när etapp 1 är färdigställt. Etapp 2 
påbörjades sommaren 2016. Etapp 3 planeras för 2017. Skisser för torget, etapp 
4, diskuterades med allmänheten på ett informationsmöte 2016-10-10. 
 
Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 
Tekniska utskottets beslut 2014-06-11 §57 diskussion om Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §17 skisser med förslag. 
Tekniska utskottets beslut 2015-04-08 §25 information från samhällsutvecklare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-05-05 §34 uppdrag om att ta fram förslag för 
utveckling av Vaggeryds centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-06-09 §43 om information om 
parkeringsplatser i Vaggeryd centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2015-08-25 §60 om att genomföra steg 1, 
Järnvägsgatan och informationsmöte med handlare och fastighetsägare. 
Tekniska utskottets beslut 2015-09-22 §79 om justering av skiss över torget. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2016-10-20 § 090 KS 2014/184 4(17) 
 
 
 
Tekniska utskottets beslut 2016-01-19 §2 om steg 2. 
Tekniska utskottets beslut 2016-02-09 §12 om fler torgplatser. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-03 §39 om skisser för steg 2 och 
redovisning av etapp 3 och 4. 
Tekniska utskottets beslut 2016-03-08 §27 om skisser för steg 2. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §62 om att påbörja steg 2 Vaggeryds 
centrum. 
Tekniska utskottets beslut 2016-05-31 §47 om att ta fram skisser och 
informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-08-23 §62 om byggnationen Storgatan, skisser 
över torget och informationsmöte. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §76 om diskussionsunderlag för 
informationsmöte. 
Minnesanteckningar från informationsmöte om centrumutvecklingen i 
Vaggeryd den 10 oktober 2016, dnr KS 2014/184. 
 
Förslag under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att kartlägga torgdagar i 
närliggande kommuner. 
 
Kenth Williamsson föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram fler 
exempel på hur andra kommuner har arbetat med torgutveckling. 
 
Ordförande föreslår att tekniska kontoret tar fram en skiss utifrån resonemanget 
i tekniska utskottet för att föra dialog med partigrupper och allmänheten. 
 
Besim Matoshi föreslår att tekniska utskottet utifrån den skissen för en dialog 
med kommunens gymnasieungdomar via ungdomsrådet. 
 
Stig-Göran Hultsbo föreslår att vi även ska använda webbplatsen för en 
medborgardialog kring skissen till de som inte kan närvara på 
informationsmöten. 
 
Stig-Göran Hultsbo föreslår att starta en dialog med konstutskottet för 
utformande av konstnärlig utsmyckning. 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2016-10-20 § 090 KS 2014/184 5(17) 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om kartläggning 
av torgdagar, och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att ta fram fler 
exempel på utveckling av torg, och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att ta fram en 
skiss för att föra fortsatta dialoger, och finner det bifallet.  
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att föra en 
dialog med gymnasieungdomar via ungdomsrådet, och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att använda 
webbplatsen för dialog med allmänheten, och finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om tekniska utskottet kan bifalla förslaget om att starta en 
dialog med konstutskottet, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2017-01-20  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     
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Motion – Övergångsställe vid korsningen Storgatan-
Ödestuguvägen i Vaggeryd, dnr TU 2016/082. 
 
Förslag till kommunstyrelsen  
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inlämnats 2016-10-17 med förslag att anordna ett 
övergångsställe vid korsningen Storgatan-Ödestuguvägen i Vaggeryd. 
Kommunledningskontoret remitterade motionen till tekniska utskottet för 
yttrande senaste den 3 mars 2017. 
 
Tekniska utskottets utbyggnadsplan för GC-vägnät innehåller en utbyggnad 
utmed Ödestuguvägen i samband med att VSBo bygger planerade hyreshus 
på kvarteret Tor. I samband med GC-vägsutbyggnaden kommer korsningen 
mellan Storgatan och Ödestuguvägen säkras upp med en förstärkt passage 
för att öka trafiksäkerheten. 
 
Ett övergångställe är inte aktuellt utifrån trafikmängd och dess falska 
upplevda trygghet. Fotgängare som korsar gatan på övergångsställe löper 
större risk än fotgängare som korsar i andra punkter. Förklaringen är att 
övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet. Fotgängarna känner 
sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad de faktiskt 
gör. Väjningsregeln ”zebralagen” som införd år 2000 har inte bidragit till 
ökad trafiksäkerhet för fotgängare som korsar körbanan på ett 
övergångställe. Däremot har framkomligheten genom minskad väntetid vid 
högtrafikerade vägar förbättrats. Valet mellan att anlägga ett övergångställe 
eller inte avgörs utifrån accepterad väntetid för att korsa gatan och den 
ökade olycksrisken. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2016-10-17. 
Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet från 2016-11-08. 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Motion – Ställplatser för husbil i Vaggeryds kommun, 
dnr TU 2016/088. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Ge kommunens planarkitekt i uppdrag att ge förslag till lämpliga 
ställplatser i Skillingaryd och Vaggeryd. Tekniska utskottet kan se att 
Slätten i Skillingaryd och Campingen i Vaggeryd skulle kunna vara 
lämpliga ställplatser i kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inlämnats 2016-10-31 med förslag att ta fram centrala 
ställplatser för husbil i Vaggeryd och Skillingaryd. 
Kommunledningskontoret remitterade motionen till tekniska utskottet för 
yttrande senaste den 5 maj 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 2016-10-17. 
Kommunledningskontorets remiss till tekniska utskottet från den 2016-
12-12. 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Medborgarförslag – Sänkt hastighet på 
Smedbygatan, dnr TU 2016/074. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget utifrån att 
kommunen har 50 km/timmen som bashastighet inom tätbebyggda 
områden med undantag för 30km/timmen på sträckor förbi 
skolor/förskolor samt i centrala Skillingaryd och Vaggeryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2016-09-01 med förslag att 
hastighetsbegränsningen på Smedbygatan i Vaggeryds ska sänkas från 
nuvarande 50km/h till 30km/h. Kommunfullmäktige överlämnade 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande av tekniska 
utskottet 2016-09-26. 
 
Genomförda trafikmätning på aktuell gata visar att 93% av trafikanterna 
håller befintlig hastighetsgräns på 50 km/tim. Normalhastigheten är 38 
km/timmen. Att det finns en gångpassage och parkeringsplatser som 
medför att man måste backa ut i gatan skulle kunna motivera en 
hastighetsgräns på 40km/timmen. Kommunens bashastighet inom 
tätbebyggt område är 50km/timmen. 30km/timmen förekommer på vissa 
sträckor förbi skolor/förskolor samt i centrala Skillingaryd och Vaggeryd 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-09-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 §101, dnr KS 2016/173. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Medborgarförslag – Lekplats i Götafors, dnr TU 
2016/086. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om lekplats i 
Götafors. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2016-10-04 med förslag att anlägga 
en lekplats i Götafors vid Bondstorpsvägen och Mellängsvägen. 
Kommunledningskontoret har överlämnat medborgarförslaget till 
tekniska utskottet för förslag till svar. 
 
Kommunstyrelsen har nyligen antagit en utvecklingsplan för kommunens 
allmänna kommunala lekplatser (2017-01-11 § 19). I planen anges bland 
annat riktlinjer för placering av de kommunala lekplatserna och där anges 
att avståndet till en lekplats inte ska vara längre än omkring 600 meter. 
Vardaglig lek/närlek bör lösas på, eller i närheten av, den egna 
fastigheten.  
 
I samband med framtagandet av lekplatsplanen framkom dels att det är 
relativt nära till närliggande lekplatser och dels att det inte finns någon 
lämplig ledig plats för en allmän kommunal lekplats i Götafors-området. 
De obebyggda områden som anges i medborgarförslaget är troligen en 
obebyggd exploateringsbar tomtmark som inte ägs av Vaggeryds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2016-10-04. 
Kommunledningskontorets skrivelse från den 2017-11-21. 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
 



 

Datum  Beteckning/Dnr Sida 
2016-11-21 2016/207 1(1) 

 
Tekniska utskottet 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Överlämnar bifogat medborgarförslag till tekniska utskottet för upprättande 
av förslag till svar till kommunstyrelsen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Rose-Marie Moberg 
Förvaltningssekreterare 
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Skrivelse – Flaggstänger och julbelysning i 
Bondstorp, dnr TU 2016/096. 
 
Förslag till beslut 
Bondstorpsbygdens samhällsförening även i fortsättningen får årligt 
bidrag till julgran.  
 
Bondstorpsbygdens samhällsförening kan använda bidraget till 
införskaffande av flaggstång och för anpassad juleklarering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse inkom 2016-12-08 per e-post från Bondstorpsbygdens 
samhällsförening med ett förslag att ersätta julgran och julgransbelysning 
med flaggstänger och belysning till dem. 
 
Beslutsunderlag 
Inskickad skrivelse från 2016-12-08. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Bondstorpsbygdens samhällsförening 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Yttrande på granskningshandlingar för detaljplan för 
kvarteret Illern, Skillingaryd, dnr TU 2016/080. 
 
Förslag till beslut 
Att hänsyn tas till tekniska utskottets tidigare yttrande om att möjlighet ges 
att anlägga gång- och cykelväg på östra sidan av Fabriksgatan i 
Skillingaryd utifrån kommande revidering av gång- och cykelvägsplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-09-28 § 155 att upprätta ny detalj-
plan för kv. Illern 1 och skicka ut den på samråd. Planområdet ligger utmed 
Fabriksgatan och Läkargatan i Skillingaryd. Syftet med detaljplanen är att 
skapa förutsättningar och möjliggöra cirka 25 nya bostäder uppförda i 
byggnader med maximalt tre våningar på fastigheten Illern 1 i Skillingaryds 
tätort. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra markanvändning, 
från industri/verksamhet till bostadsändamål. Detaljplanen är ute för 
granskning under tiden 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-27 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens samrådshandlingar från 2016-11-02. 
Tekniska utskottets beslut 2016-11-29 §103 med yttrande på 
samrådshandlingarna. 
Miljö- och byggförvaltningens granskningshandlingar från 2016-12-21. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 



 

Datum Beteckning/Dnr Sida 

2016-12-22 2016/317B 1(1) 
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Detaljplan för Kvarteret Illern 1, Vaggeryds tätort, 
Vaggeryds kommun 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-09-28 § 155 att upprätta ny detalj-

plan för kv. Illern 1 och skicka ut den på samråd. Planområdet ligger utmed 

Fabriksgatan och Läkargatan i Skillingaryd. Syftet med detaljplanen är att 

skapa förutsättningar och möjliggöra cirka 25 nya bostäder uppförda i 

byggnader med maximalt tre våningar på fastigheten Illern 1 i Skillingaryds 

tätort. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra markanvändning, 

från industri/verksamhet till bostadsändamål. 

 

Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2016-12-23 t.o.m.  

2017-01-27 2016.  

 

Om ni har några sypunkter på detaljplanen skall dessa yttranden, skriftligen 

vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2017-01-27. 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 oss på Miljö- och byggförvaltningen. Frågor går bra 

att maila till miljobygg@vaggeryd.se 

 

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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Detaljplan för  

Illern 1  
Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun, Jönköpings län 

December 2016 

 

 

Planområdet, Illern 1, Skillingaryd 
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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
- denna planbeskrivning 
- plankarta med bestämmelser  
- fastighetsförteckning 
- Bilaga 1: Behovsbedömning 
- Bilaga 2: Bullerutredning 
- Bilaga 3: Beskrivning av Tidigare verksamheter på Illern 1 och 8 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra cirka 25 nya bostäder uppförda i 
byggnader med maximalt tre våningar på fastigheten Illern 1 i Skillingaryds tätort. Detaljplanen ska 
pröva lämpligheten med att ändra markanvändning, från industri/verksamhet till bostadsändamål. 
Detaljplanen upprättas via utökat förfarande i enlighet med taget beslut. Bedömningen är att 
detaljplanen bör upprättas med utökat förfarande, då området inte pekas ut som ett förtätningsområde 
för bostäder i öp:n och då förändringen är av intresse för allmänheten. Kommunstyrelsen tog beslut 
om att upprätta detaljplan för Illern 1 och skicka ut denna för samråd 2016-08-07. 
 
Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 
kap) med så kallat utökat förfarande, vilket innebär att planen efter genomfört samråd kommer att 
granskas under minst två 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: 
november, 2016 samråd 

november/december, 2016  sammanställning av inkomna yttranden  
och ev. revideringar 
samt beslut om granskning 
 

december, januari 2016 utställd för granskning  

januari, februari 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 
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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. Bebyggelseförslaget är ett mindre komplement med ca 
25 bostäder inom 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 Skillingaryd 
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Läge och areal  

Planområdet ligger i centrala Skillingaryd, cirka 400 meter från järnvägsstationen i Skillingaryd. Idag 
är fastigheten bebyggd med en äldre nedgången träbyggnad ca 2,5 våningar hög. I övrigt är marken 
obebyggd och en del av ytan är asfalterad. Intilliggande fastigheter använder idag Illern 1 som en extra 
tillfartsmöjlighet, men fastigheterna har även tillfarter direkt från intilliggande gator. 
 
Markägoförhållanden 

Marken ägs idag av Vaggeryds kommun men intentionen är att fastigheten Illern 1 ska säljas till 
exploatör. Illern 1 är ca 3 000 kvm stor.  
 

 
Rött streckat område; Planområdet, Illern 1 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Översiktsplan 

Planområdet finns inte omnämnt i gällande översiktsplan. Översiktsplanen har däremot med flera av 
de angränsande fastigheterna i väster som framtida områden för bostadsutveckling, Råbocken, 
Rådjuret och Räven. Det pågår alltså en omvandling i denna del av Skillingaryd, från industriområden 
till bostadsområden. Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2012 och vann 
laga kraft 2014. 
 

       
Utdrag från översiktsplan 2012, Vaggeryds kommun 
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Detaljplaner 

Gällande stadsplan från 1942, 06-SKK-14, reglerar småindustriändamål i två våningar samt 
bostadsändamål i öppet byggnadssätt även denna i två våningar. Stadsplanen gäller för Illern 1, 2, 3, 4, 
5 samt för 8 och togs fram för att enligt beskrivning kunna möjliggöra en utbyggnad av befintlig tyst 
industri inom kvarteret.  
 
Riksintresse och fornlämningar 

Planområdet ingår inte i något riksintresseområde. Inga kända fornlämningar finns enligt 
Länsstyrelsens Webb GIS (2016-10-31) registrerade inom området. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Mark och vegetation 

Området har tidigare använts för industriandamål och i den södra delen av fastigheten finns en 
befintlig 2,5 våningsbyggnad som idag står oanvänd. Se bilaga 3, Beskrivning av Tidigare 
verksamheter på Illern 1 och 8. Marken är plan, inga höjdskillnader finns inom planområdet eller mot 
angränsande fastigheter. En större del av ytan är asfalterad och resten består av gräsmark samt grusad 
tillfartsväg. I den norra delen växer två större lönnar. Eventuellt kan dessa träd bevaras och integreras i 
utformningen av området, men det beror på hur tomten bäst kan nyttjas för bostäder, parkering, tillfart 
samt gårdsmiljö. Träd och växtlighet bidrar positivt till den annars ganska kala industrimiljön i väster. 
Nya träd föreslås kunna planteras utmed gatan. Dels för att stärka gaturummet men också för att 
tillföra växlighet i området. Angränsande bostadsfastigheter är trädbevuxna och har stora 
trädgårdar/gårdar. Inga utpekade naturvärden eller skyddad natur finns inom planområdet. 
 

       
Planområdet sett mot norr          Planområdet sett mot nordöst               Planområdet sett mot öster 

 

       
Planområdet sett mot väster          Planområdet sett mot väster                Planområdet sett mot nordväst 
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Bebyggelseområden 

Planområdet ligger precis i brytpunkten mellan industrifastigheter och bostadsfastigheter. Söder och 
väster om planområdet används marken för industri/verksamheter som inte är störande. Det är lokaler 
som används under normala kontorsarbetstider samt öppettider för butiker. Öster och norr om 
planområdet finns befintliga villor samt ett flerfamiljshus på 2 våningar inkl. inredd vind. 
Flerfamiljshuset (det vita huset man ser på bild nedan) bedöms ha samma totalhöjd som föreslagen 
byggnad i denna detaljplan. Byggnadshöjden och de tillåtna 3 våningarna koncentreras till norra delen 
av planområdet. I resterande del tillåts två våningar. 

I korsningen Skolgatan/Läkargatan i kvarteret Vesslan, som ligger nordost om planområdet, finns en 
byggnad som är utpekad i kommunens kulturhistoriska utredning från 1988. Byggnaden på Vesslan är 
även markerad i kommunens översiktsplan 2012 som en viktig kommunal kulturmiljö. Byggnaden är 
en tvåvåningsbyggnad med inredd vind, uppförd mellan 1910-20. På tomten finns även ett 
uthus/garage i samma tidsenliga stil. Planområdet ligger inte i anslutning till byggnaden och skiljs av 
mot denna kulturmiljö genom Läkaregatan samt annan bebyggelse. Någon påverkan på kulturmiljön 
bedöms därför inte uppkomma. 

      
Bostadsbebyggelse söder, öster och norr om planområdet 

 

På angränsande fastighet söder om planområdet finns en affärsverksamhet med motorcykelverkstad 
(Jannes mc) denna fastighet ingår i gällande stadsplan. Verksamheten är inte störande i dagsläget men 
har ett mindre upplag på sin baksida så eventuellt kan tillkommande vegetation vara lämpligt som 
avskiljare för insyn och för att tydligt avgränsa fastigheterna.  

Väster om området ligger dels kv. Räven där kommunen har rivit en gammal industribyggnad. Miljö- 
och byggnämnden fick 2015-09-09 i uppdrag att upprätta detaljplan för kv. Räven. I väster finns även 
en byggnad som inrymmer flera mindre företag. Kommunen har köpt in ett flertal av dessa 
industrifastigheter med syfte att på sikt omvandla dessa fastigheter till bostadsområden. 
 

      
Verksamhets- och industrilokaler angränsande till planområdet. 
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Offentlig och kommersiell service 

Området ligger centralt i Skillingaryd och har därmed närhet till den kommersiella service som finns i 
Skillingaryds tätort. Området ligger cirka 500 meter från de centrala delarna av Skillingaryd där det 
mesta av affärslivet finns samt offentlig service i form av kommunhus, vårdcentral mm. 
 

Gator och trafik 

Fastigheten Illern 1 gränsar i väster till Fabriksgatan och i norr till Läkaregatan. På Fabriksgatan 
uppskattas antal fordon per årsmedeldygn till ca 1000. Läkaregatan används främst av de boende, och 
genererar inga stora mängder av trafik. Ingen verksamhet finns i närheten som genererar tunga 
transporter. Genomfartstrafik för tung trafik är inte tillåtet. Hastigheten för de båda gatorna är 30 
respektive 50 km/h. 
 
Angöring till Illern 1 sker idag från Fabriksgatan. Ny bostadsbebyggelse har möjlighet att angöras från 
både Fabriksgatan och Läkaregatan. Förslaget uppskattas, enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg, 
generera ca 35 bilresor/dygn vilket ger ett årligt genomsnittligt trafikflöde per dygn på ca 30 bilar 
(ÅDT) vilket också motsvarar ca 30 bilar under ett ÅVDT (Årsvardagsdygn). Uträkningen gäller 
endast personresor, nyttotrafik är inte inkluderat.  
 
Cyklandet sker på befintliga gator och separeras inte. Enligt Vaggeryds kommuns gång- och 
cykelvägplan 2016-01-19, är en sträcka utmed Fabriksgatan (mellan Sturegatan och Betaniagatan) 
med som prioriterat objekt för gång- och cykelvägar. Denna sträcka är av prioritet 1 och föreslås 
byggas utmed Fabriksgatans västra sida. Därmed berörs inte utbyggnaden av gång- och cykelväg av 
denna detaljplan utan säkerställs i kommande detaljplanearbeten för fastigheterna utmed västra sidan 
av Fabriksgatan. 
 

                 
Läkaregatan                                                    Fabriksgatan             

 

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.  
Det finns inga höjdskillnader inom planområdet och därmed kan ny bebyggelse med tillhörande ytor 
utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga når målpunkter utan problem, 
såsom entréer etc.  
 
Pendlingsmöjligheterna är goda. Regionbussar avgår bl.a. från Skillingaryds station och härifrån går 
även tågtrafiken, med avgångar till Nässjö och Värnamo. Till stationen är det ca 400 meter. 
Tillgängligheten till kollektiva färdmedel bedöms därför vara god.  
 
Teknisk försörjning 
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Inom planområdet finns inte några markförlagda ledningar, utan dessa ligger i gatorna som gränsar till 
planområdet. I gatorna finns allmänna ledningar för dagvatten-, spillvatten och vatten. I angränsande 
fastigheter finns det fjärrvärme och opto. Goda möjligheter finns därför att ansluta den nya 
bebyggelsen till samtliga av dessa ledningar. 
 
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. 
Frågan kommer att följas upp vid bygglovsprövningen.  
 
Buller från väg- och spårtrafik 

Bebyggelsen bedöms innebära en marginell ökning av fordonstrafik på Fabriksvägen som passerar 
befintliga verksamheter väster om planområdet. Någon trafikmätning och bullerutredning utifrån 
bebyggelseförslaget har inte bedömts vara nödvändig. Uppskattningsvis generera den tillkommande 
bebyggelsen ca 35 bilresor per dygn. Trafikökningen bedöms därför inte ge någon avsevärd ökning av 
vare sig buller eller utsläpp.  
 
2016-06-28 gjordes en bullerutredning (Bilaga 2) av WSP Akustik på uppdrag av Vaggeryds kommun 
i samband med planarbetet för en nybyggnation på kv. Räven. Bullerberäkningar har gjorts för både 
väg- och järnvägstrafik vid området. Kv. Räven ligger väster om kv. Illern, därför är den utförda 
bullerberäkningen till hjälp för att bedöma bullersituationen på kv. Illern. Planområdet är till stor del 
redovisat i bullerutredningen. Någon ytterligare bullerutredning görs inte inom detta planarbete. 
 
Enligt förordning (2015:16) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör inte buller från spårtrafik och 
vägar överskrida:  

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad  
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket punkt 1 (se 
ovan) att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  

Överstigs riktvärdena ändå, finns det undantag att åberopa för att ändå möjliggöra en byggnation. 

Bullerutredningen visar att samtliga ekvivalenta ljudnivåer från väg- och järnvägstrafik ligger under 
eller lika med uppsatta riktvärden för kv. Illern. Möjligtvis överstigs den ekvivalenta bullernivån för 
vägtrafik utmed Fabriksgatan, värdena visar på ca 60 dBA. Närmast Fabriksgatan markeras i 
detaljplanen ett område på 4,5 meter som prickmark. Detta innebär att bostäderna kommer att placeras 
på ett acceptabelt avstånd utifrån bullerberäkningarna. Den ekvivalenta ljudnivån beräknas då vara 55 
dBA vid fasaden vilket innebär att kommande bostäder får en acceptabel boendemiljö.  
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De maximala ljudnivåerna från väg- och järnvägstrafik bedöms överskrida gällande riktlinjer, vilket 
påverkar möjligheten till en tyst utemiljö/uteplats. För att klara uppsatta riktvärden för uteplats föreslås 
att de nya byggnaderna placeras en bit in på fastigheten, reglerat med prickmark. Se bilaga 2 
(upprättad bullerutredning). Lägenheterna ska vara genomgående. 
 
Frågan kommer att följas upp vid bygglovsprövningen för inomhusmiljön, t.ex. när det gäller val av 
fönster, placering av byggnader osv. 
 

 
Utdrag ur bullerutredningen, Bilaga 2, ekvivalent ljudnivå - trafikbuller från väg.  

Illern 1 syns uppe i högra hörnet. 
 

I den upprättade bullerutredningen syns det tydligt att bullernivåerna är lägre utmed Fabriksgatan 
söder om korsningen med Vasagatan. Det beror sannolikt på att högsta tillåtna hastighet på denna 
sträcka är 30 km/h. Fabriksgatan kommer på sikt att få en annan utformning i takt med att 
industrifastigheterna väster om Fabriksgatan omvandlas till bostadsområden, samt att det kommer att 
byggas en cykelbana utmed gatans västra sida. Dessa aspekter kan i framtiden även motivera en sänkt 
hastighet utmed hela Fabriksgatan vilket leder till lägre bullervärden. 
 
Förorenad mark 

Fastigheten är inte klassat som ett potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsens WebbGIS (2016-
10-31). Fastigheten gränsar dock i söder till fastigheten Illern 8, vilken är markerad som ett potentiellt 
förorenat område, dock ej riskklassad. En kartläggning av tidigare verksamheter på Illern 1 och 8 
sammanställs i en bilaga. Jorddjupet för fastigheten Illern 1  är 10- 20 meter, uppskattat enligt SGUs 
jorddjupskarta. Marken består av Isälvssediment sand. Den förorening som påkommits på Illern 8 är, 
Trikloretylen.  Trikloretylen sjunker genom jordlagret tills det når tätskikt och där följer det konturen 
neråt i marken. Med denna information görs bedömningen att eventuell Trikloretylenförorening inte 
antas påverka byggnationen på Illern1.  
 
Sydväst om planområdet på Räven 8 pågår upprättande av ny detaljplan. I samband med den 
detaljplanen har en miljöutredning (Mifo 1) beställts för fastigheten Rådjuret 7 och Räven 8, där 
föroreningen utreds och eventuella åtgärder klarläggs.  
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Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 

Planområdet är en f.d. verksamhetstomt i centrala Skillingaryd som idag står oanvänd och övergiven. 
En byggnation på tomten innebär en positiv förändring som ger en mer tryggare och tilltalande miljö i 
Skillingaryd. Planområdet gränsar till andra fastigheter som har pekats ut i kommunens översiktsplan 
som omvandlingsområden, från verksamheter till bostäder. Byggnationen innebär en förtätning i ett 
centralt område och att mark som redan är ianspråktagen kan nyttjas för att skapa fler bostäder.  
 
Byggnationen i sig själv bedöms inte att 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 

Bebyggelse 

Den bebyggelse som föreslås inom planområdet är lägenheter uppförda i moduler. Fasadmaterial är 
fasadtegel och på taken skall sedum tillsammans med solceller placeras.  Modulerna kopplas samman 
och placeras ovanpå varandra, som högst i 3 våningsplan, se illustration nedan. Detaljplanen ska 
därför möjliggöra bostadsbebyggelse med en höjd av 3 våningar utmed Läkargatan och i övriga 
området högst två våningar. Antal lägenheter uppskattas i detta skede till ca 23.   
 

   
Illustrationer från Zenergy AB 

 

Angöring och parkering 

Behovet av parkeringsplatser som lägenheterna genererar ska lösas på kvartersmark.  
Lägenheterna som planeras bedöms främst attrahera målgrupper som inte har behov av bil i lika stor 
utsträckning som större hushåll har. Planområdet ligger även centralt i Skillingaryd med närhet till 
centrum, skola, järnvägsstation, fritidsaktiviteter etc., vilket också motiverar att fler resor kan ske med 
cykel eller gång. 
 
Angöring till området med fordon kan ske från både Fabriksgatan och Läkaregatan. 
 
Eftersom planområdet ligger så centralt och bedömningen är att det finns goda möjligheter att använda 
cykel som färdmedel, ska det också finnas tillgång till en cykelparkering. 
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Planbestämmelser 

För att styra bebyggelsens placering mot omgivande gator och mot befintliga bostads- samt 
verksamhetsfastigheter i öster och i söder markeras en 4,5 meter bred zon med prickmark, vilket 
innebär att ingen byggnation får ske inom detta område. 
 
För att skärma av och motverka insyn till befintliga villafastigheter sätts en bestämmelse om att plank 
ska uppföras i tomtgräns.  
 
För att reglera byggnationens höjd sätts planbestämmelser som reglerar högsta byggnadshöjd. Högsta 
byggnadshöjd sätts till 12,0 respektive 9 meter för bostadsbyggnad.  
 
För att säkerställa boendemiljön, från eventuellt buller, för tillkommande bostäder sätts en 
planbestämmelse om genomgående lägenheter. 
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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 

Inom planområdet finns ingen allmän plats. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 

Detaljplanen omfattar endast fastigheten Illern 1, som kommer att säljas av kommunen till privat 
fastighetsägare. Köpet 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 

Miljö- och byggchef Ivar Pettersson samt ytterligare tjänstemän inom Vaggeryds kommun har 
medverkat i arbetet med sina respektive specialistkunskaper. Samrådsförslag har upprättats av 
planarkitekt Linda Tubbin, Metria AB. Ändringar och granskningshandling är upprättad av 
planarkitekt Hanna Grönlund.  
 

Vaggeryds kommun, miljö- och byggförvaltningen 
 
Hanna Grönlund   Ivar Pettersson 

Planarkitekt   Förvaltningschef  
 
Linda Tubbin 

Planarkitekt, Metria AB 
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Lantmäteriet 20161108 

 
Lantmäteriet har tagit del av samrådshandlingarna för detaljplan för Illern 1 och har noterat följande: 
Grundkartan bör uppdateras så denna inte stämmer överens med den digitala registerkartan. 
Framförallt är det fastigheten angränsande till Illern 1s södra gräns som redovisas som Illern 6 men 
enligt Lantmäteriets register är det Illern 8 som är belägen där. 
 
I fastighetsrättsliga frågor nämns att fastighetsreglering ska verkställas men det redovisas inte vilka 
fastigheter som berörs av denna fastighetsbildningsåtgärd. Vidare så redovisas inte vem som 
ansvarar för en sådan ansökan och vem som ska stå för dessa förrättningskostnader. 

 
Kommentar 

Grundkarta och fastighetsrättsliga frågor ses över. 
 

Vaggeryds energi 20161115 

När det handlar om Fiber/opto så finns det idag ett stråk med fiber/opto utmed Fabriksgatan och 
Läkaregatan enligt bild nedan. Opto avd på VEAB har inget att erinra mot beslut förutsatt att det 
befintliga fiber/opto stråket får ligga orört i befintlig gångbana. 
 

 
 
Kommentar 

Miljö- och byggnämnden har tagit del av inkomna synpunkter. 
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Kommentar 

Miljö- och byggnämnden har tagit del av synpunkterna.  Byggnadshöjden regleras till tre våningar 
utmed Läkargatan och i resterande del av området tillåts endast två våningar. Planbestämmelse om 
plank tillkommer utmed sakägarens fastighet.  

 

Trafikverket 20161122 

Detaljplan för Kvarteret Illern 1, Vaggeryds kommun 

Vaggeryds kommun avser att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ca 25 nya bostäder, i 
byggnader med maximalt tre våningar, i centrala Skillingaryd. Illern 1 ligger inom kommunalt 
väghållningsområde och önskad exploatering påverkar endast indirekt statlig infrastruktur. 
Planområdet utgörs av en huvudsakligen outnyttjad industritomt och är beläget drygt 100 meter från 
Vaggerydsbanan. Separat bullerutredning saknas och istället hänvisas till tidigare gjord utredning för 
Kvarteret Räven. Trafikverket överlåter till Länsstyrelsen att bedöma om detta är tillfyllest. 
Trafikverket ser det positivt med fortsatt förtätning av centrala delar av tätorten, vilket ökar 
förutsättningarna för attraktiv kollektivtrafik. Förutom eventuell reservation för saknad 
bullerutredning har Trafikverket inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

Kommentar 

Miljö- och byggnämnden har tagit del av synpunkterna.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20161123 

Arbetsutskottet har inga synpunkter på upprättat förslag till detaljplan på kvarteret Illern 1. 
Fabriksgatan i Skillingaryd. 
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Tekniska utskottet 20161124 

Att hänsyn tages till Tekniska utskottets gång- och cykelvägplan där plan finns för gång- och cykelväg 
längs med Fabriksgatan i Skillingaryd. 
 

Kommentar 

Miljö- och byggnämnden har tagit del av synpunkterna.  
 
Länsstyrelsen 20161125 
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Kommentar 

En kartläggning av tidigare verksamheter på Illern 1 och 8 sammanställs.  
Jorddjupet för fastigheten Illern 1 i är 10- 20 meter, uppskattat enligt SGUs jorddjupskarta. Marken 
består av Isälvssediment sand. Trikloretylen sjunker genom jordlagret tills det når tätskikt och där 
följer det konturen neråt i marken. Med denna information görs bedömningen att eventuell 
Trikloretylenförorening inte antas påverka byggnationen på Illern1.  
 
Sydväst om planområdet på Räven 8 pågår upprättande av ny detaljplan. I samband med den 
detaljplanen har en miljöutredning (Mifo 1) beställts för fastigheten Rådjuret 7 och Räven 8.  
 
För att säkerställa boendemiljön för tillkommande bostäder kompletteras plankartan med en 
planbestämmelse om genomgående lägenheter. Bullerutredningen visar att samtliga ekvivalenta 
ljudnivåer från väg- och järnvägstrafik ligger under eller lika med uppsatta riktvärden för kv. Illern. 
Möjligtvis överstigs den ekvivalenta bullernivån för vägtrafik utmed Fabriksgatan, värdena visar på ca 
60 dBA. Närmast Fabriksgatan markeras i detaljplanen ett område på 4,5 meter som prickmark. Detta 
innebär att bostäderna kommer att placeras på ett acceptabelt avstånd utifrån bullerberäkningarna. 
Den ekvivalenta ljudnivån beräknas då vara 55 dBA vid fasaden vilket innebär att kommande 
bostäder får en acceptabel boendemiljö.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med text om byggnadshöjden relaterat till intilliggande bebyggelse 
och kulturmiljön på kv. Vesslan.  



   
   

7 
 

Vattenfall eldistribution AB 

Vattenfall eldistribution AB har inget att erinra mot planförslaget. Kabelskåp på intilliggande kvarter 
kan tillse elförsörjning inom planområdet. 
 

Kommentar 

Miljö- och byggnämnden har tagit del av synpunkterna. 
 
Vaggeryds kommun, miljö- och byggförvaltningen 
2016-11-30 
 
Ivar Pettersson  Hanna Grönlund 
Förvaltningschef  Planarkitekt 









 

BEHOVSBEDÖMNING            BILAGA 1 
Kvarteret Illern 
Skillingaryds 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  Platsen är idag en fd verksamhetstomt i 
centrala Skillingaryd. På tomten har det 
tidigare funnit en tennisplan, vegetation 
samt äldre träbyggnader. Idag återstår 
endast en av dessa träbyggnader. Platsen 
ligger nära Skillingaryds centrumbebyg-
gelse och service och är ett naturligt om-
vandlingsområde. Platsen påverkas av 
buller från järnvägen samt biltrafik utmed 
Fabriksgatan.  

 
Miljömål som berörs av DP 
God bebyggd miljö  L  Planen bidrar till att förtäta Skillingaryds 

samhälle, vilket är i linje med det nation-
ella miljömålet god bebyggd miljö.  

Giftfri miljö  L  Området finns inte omnämnt som riskom-
råde i kommunens arkiv eller på Länssty-
relsen WEBGIS. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Förordningen om omgiv-
ningsbuller och EU:s bullerdi-
rektiv. 

 L  Riksdagens riktvärde för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas är 30 dBA 
ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA inomhus 
nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus 
vid fasad och 70 dBA vid uteplats i an-
slutning till bostad. Kommunen bedömer 
att riktvärdena för trafikbuller inomhus 
uppfylls vid nybyggnad av bostadshus. 
För att klara riktvärden för utomhusmiljö 
placeras husen så att innergårdens buller-
påverkan minskas samt att planen inne-
håller skyddsavstånd från gata.  

 
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-
surser 

  I - 

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 - 
 
Luft 
Utsläpp till luft, luftfuktighet, 
temperatur, luftströmmar, lukt 

  I - 

 
Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmin-
nesvård och rörligt 
friluftsliv 

  I - 

Byggnadsminne eller forn-
minne 

  I - 

 
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 Stadsbilden ändras till det positiva. Från 
ödetomt till bebyggd bostadstomt. Bygg-
nadshöjd överensstämmer med intillig-
gande hyresfastigheter. 

 
Landskapsbild 
Landskapsbild   I - 
 
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) 

 L  Området bedöms delvis vara bullerstört 
men inga riktvärden eller normer över-
skrids.  

Ljusförhållanden och    I - 



   

lokalklimat (Temperatur, 
vindförhållanden, vindtunnel-
effekt, svackor med kalluft, 
dimbildning, snödrev, norr-
läge, skuggbildning, solexpo-
nering) 
 
Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 
ÖP   I Området finns inte omnämnt i gällande 

översiktsplan men gränsar till ett flertal 
av de omvandlingsområden för bostäder 
som översiktsplanen anger. 

 
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 att minska buller-
störning från gata och järnvägen. 
 
Checklistan är utförd den: 2016-10-24 
 
 
 
 
 
________________________________   
Ivar Pettersson    
 
Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör 
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1 SAMMANFATTNING 

WSP Akustik har på uppdrag av Vaggeryds Kommun utfört en 
bullerutredning för en nybyggnation vid kv. Räven.  

Ekvivalent ljudnivåer är under riktvärdet för alla punkter förutom uteplats vid 
huset längst åt väster. Maximala ljudnivåer från väg- och järnvägstrafik 
överskrider gällande riktlinjer för maximal ljudnivå vid uteplats. 

Genom att arrangera om bostädernas placering på fastigheten kan en ”tyst” 
sida per bostad erhållas. Det ger möjlighet till uteplats med godkända 
ljudnivåer samt förenklar planering av bostäder så att hälften av 
boningsrummen har tillgång till en sida med låga ljudnivåer. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

WSP Akustik har på uppdrag av Vaggeryds Kommun utfört en 
trafikbullerberäkning för en nybyggnation vid kv. Räven. Figur 1 visar 
området där byggnaden ska placeras samt intilliggande järnväg/vägar. 
Bullerberäkningar har gjorts för både väg- och järnvägstrafik vid området. 

Figur 1. Område där byggnaden ska uppföras (källa Eniro.se) 

Kv. Räven 
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2.1 UNDERLAG 
Material som används som underlag till beräkningen: 

 Fastighetskartan, höjddata grid 2+ och laserdata, inköpt från Metria 
2016-05-12  

 Handskiss bostäder vid Kv Räven från Jan-Olof Olson 2016-04-21. 

 Trafikuppgifter för vägar vid Kv Räven från Hans Göransson  
2016-06-17 

3 INDATA 

Data för tågtrafik genom Skillingaryd redovisas i Tabell 1 och har erhållits 
från Roger Fred, WSP Akustik 2016-05-13. 

Tåg 
Antal 

tåg/vardagsmedel
dygn 

Medellängd 
(m) Hastighet Uppskattningsår 

Godståg 3 448 m 100 km/h 2016 

Y31 30 49 m 140 km/h 2016 

Tabell 1. Trafikuppgifter för järnvägen genom Skillingaryd 

Tabell 2 nedan redovisar trafikdata (från Hans Göransson på Vaggeryds 
kommun) som använts i beräkningarna till Bilaga 5 och 6.  

Väg ÅDT Andel tung 
trafik Hastighet Uppskattningsår 

Fabriksgatan söder 
om området 

1000 0 % 30 km/h 2016 

Fabriksgatan norr om 
området 

1000 10 % 30 km/h 2016 

Östra Vasagatan 500 10 % 30 km/h 2016 

Tabell 2. Trafikuppgifter för vägar vid kv, Räven. 

4 BERÄKNINGAR 

Beräkningar av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet 
SoundPLAN version 7.4. Beräkningar är utförda som enstaka 
mottagarpunkter utanför fasad samt med färgfält som visar ljudutbredningen. 
Beräkningarna avser enskilda punkter på fasader som frifältsnivåer, det vill 
säga ljudnivå utan inverkan av ljudreflex i den egna fasaden, men med en 
möjlig reflex i övriga byggnader. Det beräknade värdet skall jämföras med 
gällande bullerriktvärden. Färgfälts redovisning är beräknad inklusive bidrag 
från reflexer (max 3 st).  
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Beräkningarna av buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets 
rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 
4653. Enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för vägtrafikbuller är 
giltigheten i beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från 
vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s). 
Noggrannheten är avståndsberoende och beräknas vara 3 dB vid 50 m 
avstånd och 5 dB vid 200 m avstånd. 

Beräkningar för buller från spårvägstrafiken är utförda enligt 
Naturvårdsverkets rapport Buller från spårbunden trafik – Nordisk 
beräkningsmodell 1998, rapport 4935. Beräknade ljudnivåer avser 
frifältsnivåer, det vill säga ljudnivå utan inverkan av ljudreflex från egen 
fasad. Beräkningsmodellen för tågbuller gäller för sommarförhållanden och 
barmark vid medvindsförhållanden eller inversion. Noggrannheten vid långa 
avstånd upp till 300-500 m från spåret är ± 3dB för ekvivalent ljudnivå och 
något mer för maximal ljudnivå. 

5 NORMER OCH RIKTVÄRDEN 

5.1 FÖRORDNING (2015:216) OM TRAFIKBULLER VID 
BOSTADSBYGGNADER 

Nedan anges de av riksdagen antagna riktvärden för trafikbuller vilka gäller 
för statens verksamheter och används i de allra flesta infrastrukturprojekt. 
Dessa riktvärden bör därmed normalt inte överskridas vid nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad/väsentlig ombyggnad av 
infrastrukturanläggningar. I Tabell 3 redovisas de riktvärden som riksdagen 
har fastställt: 

Beskrivning Dygnsekvivalent 
ljudnivå LAeq (dygn) 

Maximal ljudnivå 
LAFmax 

Utomhus vid fasad 55 dB* - 

Vid uteplats  
i anslutning till 

bostad 
50 dB 70 dB 

*För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör inte 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad överskridas.  

Tabell 3. Riktvärde för buller från spårtrafik och vägar 

Om dygnsekvivalenta ljudnivån överskrids vid fasad så bör minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 dBA inte överskrids. Det 
gäller även att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida 
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan Kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 

Om den maximala ljudnivån på 70 dBA ändå överskrids bör nivån inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme 
mellan kl. 22.00 och 06.00. 
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6 RESULTAT 

6.1 JÄRNVÄG 
Bostäderna exponeras beräkningsmässigt för en ekvivalent ljudnivå på 46-52 
dBA vilket uppfyller gällande riktlinjer. Uteplatsen närmast järnvägen 
exponeras beräkningsmässigt för en ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vilket 
överskrider gällande riktlinjer. Uteplatserna exponeras för en maximal 
ljudnivå på 76-88 dBA vilket överskrider gällande riktlinjer. 

Med skärmande åtgärd   

Med en 2,5 m hög bullerskärm absorberande mot järnväg sänks de 
ekvivalenta ljudnivåerna vid fasader till 43-50 dBA. Uteplatsen närmast 
järnvägen exponeras beräkningsmässigt för en ekvivalent ljudnivå på 51 dBA 
vilket överskrider gällande riktlinjer. Uteplatserna exponeras för en maximal 
ljudnivå på 76-84 dBA vilket överskrider gällande riktlinjer. 

6.2 VÄG 
Bostäderna exponeras för en ekvivalent ljudnivå på 30-50 dBA vid fasad och 
27-37 dBA vid uteplatser vilket uppfyller gällande riktlinjer. Vid de mest 
exponerade uteplatserna ligger den maximala ljudnivån mellan 74-79 dBA 
vilket överskrider gällande riktlinjer. 

7 SLUTSATS 

Bostäderna uppfyller gällande riktlinjer för ekvivalent ljudnivå vid fasader. 
Uteplatsen närmast järnvägen uppfyller inte gällande riktlinjer för ekvivalent 
ljudnivå vid uteplats. Samtliga uteplatser exponeras för en maximal ljudnivå 
som överskrider gällande riktlinjer. 

Genom att ändra placeringen av bostäderna på fastigheten skulle man 
kunna erhålla en ”tyst” och en ”bullrig” sida. Figur 2 visar ett exempel på hur 
en sådan placering skulle kunna se ut.  

 

Figur 2. Omplacering av bostäder på fastigheten. 
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För att säkerställa att Boverkets riktvärden för ljudnivå inomhus uppfylls, 
rekommenderas en fönsterdimensionering när byggnadernas form och 
placering är fastställd. 

8 BILAGOR 

Bilaga 1 – Trafikbuller järnväg, färgkarta dygnsekvivalent ljudnivå, 1,5 m 
över mark. 
 
Bilaga 2 – Trafikbuller järnväg, färgkarta maximal ljudnivå, 1,5 m över mark. 

Bilaga 3 – Trafikbuller järnväg, färgkarta dygnsekvivalent ljudnivå, 1,5 m 
över mark, med skärmande åtgärder. 
 
Bilaga 4 – Trafikbuller järnväg, färgkarta maximal ljudnivå, 1,5 m över mark, 
med skärmande åtgärder. 

Bilaga 5 – Trafikbuller väg, färgkarta dygnsekvivalent ljudnivå, 1,5 m över 
mark. 

Bilaga 6 – Trafikbuller väg, färgkarta maximal ljudnivå, 1,5 m över mark. 
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VI ÄR WSP 
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 
omkring 3 500 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 
Arenavägen 7 
121 88 Stockholm-Globen 
Tel: +46 10 7225000 
http://www.wspgroup.se 
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Fasadpunkter är redovisade som
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Bilaga 1

Ekvivalent ljudnivå

LAeq [dB ref. 20 µPa]

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring
Bostäder/huvudbyggnader

Övriga byggnader

Väg

Järnväg

Punkt uteplats

Fasadpunkt
1 57 50
2 58 51
3 59 52
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Projektnr

Trafikbuller järnväg

Ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 2

Maximal ljudnivå

LAFmax [dB ref. 20 µPa]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Teckenförklaring
Bostäder/huvudbyggnader

Övriga byggnader

Väg

Järnväg

Punkt uteplats

Fasadpunkt
1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell
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Handläggare

Tobias Kristensson
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Johan Andersson

Uppdragsledare

Johan Andersson10233875
Projektnr

Trafikbuller järnväg

Ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 3

Ekvivalent ljudnivå

LAeq [dB ref. 20 µPa]

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring
Bostäder/huvudbyggnader

Övriga byggnader

Väg

Järnväg

Punkt uteplats

Fasadpunkt
1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell

Bullerskärm
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Maximal ljudnivå

LAFmax [dB ref. 20 µPa]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Teckenförklaring
Bostäder/huvudbyggnader
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Väg
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Fasadpunkt
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Datum 
Beteckning/Dnr Sida 

2016-12-22 2016/317B 1(2) 

 
 
  
  
 

  
 

 
 

 
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     

 

Beskrivning av Tidigare Verksamheter på 

Illern 1 och Illern 8  

Illern 1.  

Eskil Håkanssons Snickerifabrik 

Tillsammans med sin bor, Hjalmar Håkansson, byggde Eskil Håkansson 
fabriken i kvarteret Tomaten i Skillingaryd 1913. Byggnaden var av tegel 
och i två våningar. Hjalmar disponerade den övre våningen för sin snickeri-
verksamhet och Eskil disponerade bottenvåningen och drev där egen snicke-
riverksamhet. 

1918 byggde Eskil Håkansson en egen mindre fabrik i kvarteret Illern. Här 
arbetade han i stort sett själv med tillverkning av åkdonshäckar till ortens 
smidesverkstäder. 1931 flyttade Eskil till Örebro. När Håkanssons avflyt-
tade från platsen sålde han till Industrikompaniet – Bertil Jagmar som främst 
uppförde lager och försäljning. Därefter inrymde byggnaden en syfabrik 
som var en filial till Värnamo Konfektion. 

Illern 8 

Tapetserare Lennart Johansson, Skillingaryd, har sedan 1945 varit verksam i 
tre olika företag inom tapetseraryrket. Den första som han startade tillsam-
mans med Carl Hjelmer, Skillingaryd, klädde stolar och soffsitsar till Oscar 
Ljungberg. Deras första verkstad låg i källarplanet i stins Hjalmar Svenssons 
fastighet på stationsgatan mittemot torget. Efter ett halvår hoppade Hjalmar 
av firman. En tid var Lennart ensam i firman. 

1946 behövde de större lokaler och fick hyra av Oscar Ljungbergh i hans 
verkstadsfastighet vid valdshultsvägen. Där hyrde de tredje våningen vilket 
tidigare hade använts av ”Kiki”, Erik Svensson, som varit sadelmakare år 
Ljungbergh. Nu kom Nils Yngve Nilssoon med i bilden och det första nam-
net på deras firma blev Johansson & Nilsson. Efter något år flyttade man till 
Ljungberghs fastighet utmed Östra Vasagatan och järnvägen Under den här 
tiden ombildades företaget till ett bolag som fick namnet Möbelsnitz. Före-
taget Möbelsnitz var främst tapetserarverkstad där man ägnade sig åt att 
stoppa och klä om möbler. I samband med detta inköpte Nils Yngve Nilsson 
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en tomt i kvarteret Illern, (Illern 8). f.d. Storks manufakturaffär. Här utveck-
lades firman på 1960-talet till cirka 50 medarbetare. Nu var firman så stor 
att ansvaret för produktionen var Lennart Johanssons och för försäljningen 
svarade Nils Yngve Nilsson.  

1965 upplöstes firman Möbelsnitz genom att Nils Yngve Nilsson köpte 
Lennart Johanssons aktier. Samtidigt byggde Nilsson en större industrifas-
tighet på slätten vid södra Infarten till Skillingaryd. 

Fastigheten såldes sedan av Ljungbergh till Stork, som inrättade handelslo-
kal på platsen fram till 2000- talet. Idag ägs fastigheten av Jannes MC som 
har butik, lager och en mindre verkstad för motorcyklar och mopeder. 

 

Informationskällor 

Arbetarnas kulturråd (1988). Trä i Skillingaryd, Krönika I över träindustrin och träarbe-

tarnas historia, Erik Nykvist. 

Arbetarnas kulturråd (198?) Från klyvsåg till Robotar, Krönika II över träindustrin och 

träarbetarnas historia i Skillingaryd, Erik Nykvist. 

Muntlig intervju, Östbo Historiska sällskap Sven-Bertil Carlsson (Liberalerna)  

 

Sammanställning upprättad 2016-12-12 av: 

Miljö- och byggförvaltningen 
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Datum Diarium Sida 
2017-01-20 TU 2016/095 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     

 

  
 
Yttrande på granskningshandlingar för ny detaljplan 
för Gästgivaren 3, 9 m.fl. i Skillingaryd, 
dnr TU 2016/095. 
 
Förslag till beslut 
Överlämna nedanstående synpunkter på granskningshandling Kv. 
Gästgivaren 3, 9 m.fl. i Skillingaryd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-05-31 § 98 att göra de ändringar 
som samrådsredogörelsen uppger, och skicka ut rubricerad detaljplan för 
granskning. Detaljplanen syftar till att upprätta ny detaljplan som utökar 
byggrätten samt ge möjligheter för olika ändamål som bostäder, handel 
eller olika typer av service. I gällande översiktsplan finns inte området 
omnämnt. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Detaljplanen är ute 
för granskning t.o.m. 2017-01-27. 
 
Tekniska utskottets synpunkter: 
• Utifrån den av kommunfullmäktige antagna aktivitets- och 

lekplatspolicy från 2015-09-28 anser tekniska utskottet att 
Gropabäcken och dess omgivning inom föreslagna detaljplan avses 
utgöra en av kommunens aktivitetsplatser. Detta framgår inte i 
framtagen handling. Kultur- och fritidsnämnden anser att befintlig 
vägsträcka som föreslås ska rivas och bebyggas är en färdig yta för 
skateanläggning. Deras inriktning är att flytta nuvarande anläggning 
från Kv. Slätten. Detaljplanen föreslår bostäder på en liten del av 
tidigare väg, detta borde utredas och samordnas bättre med hänsyn till 
Kultur- och fritidsnämndens intentioner för aktivitetsplatsen.   

• Kommunens kostnader kommer i och med denna detaljplan också 
innefatta flytt av Återvinningsstation, anläggande och flytt av VA-
ledningar samt anläggande av parkeringsplatser. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens samrådshandlingar från 2016-12-22. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 



 

Datum Beteckning/Dnr Sida 

2016-12-22 2014/256B 1(1) 

  

  

  

 

 Handläggare: Jan-Olof Olson 
 

 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678000 0370-781 99 5950-7434 212000-0522 

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

 

Ny detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl.,  
Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 att ge miljö-och byggnämnden i uppdrag 

att upprätta detaljplan för rubricerat område. Miljö- och byggnämnden beslutade 

2016-05-31 § 98 att göra de ändringar som samrådsredogörelsen uppger och skicka 

ut rubricerad detaljplan för granskning.  

 

Detaljplanen syftar till att upprätta ny detaljplan som utökar byggrätten samt ge 

möjligheter för olika ändamål som bostäder, handel eller olika typer av service. I 

gällande översiktsplan finns inte området omnämnt.    

Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. 

 
Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-27. 

 

Handlingarna finns tillgängliga på: 

Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) 

Miljö- och byggförvaltningen, kommunkontoret i Skillingaryd 

Samt på kommunens webbsida: www.vaggeryd.se/planer 

 

Om ni har några synpunkter på granskningshandlingen skall dessa yttranden, 

skriftligen vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2017-01-27, glöm inte 

att ange kontaktuppgifter dvs ditt namn och adress samt vilken detaljplan ni yttrar 

er om (fastighetsförteckningen på detaljplanen).  

 

Skicka gärna in dina synpunkter till oss via e-post: miljobygg@vaggeryd.se Vill ni 

skicka in via post är adressen: 

  

Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, 

 Box 43,  

568 21 Skillingaryd. 

 

Har ni frågor kontakta miljö- och byggförvaltningen.  

som nås via växeln tele: 0370-67 80 00.  

 
 
Miljö- och byggnämnden 

 
 

mailto:miljobygg@vaggeryd.se
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Detaljplan för  
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Dnr. 2014/256B  
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Planhandlingarna består av: 

-plankarta med planbestämmelser (separat karta) 

-denna planbeskrivning samt behovsbedömning 

-fastighetsförteckning 

                 
Gästgivaren 3 

                   
Gropabäcken   Infanterigatan 

Syfte 

Gällande plan i kvarteret Gästgivaren är till stora delar inte aktuell och planuppdrag har getts av 

kommunstyrelsen samt av miljö- och byggnämnden (2014-10-28). Planuppdraget har bland annat getts för 

att det ska bli möjligt att ersätta ett f d mejeri med byggnader för bostäder, vård- och serviceändamål samt 

ev handel. Planprövningen ska även omfatta dagvattenhantering och synliggörande av Gropabäcken samt 

lämplighetsprövning av frågan om avstängning av Infanterigatan för genomfartstrafik. 

 

Översiktliga planer 

Kommunen har aktivt arbetat med centrumfrågor i en översikt ”Idékatalog Centrumutveckling” som 

Kommunstyrelsen har godkänt 2013-04-10. Enligt intentionerna i planen ska Storgatan kunna utvecklas 

till ett centrumstråk. För att markera att gatans karaktär förändras föreslås cirkulationsplatser/rondeller i 

varje ända på centrumstråket, se skiss. Att synliggöra det vatten som tidigare kulverteras är en annan fråga 

som belysts i idékatalogen- ”Gropabäcken vidgas”. 
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 Skiss ur Idékatalog Centrumutveckling 

Vaggeryds kommun har en gällande ”Översiktsplan 2012” - lagakraft 2014-04-28. Planen redovisar, i 

aktuellt kvarter, byggnaden på Gästgivaren 8 som en kulturmiljö. Redovisning av denna byggnad återfinns 

i kommunens ”Kulturhistorisk utredning” från år 1988. Byggnaden är NTO-logen som är uppförd 1904, 

se bild nedan. 

 

 

I kommunens ”Grönplan för Skillingaryd” (2005-09-26) finns inget särskilt redovisat i området. 
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Läget 

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Skillingaryd, öster om Storgatan. 

 

Gällande detaljplaner 

 

   Gällande detaljplaner redovisas på kartan ovan. 

Inom planområdet finns gällande detaljplaner 

fastställd 9 mars 1962 (plan nr 42) samt lagakraft 

19 januari 1998 (plan nr 118). Intill planområdet 

finns bland andra plan nr 126  som är 

lagakraftvunnen 2007-09-26. 

Plan nr 42 anger kvartersmark fördelat på olika 

områden för handel, bostad, bostad och handel, 

samlingslokal samt för småindustri. 

Plan nr 118 anger kvartersmark för 

centrumverksamheter, handel samt bostäder. 

Plan nr 126 anger förskola. 

Gemensamt för de gällande planerna är att 

Gropabäckens ytvatten/dagvatten i hela dess 

sträckning inom detaljplanelagt område 

förutsätts förläggas i kulvert (i så kallat ”u-

område”). 

 

 

Planeringsförutsättningar    

I kvarteret Gästgivaren fanns - såsom namnet antyder - ett gästgiveri. Gästgiverigårdar inrättades under 

1600-talet för transporter utmed det allmänna vägnätet men den som fanns i Skillingaryd hade sitt 

samband med militärens verksamhet på slätten. Erik Dahlberg beslutade, under sin tid som landshövding i 

Jönköpings län, att ett kronhus med en anslutande gästgivaregård skulle byggas vid övningsplatsen för 

Jönköpings kompani av Smålands ryttare. Det var alltså de ständigt aktuella krigen med Danmark som var 

orsak till att här byggdes ett gästgiveri i slutet av 1600-talet. Den ursprungliga byggnaden ersattes 

efterhand med nya. Från och med början på1900-talet finns inga byggnader kvar med ursprung från 

gästgiveriepoken. 

Aktuellt planområde är beläget i centrum med närhet till kommunikationer, butiker och annan service 

bland annat försskola. Genom närheten till skjutfältsområdet finns byggnadsminnet, grönområden och 

promenadstråk i direkt anslutning till området.  Områdets mycket centrala läge gör tomtmarken lämplig 

för olika centrumändamål. Områdets kvalitéer, med gångavstånd till service, rekreationsområden och 

vackra miljöer, gör att området också är attraktivt för bostäder, bland annat för äldre. 

Planområdets areal är cirka 4 ha.  

  



5 
 

 

Kommunägd mark utgörs av de lilafärgade 

ytorna och framgår av kartan bredvid.  

 

 

 

Gropabäcken är idag en undanskymd rännil med dagvattenutsläpp. Det finns estetiska, tekniska och miljömässiga skäl att 

synliggöra och utveckla det rinnande vattnet. 

 

 

 

I Skillingaryd är det ganska stora nivåskillnader mellan västra och östra sidan av samhället.  
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Höjdskillnaderna medför stora flöden av dagvatten som rinner mot öster. En mycket stor 

dagvattenkulvert mynnar ut i Gropabäcken precis öster om fastigheten Gästgivaren 4 (bakom nuvarande 

”Teds Smörgåsbutik”).                             

Framtida dagvattenhantering måste utgå från att dagvattnet är en resurs för samhället. Dagvatten är ett 

naturligt rent vatten och behöver inte bli mer förorenat än vad regnvattnet är. Att betrakta dagvatten som 

ett avloppsvatten är en tradition från tiden då dagvatten transporterades tillsammans med 

hushållsspillvatten. I detta planförslag skapas förutsättningar att hantera vattnet. 

Förslaget 

 

 

I planens sydvästra del har en mindre parkyta, utmed Storgatan, föreslagits. Parken ska utformas som en 

”pocketpark” och är tänkt som en mötesplats som också kan ge en stunds vila. Parken bör vara lummig 

och vara ett från gatumiljön – med spaljé, häck eller på annat sätt - avgränsat rum. En park med porlande 

fontän och/eller med en konstinstallation. Genom att parkens trädkronor sträcker sig ut i gatan 

annonseras området innanför (in i kvarteret) samtidigt som gatumiljön tillförs en levande grönmiljö.  

Befintliga större träd i planområdet finns i anslutning bäcken. Aktuellt område ska utgöra naturmark så att 

träden kan bevaras. I samband med exploatering av området i övrigt ska stor hänsyn tas till att anpassa 

marken så att ett bevarande av befintliga träd möjliggörs.    

Utmed berörd del av Storgatan kan förändringar ske enligt ovan nämnda idékatalog. Omvandlingen till 

centrumstråk innebär bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafiken samt bättre förutsättningar för 

korttidsparkering. Alléträd samt något smalare körfält ska bidra till en sänkt fordonshastighet. Söder om 

Storgatan 10 B (Ted´s) finns en mindre parkeringsyta. Genom att lägga till mark från Gästgivaren 3 kan p-

ytan bli större och på så sätt blir marken mer effektivt använd. 

Infanterigatans norra del byggdes i samband med förändringar i centrum, då Gästgivaren 1 bebyggdes, 

under slutet av 1990-talet. Trafik till livsmedelshallen samt till förskolan behöver inte belasta Kaffegatan 

via Infanterigatan utan kan gå på Artillerigatan. Då berörs inga bostäder av trafiken. En stängning ger  

 



7 
 

förutsättningar att göra ett längre sammanhängande vattendrag av Gropabäcken. Avstängningen av 

Infanterigatans norra del medför också lugnare trafik utanför förskolan samt en möjlighet att exploatera 

attraktiv tomtmark söder om Kaffegatan. Här kan det byggas flerbostadshus eller radhus med södervända 

uteplatser på baksidan mot vattendraget.

 

I östvästlig riktning behålls det genomgående befintliga promenadstråket. Stråket kompletteras med 

möjlighet att anlägga en gångväg utmed bäckens strand på den södra sidan. Som ersättning för att 

Infanterigatans norra del stängs av för biltrafik görs en gång- och cykelväg med bro över Gropabäcken. 

                      

En stor del av det dagvatten som passerar genom samhället har kulverterats. Då har naturliga kvaliteter, i 

form av ett rinnande vattendrag, försvunnit från samhällsbilden. I kvarteret Gästgivaren kan vattnet 

synliggöras för att bli ett positivt inslag i samhällsbilden. Genom att vidga den befintliga bäcken i kvarteret 

Pocketpark 

Gropabäcken 

synliggörs  Ny tomtmark för 

bostäder  

Nya flerbostadshus, 

samt plats för 

centrumverksamheter 

och omsorgsboende. 

Promenadväg 

utmed 

stranden 

Ny placering av 

återvinningsstation 
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kan det skapas förutsättningar för viss sedimentering och rening. Den kan fungera som 

fördröjningsmagasin. Fallhöjden i Gropabäcken kan ev också ge förutsättningar för biologisk vattenrening 

exempelvis som på bilden nedan. Detta system eller liknande kan ge en vacker och spännande utformning 

samtidigt som vattnet blir renare. Möjligheterna att i området även skapa en våtmarkspark bör undersökas.                                                               

 

Om Infanterigatan stängs kan Gropabäcken bli ett långt – mer än ½ km – sammanhängande öppet  

vattendrag mitt i tätorten.          

Förslaget att synliggöra och hantera dagvattnet utgör sådan vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i 

miljöbalken som ska anmälas till länsstyrelsen. Parallellt med planhanteringen pågår ett arbete med 

vattenkonsulter för att nå bästa möjliga rening, få en estetisk utformning på bäcken samt att det inte blir 

någon påverkan på avvatning/dränering för intilligande fastigheter.                             

En del av kvartersmarken som ingår i planen utgör ett attraktivt saneringsområde (Gästgivaren 6 m. fl.). 

Området kan ge ett större antal bostäder, handel och/eller service. Enligt förslaget kan det vara möjligt att 

bygga i fem våningar samt med inredd vind. Parkeringsfrågan kan lösas på kommunägd tomtmark samt i 

viss utsträckning på tomtmark som i nuläget tillhör Gästgivaren 1.   

Genom att kvarteret öppnar sig mot Storgatan i en pocketpark kan t ex ett café eller annan verksamhet 

annonsera sig mot gatan. 

Befintlig kvartersmark utmed Kaffegatan samt utmed Storgatan ges planbestämmelse som kan medge 

både befintliga verksamheter samt kompletterande. Det finns förutsättningar att bedriva handel om 

intresse finns. 

Nya byggnader i området ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Nya byggnader bör anslutas till 

fjärrvärmenätet. Dagvattnet från området bör omhändertas lokalt om så är möjligt.  

Befintlig återvinningsstation kan flyttas se skiss. Byggrätten på Gästgivaren 1 utökas i begränsad 

omfattning bland annat ersätts ”handel” i gällande plan med centrumändamål samt den korsprickade 

markeringen på gällande plankarta ersätts med ”vanlig” byggrätt. 

Planens genomförande  

Planen handläggs med så kallat utökat förfarande vilket innebär att planen efter genomfört samråd 

kommer att granskas under minst två veckor. Efter granskningen ska ett utlåtande upprättas som ska 

delges de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Därefter kan kommunfullmäktige anta planen. 

Antagandebeslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.   

Granskningen beräknas kunna ske kring årsskiftet 2016/2017. 
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Planens genomförandetid slutar femton år efter det att planen vunnit laga kraft. Planen får anses vara 

långsiktig och bör därför gälla under en så lång tid som PBL föreskriver. 

Kommunens kostnader består av åtgärder utmed Gropabäcken, av ändringar i samband med 

gatuavstängning, av att anlägga parkmark mot Storgatan samt av planarbete. Kommunens vinster består av 

de byggrätter som skapas i attraktivt läge. 

Fastigheterna Pålen 1:1 samt Gästgivaren 1, 2, 3, 4 och 9 kommer att beröras av fastighetsrättliga åtgärder 

enligt fastighetsbildningslagen.  

Befintliga tomtindelningar på Gästgivaren 3,4 och 5 upphävs. Beslutsdatum 1956-08-16 samt 1965-01-27.  

Miljöbedömning  

Planområdet är planlagt sedan tidigare och aktuellt område utgör bland annat småindustriändamål enligt 

gällande detaljplan.  

Platsen är ett mycket centrumnära område. Planen berörs av miljömålet God bebyggd miljö. Förslaget 

innebär en förtätning av Skillingaryds samhälle vilket är i linje med miljömålet. 

Miljökvalitetsnorm är ett gränsvärde som inte får överskridas. Det finns miljökvalitetsnormer för buller, 

vatten och för luft. En detaljplan får inte antas om det får till följd att normerna inte uppfylls. Riksdagens 

riktvärde för buller i bostäder inomhus och för utomhusmiljön kommer inte att överskridas. Området 

saknar riksintressen.  

Det finns en separat miljöbedömning. 

Sammanvägd bedömning  

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

betydande miljöpåverkan. Genomförandet av aktuell plan innebär - enligt kommunens uppfattning - inte 

någon betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i miljöbalken.  

Medverkan  

Ivar Pettersson, miljö- och byggchef, Hanna Grönlund, planarkitekt, Magnus Ljunggren, teknisk chef 

Skillingaryd 2016-11-16 

 

 

Jan-Olof Olson                   
Stadsarkitekt    
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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
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Lokaltrafik, 4 kap 5 § punkt 2 PBL

NATUR Naturområde, gång- och cykelväg får finnas, 4 kap 5 § punkt 2 PBL

PARK Anlagd park, 4 kap 5 § punkt 2 PBL

P-PLATS Parkeringplats,  4 kap 5 § punkt 2 PBL

Kvartersmark
B Bostäder, 4 kap 5 § punkt 3 PBL

E Tekniska anläggningar, 4 kap 5 § punkt 3 PBL

C Centrum, 4 kap 5 § punkt 3 PBL

BC Bostäder, 4 kap 5 § punkt 3 PBL, Centrum, 4 kap 5 § punkt 3 PBL

Vattenområden
W Öppet vatten och vatten med mindre anläggningar, 4 kap 5 § punkt 3

PBL

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt
1 PBL

Höjd på byggnader
)17,0 Högsta byggnadshöjd i meter, 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL

)10,0 Högsta byggnadshöjd i meter, 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL

)5,0 Högsta byggnadshöjd i meter, 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL

Placering
p1 Byggnader skall placeras minst 4 meter från tomtgränsen, 4 kap 16 §

punkt 1  PBL

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft, 4 kap 21 § PBL

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1

Gemensamhetsanläggning för utfartsväg, 4 kap 18 § första stycket och
30 § PBL

Tomtindelningar för Gästgivaren 3, 4 och 5, fastställda1956-08-16 , 1965-01-27 är
upphävda inom planområdet.



   

Samrådsredogörelse 
 

Datum:  Sida 

2016-05-31  1(5) 
 
 
 
 
Detaljplan för Gästgivaren 3,9 samt Pålen 1:1, 
Skillingaryds tätort 
Vaggeryds kommun.  

 
 
 

Inkomna synpunkter 
Namn                                                                                       Datum 
Lantmäteriet                                                                                              20150707 

Trafikverket                                                                                               20150713 

E.on                                                                                                             20150820 

Folkpartiet                                                                                                  20150826 

Sakägare                                                                                                     20150830 

 

Inkomna synpunkter efter samrådstid 

 

Samrådsredogörelse 
Vattenfall eldistribution AB                                                                      20150831 

Länsstyrelsen                                                                                              20150831 

Tekniska utskottet                                                                                     20150901 

Kommunstyrelsens arbetsutskott                                                            20150903 

Kultur och fritidsnämnden                                                                       20150911 

 
Ett planförslag har varit på samrådsremiss under tiden 2015-06- t.o.m. 2015-08-
30. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras enligt följande: 
 
Trafikverket 

Trafikverket tillstyrker förslaget till ny detaljplan. Området förefaller vara lämp-
ligt för bostadsbyggnation på bekvämt (men ej bullerutsatt) avstånd till järn-
vägsstation och samhällelig service. 
 

E.on 

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende. Vi konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät 
och tar därmed inte ställning till planförslaget. 
 

Lantmäteriet:  
Teckenförklaringen till grundkartan saknar vissa objekt som redovisas på kar-
tan. En mer detaljerad fastighetskonsekvensbeskrivning bör tas fram där det 
förklaras hur de berörda fastigheterna ska ändras och vilka åtgärder som enligt 
fastighetsbildningslagen är aktuella. Vidare uppmärksammades att genomföran-
detiden för den detaljplan som i nuläget berör området inom planförslaget för 
Pålen 1:1 inte gått ut. 
 



   

Sida 

2(5) 

 
 
 
Kommentar 

Synpunkterna tillgodoses genom att teckenförklaring och grundkarta ses över till 
granskningsskedet. Planbeskrivningen kompletteras med fastighetskonsekven-
serna. 
 
Folkpartiet 

Vi ser förlaget som mycket positivt och ett nödvändigt och naturligt steg i ut-
vecklingen av Skillingaryd. 

Rätt hanterat kan detta kvarter bli en stor tillgång. Det finns få centrala tomter i 
kommunen i denna storlek som kan rymma en större, mer eller mindre samman-
hängande bebyggelse.  

 

Dock ser vi att följande punkter tas hänsyn till: 

1. Högsta antal våningar höjs till minst 5 stycken. Att bygga 3 våningar 
med krav på hiss är onödigt kostsamt. 

2. Det ska kunna finnas blandade boende och upplåtelseformer samt loka-
ler för olika ändamål. Vi ser gärna att äldre kan blandas med yngre, 
både i boende och i verksamheter. Både hyresrätter och bostadsrätter 
ska vara möjligt. 

3. Vattenspegel är mycket positivt och saknas i Skillingaryd, dock måste 
tillgången till vatten säkras så att det inte stundtals sinar. Likaså måste 
kringliggande fastigheters källare vara säkrade om vattennivåer ändras i 
Gropabäcken. 

Rivningen av det gamla Mejeriet påskyndas då det som en del i infarten till sam-
hället ger ett ödsligt och tråkigt intryck. 
 

Kommentar 

Antal våningar höjs till 5 våningar.  
 

Sakägare 

När ny detaljplan gjordes för att bereda bostadsbebyggelse på Kaffegatan, 
sträckte sig planområdet fram till infanterigatan. Den detaljplan är överklagad, 
beslutad och genomförd. Att man nu väljer att plocka med redan beslutat mark-
området mellan Infanterigatan och Östra Allégatan igen, ställer vi oss frågande 
till. I Kaffegatans beslutade detaljplan fanns promenadstråk, upprensning av 
vegetation samt höjning av Gropabäckens vattennivå till en glittrande spegel 
som samhällets invånare kunde njuta av. Som till synes finns inget av detta att 
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njuta av för tätortens invånare. 
 
Genom att förtäta och bebygga all mark är det bara de nybosatta som kan njuta 
av den utlovade lagunen på 500 meter. Vitsen med att göra en promenad och – 
rekreationsmiljöer måste väl ändå ha syftet att de skall vara tillgängliga för alla 
utan att behöva passera bostadsbebyggelse. Få hittar in till Gropabäcken och 
in- eller dess grillplats via promenadstigen i Mogatans förlängning.  
 
Vår synpunkt är att frånta angivet markområde som kvartersmark (gulmarkerat 
område för bostäder) och låta det förbli naturområde. Vi behöver ha gröns-
kande träd och markflora för att ha en levande miljö, ett rikt djur- och naturliv. 
 

Kommentar 

Hur grönmiljön i Gropabäcken öster om planområdet ska utvecklas är en aktuell 
fråga i kommunen men det området ingår inte i denna plan. Denna detaljplan 
öppnar upp ett nytt promenadstråk genom kvarteret Gästgivaren utmed Gropa-
bäcken, genom en planerad pocketpark och ut på Storgatan.  
 
Vattenfall Eldistribution AB  
Vattenfall tillser den lokala elnätsförsörjningen i området och har anläggningar 
inom planområdet. I bifogad karta illustreras lågspänningen med blå streckade 
linjer och högspänningen med röda streckade linjer. 
För högspänningskabeln önskar Vattenfall erhålla markreservat även om kabeln 
är lokaliserad inom punktprickad mark. Markreservat för lågspänningen är inte 
nödvändig. 
 

Ev flytt/förändring av Vattenfalls befintliga anläggningar till följd av genomfö-
randet av planen bekostas av exploatören. 
 

Kommentar 

Miljö och byggnämnden har tagit del av synpunkten. Ledningen tangerar kvar-
tersmark som inte får bebyggas. Vattenfall kan begära ledningsrätt om man vill 
säkra ledningens läge.   
 

 

Tekniska utskottet  

Uppdra åt tekniska kontoret att återkomma med en uppskattning av kommunens 
infrastrukturkostnader för genomförande av detaljplanen efter samrådstidens 
utgång. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Arbetsutskottet har inga synpunkter på förslaget till ny detaljplan för Gästgiva-
ren 3 och 9 samt del av Pålen 1:1. 
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Kultur och Fritidsnämnden 

 
1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till detaljplanen för området.  
2. Nämnden vill uppmärksamma vid framtida planering och genomförandet av 

detaljplanen att det tas hänsyn till omgivningen i övrigt vad t.ex. gäller byg-
gandsstil och kulturella värden. De byggnader som kommer att uppföras 
måste därför anpassas till övriga byggnadsstilar, och den natur och lantliga 
miljö som finns i omgivningen.  

3. Nämnden noterar med tillfredsställelse att det finns förslag i planen om lo-
kaler för kulturverksamhet och ett aktivitetshus/fritidsgård.  

 

Kommentar 

Miljö och byggnämnden har tagit del av inkomna synpunkter. 
 

Länsstyrelsen  

 

 
 

Kommentar 

Länsstyrelsens synpunkter tillgodoses. 
 

 
 
Efter samrådstiden har kontakter tagits med ägarna till Gästgivaren 1. På fas-
tigheten finns en större butik – Hemköp. Den flyttning av återvinningsstationen 
som förutsatts under samrådet har nu placerats invid korsningen Artilleriga-
tan/Infanterigatan. Markytor för bilparkering har också förlagts så att de till viss 
del inkräktar på fastigheten Gästgivaren 1. De föreslagna ändringarna inkräktar 
inte på funktion eller framtida byggrätter på fastigheten Gästgivaren 1. Tvärtom 
har så kallad korsprickad mark i gällande plan ersatts med sammanhängande 
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byggrätt. Gästgivaren 1 har, med dessa förändringar jämfört med gällande plan, 
lagts till planförslaget.  
 
Gästgivaren 2 har också lagts till inom planområdet. Detta har gjorts för att ge 
planen en naturlig avgränsning. Inga förändringar, jämfört med gällande plan, 
föreslås för Gästgivaren 2.  
 
Det noteras att den gemensamhetsanläggning som belastar Gästgivaren 1 och 
som finns i gällande plan inte har genomförts. Utfartsfrågan för Gästgivaren 2 
har i stället lösts med ett avtalsservitut med Gästgivaren 1 som last. I aktuellt 
planförslag bibehålls markeringen för gemensamhetsanläggning. 
 
 
 
Förslag till beslut: 

Miljö- och byggnämnden föreslås besluta att ta denna samrådsredogörelse som 
egen och göra de utökningar och kompletteringar som föreslås samt att därefter  
låta ställa ut planförslaget för granskning.  
 
 
 
Skillingaryd maj 2016 
 
 
 
Jan-Olof Olson                                                            Ivar Pettersson 
Stadsarkitekt                                                                Miljö och byggchef 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 

BEHOVSBEDÖMNING 

Gästgivaren 3,9 mfl 
Skillingaryd 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) 

S   Planområdet innefattar idag ett varierat 
utbud av fastigheter. Platsen ligger inom 
Skillingaryds centrumbebyggelse med 
dess serviceutbud och är ett naturligt om-
vandligsområde. Befintliga fastigheter är i 
dåligt skick och ska rivas. Marken kom-
mer kräva rivningssanering då den verk-
ställs enligt plan. En miljöinvetering av 
byggnaden samt materialinventering 
kommer erfordras. Delar av planområdet 
är bullerstörd från Storgatan som är ge-
nomfartsgata. Dock planeras en pocket-
park på denna yta som skapar ett avstånd 
från gata till fasad.  Detaljplanen innefat-
tar vattenområde där man öppnar upp 
kulverterat dagvatten för att skapa fina 
miljöer. 

 
Miljömål som berörs av DP 
God bebyggd miljö  L  Planen bidrar till att utveckla och förtäta 

Skillingaryds samhälle, vilket är i linje 
med det nationella miljömålet god be-
byggd miljö.  

Giftfri miljö   I  
 
Miljökvalitetsnormer 

Förordningen om omgiv-
ningsbuller och EU:s bullerdi-
rektiv. 

 L  Riksdagens riktvärde för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas är 30 dBA 
ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA inomhus 
nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus 
vid fasad och 70 dBA vid uteplats i an-
slutning till bostad. Kommunen bedömer 
att riktvärdena för trafikbuller inomhus 
uppfylls vid nybyggnad av bostadshus. 
Närmast gata planeras park samt parke-
ringar.  

Luft och vatten  L  I kvarteret Gästgivaren kan vattnet syn-
liggöras för att bli ett positivt inslag i 
samhällsbilden. Genom att vidga den be-
fintliga bäcken i kvarteret kan det skapas 
förutsättningar för viss sedimentering och 
rening. Den kan fungera som fördröj-
ningsmagasin. Fallhöjden i Gropabäcken 
kan ev också ge förutsättningar för biolo-
gisk vattenrening.  

 
 
 



   

Natur 
Lagenligt skyddad natur (na-
turreservat), landskapsbild, 
strandskydd, område med 
geografiska bestämmelser 
enligt NRL, skyddsområde 
för vattentäkt etc.) 

 L  I området finns skyddsvärda träd enligt 
länsstyrelsens inventering. 

Riksintresse för natur   I  
Den befintliga miljöns käns-
lighet (ekologisk känslighet, 
fragmentering av grönom-
råde, förlust av gamla/grova 
träd, opåverkat/tyst område) 

 L  Befintliga större träd i planområdet finns i 
anslutning bäcken. Aktuellt område ska 
utgöra naturmark så att träden kan 
bevaras. I samband med exploatering av 
området i övrigt ska stor hänsyn tas till att 
anpassa marken så att ett bevarande av 
befintliga träd möjliggörs.    

 
Internationella konventioner 
(Natura 2000 m.fl.) 

  I  

 
Effekter på hushållning med naturresurser 
Nyttjande av ändliga naturre-
surser 

  I - 

Alstring av avfall  L  Hushållsavfall ska omhändertas av Vag-
geryds kommun. 

 
Mark 
Risk för föroreningar   I Vid rivning av befintliga fastigheter ska 

en miljö- och materialinventering utföras.  
Skada (av geologisk format-
ion, sediment, rullstensås, 
drumlin område, översväm-
ning etc .) 

 L  I detta planförslag skapas förutsättningar 
att hantera vattnet. Genom att vidga den 
befintliga bäcken i kvarteret kan det 
skapas förutsättningar för viss sedimente-
ring och rening. Den kan fungera som 
fördröjningsmagasin. Fallhöjden i Gropa-
bäcken kan ev också ge förutsättningar 
för biologisk vattenrening. 

 
Vatten 
Negativa förändringar gäl-
lande yt- och grundvatten 
(kvalitet, flöde, infiltration 
etc.) 

 L  Framtida dagvattenhantering måste utgå 
från att dagvattnet är en resurs för sam-
hället. Dagvatten är ett naturligt rent vat-
ten och behöver inte bli mer förorenat än 
vad regnvattnet är. Att betrakta dagvatten 
som ett avloppsvatten är en tradition från 
tiden då dagvatten transporterades till-
sammans med hushållsspillvatten.  

Utsläpp till vatten   I - 
 
Luft 
Utsläpp till luft, luftfuktighet, 
temperatur, luftströmmar, lukt 

  I - 

 



   

Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmin-
nesvård och rörligt 
friluftsliv 

 L  Inom området finns kulturmiljön IOGT. 
NTO’s lokal. Denna fastighet ska kvarstå. 

Byggnadsminne eller forn-
minne 

  I - 

 
Social miljö 
(trygghet, säkerhet, rekreat-
ion, förlust av större rekreat-
ionsområde, fysiska störning-
ar, barriärer) 

  I Rekreationsområde skapas i området ge-
nom en ny pocketpark,  en förlängning av 
strövområde utmed Lagan och genom en 
ny lek- och aktivtetspark i närheten av 
förskolan Gullbäcken. 

 
Stadsbild 
(Struktur, dominans, helhet 
eller uppdelat/fragmenterat, 
skala, synfält) 

S   Utveckling av Skillingaryds centrum är 
positivt för samhällets helhets intryck och 
genomfart genom orten. En uppfräsch-
ning av genomfartsgatan och kringlig-
gande fastigheter är positivt även för han-
del och rekreation.   

 
 
Landskapsbild 
Landskapsbild   I - 
 
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 kommer beröras av buller från 
Storgatan men bedöms inte vara buller-
stört eftersom  bostäder förläggs centralt i 
området, en bit in från gatan på fastighet-
en Gästgivaren 3 och 9. 

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 inte med i gällande över-

siktsplan. 
 
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:  
 
Checklistan är utförd den: 2016-11-30 
 

 

 

 

 

________________________________   
Hanna Grönlund    
Planarkitekt     
 
Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör 
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TILLÄGG 

FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER                                  
AKTUALITETSDATUM I FASTIGHETSREGISTRET 2016-12-22 

TILLÄGG -FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER GÄLLANDE                                                            
Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 samt Pålen 1:1 m.fl Vaggeryds kommun, Jönköpings län                                    

Beteckning på kartan             Ägare/Innehavande adress                        övrigt 
 
Fastigheter inom Planområdet 
 
Gästgivaren 1 SAMUELSONS I SKILLINGARYD 

AB  
BOX 143,  
33121 VÄRNAMO  
 

                            1/1 

Gästgivaren 2 PHL Fastigheter AB  
ÖDESTUGUVÄGEN 42,  
56732 VAGGERYD  

                            1/1 

 
Lägret 1:3 

 
TeliaSonera Sverige Net  
 Fastigheter AB 
 16994 SOLNA   
 

                            1/1 

Rättigheter inom planområdet 
 
Gästgivaren 1 
06-IM2-2000/286.1 Levande Last Avtalsservitut   
06-IM2-2000/296.1 Levande Last Avtalsservitut   
06-IM2-2001/1725.1 Levande Last Avtalsservitut   
06-IM2-90/1552.1 Levande Förmån Avtalsservitut   
 
Gästgivaren 2 
06-IM2-2000/286.1 Levande Förmån Avtalsservitut   
06-IM2-2000/294.1 Levande Last Avtalsservitut   
06-IM2-2000/295.1 Levande Last Avtalsservitut   
06-IM2-90/1552.1 Levande Last Avtalsservitut   
 
Lägret 1:3 
0665K-110SKI 
 

19570606 Avstyckning    

 
 



   
   

2 
 

Tillägg Förteckningen över fastigheter upprättad av: 
Hanna Grönlund 
Planarkitekt 
 
Fastighetsförteckningen bestyrks av:                                                                                          
Ivar Pettersson 
Miljö- och bygg chef 
SKILLINGARYD 2016-12-22 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum:   

2016-12-09 

Justering   Exp: Utdragsbestyrkande 

Planuppdrag på del av Gärahov 1:51 för bostäder, 
Bergsäter i Byarum, Vaggeryds kommun 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrens arbetsutskott beslutar att ge miljö och byggnämnden ett 
planuppdrag på del av Gärahov 1:51, Bergsäter, Byarum i Vaggeryds 
kommun enligt principerna i skiss 

1. Totalt ca 10 lantliga tomter, ca 4 000-10 000 kvm stora
eller i skiss 

2. Totalt 16 lantliga tomter, ca 2 500-5 000 kvm stora med ett grönt
bullerskyddsområde mot Byarums Bruk och järnväg 

I planuppdraget ingår även att utreda om gällande plan ska upphävas och 
ersättas av en ny detaljplan - eller av områdesbestämmelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Efterfrågan på tätortsnära lantliga tomter i Vaggeryds kommun har ökat 
markant under det senaste året. Idag finns en gällande detaljplan från 1955 
på ett ca 7 hektar stort lantligt beläget område i Byarum, Bergsäter som 
tillåter avstyckning av totalt 21 småhustomter ca 900 kvm stora.  

Efter presentation och diskussion i Plankommittén 2016-11-29 anses inte 
denna plan uppfylla de behov som finns eller efterfrågas idag och två olika 
skisser på en möjlig exploatering av området har tagits fram för beslut. 

Skiss 1 omfattar totalt 10 enskilda småhustomter i storlek 4-10 000 kvm. 
Skiss 2 omfattar totalt 16 enskilda småhustomter i storlek 2 500-5 000 kvm 
samt ett grönt bullerskyddsområde mot Byarums Bruk och befintlig järnväg. 

Ambitionen - oavsett skiss, är att kunna erbjuda tätortsnära lantligt belägna, 
lite större tomter med tätortens bekvämligheter, som anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp, samtidigt som den lantliga känslan bevaras 
genom en grusad samfälld infartsväg utan gatubelysning. 

Beslutsunderlag 
Plankarta från 1955 
Skiss 1 av Jan-Olof Olson, stadsarkitekt 
Skiss 2 av Jan-Olof Olson, stadsarkitekt 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-30. 

Handläggare 
Hanna Grönlund 
Planarkitekt 









 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunstyrelsen 2017-01-11 § 016 2016/257 25 
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Planuppdrag på del av Gärahov 1:51 för bostäder, 
Bergsäter i Byarum, Vaggeryds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och byggnämnden ett planuppdrag 
på del av Gärahov 1:51, Bergsäter, Byarum i Vaggeryds kommun enligt 
principerna i skiss totalt 16 lantliga tomter, ca 2 500-5 000 kvm stora med 
ett grönt bullerskyddsområde med mot Byarums Bruk och järnväg. Detta 
under förutsättning att det inte är någon konflikt med berörda intressenter. 
 
I planuppdraget ingår även att utreda om gällande plan ska upphävas och 
ersättas av en ny detaljplan - eller av områdesbestämmelser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efterfrågan på tätortsnära lantliga tomter i Vaggeryds kommun har ökat 
markant under det senaste året. Idag finns en gällande detaljplan från 1955 
på ett ca 7 hektar stort lantligt beläget område i Byarum, Bergsäter som 
tillåter avstyckning av totalt 21 småhustomter ca 900 kvm stora.  
 
Efter presentation och diskussion i Plankommittén 2016-11-29 anses inte 
denna plan uppfylla de behov som finns eller efterfrågas idag och två olika 
skisser på en möjlig exploatering av området har tagits fram för beslut. 
 
Skiss 1 omfattar totalt 10 enskilda småhustomter i storlek 4-10 000 kvm. 
Skiss 2 omfattar totalt 16 enskilda småhustomter i storlek 2 500-5 000 kvm 
samt ett grönt bullerskyddsområde mot Byarums Bruk och befintlig järnväg. 
 
Ambitionen - oavsett skiss, är att kunna erbjuda tätortsnära lantligt belägna, 
lite större tomter med tätortens bekvämligheter, som anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp, samtidigt som den lantliga känslan bevaras 
genom en grusad samfälld infartsväg utan gatubelysning. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta från 1955 
Skiss 1 av Jan-Olof Olson, stadsarkitekt 
Skiss 2 av Jan-Olof Olson, stadsarkitekt 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-30 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016-12-14, § 234 
 
 forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Abrahamsson (C) och Maritha Bengtsson (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag 
och finner det bifallet. 
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SAMRÅDSUNDERLAG 

VAGGERYDS KOMMUN 
TEKNISKA KONTORET 
 
Ansökan om nytt tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för 
Återvinningscentral Gärahov, inom del av fastigheten Gärahov 2:1 
 
UPPDRAGSNUMMER 1301080000 
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Sweco 
Järnvägsgatan 3 
Box 1062 
SE 551 10 Jönköping, Sverige 
Telefon +46 8 695 60 00 
Fax +46 8 15 14 53 
www.sweco.se 
 

Sweco Environment AB 
Org.nr 556346-0327 
Styrelsens säte: Stockholm 
 
 
 
 
 

Katarina Engblom 
 
Jönköping Vatten och Miljö 
Telefon direkt +46 (0)36151828 
Mobil +46 (0)734121828 
katarina.engblom@sweco.se 
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1 INLEDNING 
Vaggeryds kommun och Tekniska kontoret har för avsikt att söka nytt tillstånd enligt 9 kap 
Miljöbalken för befintlig Återvinningscentral (ÅVC) Gärahov, belägen i Vaggeryd. 

Syftet med detta samrådsunderlag är att ge en översiktlig beskrivning av planerad 
verksamhet och förutsedda miljöeffekter av denna. Samrådsunderlaget ska ligga till grund 
för samråd med Länsstyrelsen, Miljö- och byggförvaltningen m.fl. 

Detta underlag har upprättats av Sweco Environment AB i samarbete med Tekniska 
kontoret (TK) i Vaggeryds kommun. 

Kommentar: 
Detta samrådsunderlag (SU) upprättades inledningsvis som underlag för samrådsmötet 
2016-01-20 med myndigheter, se avsnitt 14. Vid detta möte beslutades att fortsatt 
samråd bör ske med grannar och Räddningstjänsten innan en samrådsredogörelse 
färdigställs, samt att vissa revideringar bör ske av SU innan fortsatt samråd sker.  
Därefter har Tekniska kontoret varit tvungna att prioritera andra ärenden och framförallt 
det fortsatta arbetet med att utreda olika alternativ för en regional avfallssamverkan. Ett 
flertal samverkansformer har varit aktuella och det har bedömts vara viktigt att nå ett 
beslut i frågan eftersom de olika alternativen har inneburit olika förutsättningar för 
planerad tillståndsansökan och föreliggande samrådsunderlag. Se avsnitt 8. 
Därtill har Tekniska kontoret under det gångna året haft personalförändringar och en hög 
arbetsbelastning. 

Föreliggande revidering omfattar i huvudsak kursiva kommentarer till tidigare text. 

2 BAKGRUND 
ÅVC Gärahov har funnits på platsen i flera år och var ursprungligen en del av den 
verksamhet som bedrevs vid Deponi Gärahov. I och med att deponin avslutades ansökte 
kommunen om ett nytt tillstånd för återvinningsverksamheten. 

Omfattningen av gällande tillstånd för ÅVC (2004) har varit föremål för diskussion vid 
flertalet periodiska undersökningar under de gångna åren. Redan vid förstagångs-
besiktningen 2005 konstaterades att pågående mellanlagring av asbest eller flisning av 
trä inte omnämnts i ansökan eller i tillståndet. Vid den senaste undersökningen i oktober 
2014 framkom att tillståndet överskridits vad gäller mängden mellanlagrat farligt avfall vid 
enstaka tillfälle i följande fall; för färg 2 gånger, för el 6 gånger och för övrigt (asbest) 3 
gånger under 2013. Gränsfall noterades också för småbatterier.  

Länsstyrelsen har därför meddelat att en ny tillståndsansökan bör inlämnas för 
verksamheten. Dels för att tillståndet (omfattning och nivåer) inte är tillräckligt, dels för att 
omfattning och nivåer inte är formulerade i villkor, vilket försvårar möjligheten att ansöka 
om ändringstillstånd. 

Även under 2015 och 2016 har det förekommit enstaka tillfällen då gällande tillstånd har 
överskridits. 
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3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
När planerad avfallssamverkan är beslutat kommer ÅVC Gärahov att övergå till 
kommunalförbundet. Kommunalförbundet blir då blir ny huvudman för aktuell verksamhet 
istället för Tekniska kontoret. Se avsnitt 8. 

Huvudman  

Namn: Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret 

Utdelningsadress: Box 43, 568 21 Skillingaryd 

Besöksadress: Bangårdsgatan 2 (Skillingehus)  

Telefonnr: 0370-678000 

Fax 0370-678140 

Kontaktperson i tekniska frågor och 
miljöfrågor: 

Jonatan Rosenquist,  
VA och renhållningschef 
jonatan.rosenquist@vaggeryd.se 

Plats  

Anläggningens namn:  Återvinningscentral Gärahov 

Platsnummer: 0665-60-001 

Besöksadress: Krokvägen Vaggeryd 

Kontaktperson: Jonatan Rosenquist,  
VA och renhållningschef 
jonatan.rosenquist@vaggeryd.se 
Telefon: 0370-678040 

Kommun:   Vaggeryd 

Län:   Jönköpings län 

Fastighetsbeteckning: del av Gärahov 2:1 

Organisationsnummer: 212000-0522 

Fastighetsägare: Vaggeryds kommun 

Placering enligt RAK:  X= 6377450   
Y= 1410700  

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 
JÖNKÖPING 
tfn: 010-223 60 00 

 

  

mailto:bjorn.svensson@vaggeryd.se
mailto:bjorn.svensson@vaggeryd.se
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4 GÄLLANDE TILLSTÅND OCH BESLUT 
I beslut 2004-12-07 lämnade Länsstyrelsen i Jönköpings län tillstånd enligt miljöbalken till 
befintlig och utökad verksamhet vid anläggning för: 

 kompostering av slam 

 mellanlagring av farligt avfall 

 sortering och mellanlagring av avfall (inert och icke-farligt avfall) samt  

 kompostering av park- och trädgårdsavfall.  

Tillståndet gäller för kompostering av maximalt 3 000 ton slam per år samt lagring vid 

varje tillfälle av högst 10 000 ton avfall varav 1 ton lösningsmedel, 2 ton olje- och 
fettavfall, 3 ton färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen, 15 ton 
blybatterier, 1 ton lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall, 10 ton elektriska och 
elektroniska produkter, 100 ton trä som innehåller farliga ämnen, 10 ton utrustning som 
innehåller klorfluorkarboner samt 1 ton övrigt farligt avfall. 

 

Vid förstagångsbesiktningen 2005 konstaterades att pågående mellanlagring av asbest 
eller flisning av trä inte omnämnts i ansökan eller i tillståndet. Frågan diskuterades och 
bedömdes då som ett tillsynsärende. Anmälan om kompletterande verksamhet skickades 
in till miljökontoret. I skrivelse daterad 2006-05-23 meddelade Miljö- och 
byggnadsnämnden att de anmälda ändringarna rörande mellanlagring av asbest och 
flisning av park- och trädgårdsavfall ryms inom gällande tillstånd och att ansökan om 
villkorsändring inte krävs.  

 

Aktuella verksamhetskoder [1] är: 

 90.40 C Mellanlagring icke-farligt avfall (90.002-4 C) 

 90.50 B Mellanlagring farligt avfall (90.005-1 B) 

 90.80 C Sortering (90.002-2 C) 

 90.160 B Biologisk behandling – kompostering av slam  
(90.003-1 B) 

 90.170 C Biologisk behandling – park och trädgårdsavfall (90.003-2 C) 

Koderna inom parantes avser beslut 2004. 

 

Tekniska kontoret har även tillstånd (t o m 2018-02-28) för förvaring av explosiva varor 
och godkännande av föreståndare enligt Miljö- och Byggförvaltningens beslut 2013-03-
01. 
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5 LOKALISERING 

5.1 Aktuell 

Verksamheten är belägen på del av fastigheten Gärahov 2:1, ca 1,5 km nordost om 
Vaggeryds samhälle, se figur 1. Inom fastigheten finns också kommunens deponi som 
har sluttäckts, se avsnitt 8. Fastigheten är totalt ca 8 ha, varav ca 1,5 ha utgörs av ÅVC. 
[2] 

På grannfastigheten bedriver JRAB verksamhet. Närmaste befintliga bostadsbebyggelse 
finns ca 900 meter nordväst om verksamheten [2]. Ett bostadsområde finns ca 1 km 
sydväst om anläggningen. 

En omfattande brand utbröt på JRABs verksamhet i september 2016. Släckningsarbete 
och sanering pågår fortfarande. 

 
Figur 1. Lokalisering. Utdrag fastighetskarta. ©Lantmäteriverket. Ärende nr MS2011/02599 

5.2 Alternativ 

Verksamheten är sedan många år tillbaka etablerad på platsen och det bedöms därför 
inte vara aktuellt att utreda alternativa lokaliseringar. 

ÅVC Gärahov är det enda mottagningsstället för hushållens farliga avfall i kommunen.  
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6 PLANFÖRHÅLLANDEN 
Området omfattas av en detaljplan (DP84) antagen 2004-09-28,. Denna vann laga kraft 
2004-11-19. Planen benämns del av Gärahov 2:1, f d avfallsanläggning. Planområdet är 
ca 13 ha stort och ägs av Vaggeryds kommun.  

Kommunens översiktsplan beslutades 2012 och är den tredje översiktsplanen som 
omfattar hela kommunen. I översiktsplanen beskrivs inga framtida förändrade ändamål 
för fastigheten där ÅVC ligger idag. ÅVC omfattas inte heller av någon beslutad detaljplan 
eller av Vaggeryds Grönplan. 

Fastigheten omfattas inte av några intressen för natur och kultur, vattenskydd eller Natura 
2000-områden.  

7 BEFINTLIG VERKSAMHET 
Idag bedrivs följande verksamheter vid ÅVC Gärahov: 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av icke-farligt avfall från hushåll och 
verksamheter 

 Mottagning, mellanlagring och sortering av farligt avfall från hushåll och mindre 
mängder från verksamheter 

 Kompostering av park och trädgårdsavfall 

 Flisning av park och trädgårdsavfall 

Syftet med verksamheten är i huvudsak att kostnadsfritt ta emot avfall från hushållen. 
ÅVC Gärahov är det enda mottagningsstället för hushållens farliga avfall i kommunen.  

Mindre mängder icke-farligt avfall och farligt avfall tas emot från verksamheter mot avgift. 
Vid större mängder hänvisas dessa till privata entreprenörer.  

Insamlat avfall omhändertas av entreprenörer som anlitas efter upphandling. 

På ÅVC uppmanas hushållen till återanvändning och man kan t ex skänka kläder, möbler 
etc till Erikshjälpen och Röda korset. Det som inte går dit kan lagas och rustas upp av 
arbetsmarknadsenheten för att sedan säljas i Frejas Bod. Hushållen kan också skänka 
lämpliga material till ett kreativt återvinningscenter för pedagogiskt arbete på bl a 
förskolor. 

Flisning av park och trädgårdsavfall sker vid behov av inhyrd entreprenör. För närvarande 
borttransporteras ris och grenar av en entreprenör och endast gräs och löv komposteras 
på anläggningen. Kompostering sker i egen regi. 

Kompostering av slam från reningsverkets vassbäddar har upphört och inget slam har 
tagits emot sedan 2012. 

Det finns ingen omlastning av insamlat brännbart hushålls- och industriavfall på 
anläggningen.  
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Anläggningen är öppen måndag-lördag undantaget helgdagar och helgaftnar. 

Bemanningen av ÅVC omfattar idag två tillsvidareanställda och två timanställda. Extra 
timanställda tas in vid behov.  

Den egna maskinparken består av en mindre hjullastare och en pick-up med släp. 
Tankning och service av dessa sker på kommunens närliggande förråd. 

Tillfart till anläggningen förhindras av att anläggningen (inkl deponin) är inhägnad och 
grindarna är låsta när anläggningen är obemannad. Anläggningen har även 
kameraövervakning. Det finns ingen våg på anläggningen men vägning kan ske hos 
grannverksamheten JRAB.  

Idag finns följande anläggningar inom området, se figur 2. 

 Containerramp 

 Personalbyggnad och förråd 

 Garage och skärmtak för elektronik 

 Miljöstation (skärmtak och containrar) för farligt avfall 

 Ytor för mellanlager 

 Containrar för återbruk och förpackningar 

 
Figur 2. Orienteringstavla ÅVC 2015. Källa: http://www.vaggeryd.se/privatperson/avfallvattenochavlopp 

http://www.vaggeryd.se/privatperson/avfallvattenochavlopp
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8 NULÄGESBEDÖMNING 
Under de senaste åren har kommunen medverkat i en utredning om framtida 
avfallssamverkan i regionen. Utredning pågår fortfarande men enligt ett nytt politiskt 
beslut i kommunen är det inte aktuellt att ingå i ett eventuellt samarbete med Jönköpings 
kommun m fl. Ambitionen ska istället vara att inleda ett avfallssamarbete med befintliga 
VESUA (Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge, Aneby).  

Efter fortsatt utredning har Kommunstyrelsen beslutat att Vaggeryds kommuns inriktning 
ska vara att ingå i ett gemensamt kommunalförbund för renhållningsverksamheten inom 
samarbetet (GGVV) Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Beslut om bildandet av 
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) förväntas i slutet av mars 
2017. 

Ett framtida samarbete kommer att påverka verksamheten i kommunen och TK kommer 
bl a behöva göra en översyn av gällande avtal, taxor, renhållningsordning etc. Målet är 
även att införa matavfallsinsamling. Tidplanen för översyn och ny avfallsplan är för 
närvarande 2017. Bedömningen är därför att kommunen kommer att behöva ytor för 
omlastning av insamlat hushållsavfall. Funderingar finns på att anlägga en 
omlastningsramp inom området. 

Omlastning av hushållsavfall är inte längre aktuellt. Detta får bli en framtida fråga för 
kommunalförbundet.  

Idag flisas endast trädgårdsavfall på anläggningen inför kompostering och man siktar den 
färdiga komposten. TK vill även ha möjlighet att kampanjvis krossa och sortera betong, 
trä, massor, grus och sand etc.  

Träavfall och delar av park och trädgårdsavfallet omhändertas idag av entreprenör och 
körs bort. TK vill dock ha möjlighet att kampanjvis krossa och sortera betong, trä, massor, 
grus och sand etc. Krossning av grovavfall eller asfalt är inte aktuellt. 

I gränsområdet till deponin finns idag ett hål (en svacka). TK planerar att genomföra en 
utfyllnad av området med lämpliga massor i syfte att skapa mer yta inom området. En 
eventuell utfyllnad kommer att hanteras som ett separat anmälningsärende.  

Deponin har sluttäckts men sluttäckningen är ännu inte godkänd varför kompletterade 
arbeten kan bli aktuellt. 

Anmälan om utfyllnad av svackan är inlämnad och Länsstyrelsen har meddelat att de inte 
har något att erinra mot detta förslag. 

Den fastighetsnära grovsopsinsamlingen har ändrats från två gånger per år till en gång 
per år. Detta pga utökade öppettider på ÅVC, minskad efterfrågan från hushållen, högre 
insamlingskostnader för grovsopor samt problem med stor mängd felsorterat avfall. 
Tjänsten kommer fortsatt att utvärderas. 

Målet är i övrigt att arbeta vidare med att minska avfallsmängderna. T ex är 
förpackningarna fortfarande en stor del av det brännbara. Ett utökat återbruk står också 
på önskelistan. Kanske på den gamla deponin? 
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9 PLANERAD VERKSAMHET 
Ansökan planeras omfatta följande verksamheter: 

1. Mottagning, mellanlagring och sortering av farligt avfall från hushåll och mindre 
mängder från verksamheter (ÅVC) 

2. Mottagning och mellanlagring av sorterat icke-farligt avfall mm från hushåll och 
mindre mängder från verksamheter (ÅVC) 

3. Kompostering av park- och trädgårdsavfall 

4. Mekanisk bearbetning av icke-farligt avfall såsom flisning av trä och park och 
trädgårdsavfall, krossning av betong, asfalt etc (Asfalt är inte aktuellt att ta emot 
på anläggningen) 

5. Sortering och siktning av kompost, blandade schaktmassor, grus etc (Sortering är 
inte en huvudverksamhet för anläggningen men man kan inte utesluta att det kan 
behöva ske vid behov) 

6. Mellanlagring av insamlat icke-farligt hushållsavfall (Utgår) 

7. Mellanlagring av icke-farligt verksamhetsavfall (Utgår) 

Mellanlagring och kompostering av slam och gödsel är inte aktuellt. Mellanlagring av aska 
eller inblandning av aska i komposten är inte heller aktuellt.  

De olika fraktionerna sorteras eller lämnas på anvisade platser, dvs på ytor eller i 
behållare avsedda för ändamålet. Punkterna 1-2 avser framförallt verksamheter på de 
norra ytorna dvs i anslutning till containerrampen och vid miljöstationen. Punkterna 3-7 
avser framförallt svackan och plattan, se figur 3. Avfallen mellanlagras på anläggningen i 
avvaktan på borttransport till rätt mottagare. 

Vad gäller dagvattenhantering, farligt avfall mm, se avsnitt 12. 

En preliminär situationsplan för verksamhetsområdet redovisas i figur 3. Inmätning av 
gränser, ytor och byggnader kommer att ske. Svackan i anslutning till deponin planeras 
fyllas ut. 

 

Ansökan kommer endast omfatta befintlig verksamhet, dvs punkterna 1-5 ovan. 
Omlastning av insamlat hushållsavfall eller källsorterat matavfall (som diskuterades vid 
samrådsmötet med myndigheterna 2016-01-20) är inte längre aktuellt. Mellanlagring av 
icke-farligt verksamhetsavfall är inte heller aktuellt. Punkterna 6-7 utgår. 

En utvidgning av verksamhetsområdet är fortfarande aktuell och utfyllnad av svackan har 
påbörjats enligt tidigare nämnd anmälan. 
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Figur 3. Preliminär situationsplan 

10 AVFALLSSLAG OCH MÄNGDER 
Avfallsslag och mängder kommer att redovisas i ansökan för perioden 2013-2015. En 
sammanställning för åren 2013-2014 [1] bifogas i bilaga 1. 

Maximala mängder i lager vid ett och samma tillfälle (mellanlagring) kommer att beskrivas 
i tillståndsansökan. Mängderna baseras på vilka mängder som normalt maximalt kan 
förvaras på avsedd plats och/eller i avsedda behållare för detta. Maximala mängder beror 
också av gällande/planerade hämtningsintervall.  

I övrigt noteras följande: 

 Mängd insamlat hushållsavfall som kan bli aktuellt för omlastning kommer att 
redovisas. Uppskattningsvis ca 2 500 ton per år. 

 Avfallsslag och årliga mängder för mellanlagring, sortering och bearbetning 
kommer att redovisas. 

Ansökan kommer att redovisa avfallsslag och mängder för perioden 2013-2016. 

Omlastning av insamlat hushållsavfall eller källsorterat matavfall (som diskuterades vid 
samrådsmötet med myndigheterna 2016-01-20) är inte längre aktuellt. Mellanlagring av 
icke-farligt verksamhetsavfall är inte heller aktuellt. 

Svacka 
Infart 

Plattan 
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11 PLANERAD SÖKT VERKSAMHET 
Den verksamhet som tillstånd ska sökas för planeras omfatta följande verksamhetskoder 
enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

En reviderad miljöprövningsförordning beslutades 2016-12-01 och denna började gälla 
2017-01-01. Förändringar har gjorts i förordningens 29 kap. Avfall. Naturvårdsverket 
kommer att publicera vägledning till den nya förordningen och nu bedömda nya aktuella 
paragrafer redovisas nedan. 

11.1 Mellanlagring 

Ny rubrik: Lagring som en del av att samla in avfall. 

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.45 gäller för anläggning för mellanlagring av 
farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt 
avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

Kommentar: 
Bedömningen är att mängden avfall vid något enskilt tillfälle kan komma att uppgå till mer 
än de som omfattas av 4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50, dvs: 
1. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 

3§ är en IUV, se avsnitt 11.5. 

Ersätts av §50 (ny kod 90.50B) 

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för anläggning för mellanlagring 
av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är 
större än 10 ton. 

Anmälningsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 
år innan det återvinns eller behandlas, eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1§. 

Kommentar: 
Bedömningen är att mängden avfall vid något enskilt tillfälle inte kommer att uppgå till 
10 000 ton. 

Ersätts av §49 (90.40C) 
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11.2 Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning 

Ny rubrik: Mekanisk bearbetning och sortering 

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för anläggning för sortering av 
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per 
kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte  
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 §. 

Kommentar: 
Bedömningen är att den hanterade avfallsmängden inte kommer att överstiga 10 000 ton 
per kalenderår. 

Ersätts av §43 (90.80C) 

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för anläggning för att genom 
mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §. 

Kommentar: 
Bedömningen är att den hanterade avfallsmängden inte kommer att överstiga 10 000 ton 
per kalenderår. 

Ersätts av §41 (90.110C) 

11.3 Biologisk behandling 

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.170 gäller för anläggning för biologisk 
behandling av annat avfall än farligt avfall, om  
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per 
kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte  
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §. 

Kommentar: 
Kompostering kommer endast ske av park och trädgårdsavfall. Kompostering av slam 
och gödsel är inte aktuellt. 

Ersätts av §31 (ny kod 90.171C) 
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11.4 Industriutsläppsverksamheter 

Avsnitt 11.4 utgår då nya verksamhetskoder gäller fr.o.m, 2017-01-10. (Men lämnas kvar 
då en del av det ursprungliga samrådsunderlaget). 

Allmänt [4] 

I juni 2013 började nya regler för industriutsläpp att gälla när EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) 
införlivades i svensk lagstiftning. Vad som är en industriutsläppsverksamhet (IUV) regleras av 2 § i 
Industriutsläppsförordning (2013:250), IUF, och för avfallverksamheter omfattas följande paragrafer 
i 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251):  
3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 §. 

Sammantaget innebär industriutsläppsbestämmelserna skärpningar i kraven att tillämpa bästa 
tillgängliga teknik (BAT) och att redovisa utsläpp av föroreningar jämfört med det gamla direktivet, 
IPPC. Så kallade BAT-slutsatser blir bindande krav som industriutsläppsverksamheter ska följa. 
Bestämmelserna innebär bl a följande: 

 Redovisning av uppfyllandet av BAT-slutsatser ska göras i miljörapporten. 

 Tillsynsbesökens frekvens regleras och ska dokumenteras. 

 Statusrapport ska upprättas (normalt en gång). 

 Periodiska kontroller av mark och grundvatten ska ske. 

 Krav på vidtagande av åtgärder vid nedläggning av verksamhet, kopplat till statusrapport. 

Om ansökan [3] 

Om verksamheten är en IUV ska ansökan innehålla en redogörelse för hur berörda offentliggjorda 
BAT-slutsatser och BREF-dokument uppfylls. Omfattas verksamheten av någon horisontell BREF 
ska även detta redovisas. Till ansökan ska en statusrapport bifogas. Om en statusrapport inte 
redovisas ska ansökan innehålla underlag för bedömning av om en statusrapport krävs eller inte 
eller de eventuella beslut som har fattats avseende att statusrapport inte krävs. 

Om statusrapport [4] 

Verksamhetsutövare som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna ska upprätta en 
statusrapport som redovisar föroreningssituationen (nuläget) i mark och grundvatten inom området 
där verksamhet bedrivs eller ska bedrivas. När verksamheten läggs ner ska statusrapporten 
användas som jämförelse och utgöra underlag för bedömning av om en betydande förorening har 
uppstått. 

Verksamhetsutövare ska lämna statusrapport antingen till tillståndsmyndigheten vid en 
tillståndsansökan eller till tillsynsmyndigheten. Om statusrapporten ges in till tillsyns-myndigheten 
ska det ske senast fyra år efter det att slutsatser för verksamhetens huvudverksamhet har 
offentliggjorts i EUT, Europeiska unionens officiella tidning. 

Det finns undantag från kravet på statusrapport. De verksamheter där det endast är liten risk för att 
verksamheten ska medföra en föroreningsskada omfattas inte av kravet. 
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12 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

12.1 Mark 

Anläggningen är belägen i anslutning till kommunens gamla deponi som har sluttäckts 
men sluttäckningen är ännu inte godkänd. Deponin har funnits på platsen under lång tid 
och ÅVC sedan 1990-talet.  

Alla ytor inom området är asfalterade med undantag för ytan som ligger i anslutning till 
infarten till den avslutade deponin. Där finns en svacka som planeras fylla igen. 

Fastigheten är belägen inom ett större sammanhängande område bestående av 
issjösediment och isälvsavlagringar som förekommer längs Lagans dalgång. [2] 

Godkänd utfyllnad påbörjad, se avsnitt 9. 

12.2 Vatten 

Dagvatten från containerrampen och mottagningen för elektronikskrot, rinner mot dike 
norr om platsen. Recipient för ytvattnet är Yggesjön. Tillförsel av dagvatten till diket sker 
också från grannfastigheten. Anläggningen är belägen nedströms deponin. 

Deponin har inget lakvattensystem, dvs uppkommet lakvatten infiltrerar till underliggande 
grundvatten som strömmar västerut. 

Miljöstationen har en egen invallning och tät brunn. 

Dagvatten från den stora asfalterade ytan (plattan) och från det asfalterade området i 
anslutning till personalboden och miljöstationen samlas upp och leds till det kommunala 
spillvattennätet. Vattnet renas därefter i Skillingaryds avloppsreningsverk.  

Plattan är utförd med fall mot två uppsamlingsbrunnarna som bägge är anslutna till en 
första samlingsbrunn. Denna är i sin tur ansluten till en andra samlingsbrunn som står i 
förbindelse med det kommunala spillvattennätet. Syftet med den första samlingsbrunnen 
var tidigare att få en möjlighet att återföra eventuellt uppsamlat vatten för bevattning av 
komposten.  

I händelse av brand på anläggningen och om det skulle rinna ut mycket släckvatten till 
dagvattenbrunnarna, finns det - enligt räddningstjänsten - möjlighet att omhänderta detta 
från brunnarna på Krokvägen. Eventuellt brand och släckvatten omhändertas av 
räddningstjänsten. 

12.3 Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft orsakas framförallt av transporter till och från och inom anläggningen. 

Damning kan uppstå i samband med transporter, hantering och bearbetning av olika 
fraktioner.  

Lukt från komposteringen har tidigare förekommit vid uppläggning av slam eller vid 
vändning av komposten. Under de senaste åren har inga klagomål på lukt förekommit. 
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Luktproblem i samband med omlastning av insamlat hushållsavfall eller källsorterat 
matavfall (som diskuterades vid samrådsmötet med myndigheterna 2016-01-20) är inte 
längre aktuellt. 

12.4 Buller 

Buller uppstår främst i samband med transporter till och från anläggningen och vid 
flisning. Buller uppstår även vid rangering av containrar och kast i containrar.  

Buller kan också uppstå vid krossning (trädgårdsavfall, betong) och siktning (kompost, 
schakt, grus) 

Inga klagomål på buller har förekommit under årens lopp och inga bullermätningar har 
genomförts. 

12.5 Transporter 

Transporter ger upphov till bl.a. luftföroreningar, buller och olycksrisker.  

Transporter till och från anläggningen sker framförallt i form av besökare till och från 
anläggningen. Därutöver tillkommer borttransporter av avfall samt interna transporter och 
personalens resor. 

Omlastning av insamlat hushållsavfall eller källsorterat matavfall eller (som diskuterades 
vid samrådsmötet med myndigheterna 2016-01-20) är inte längre aktuellt. Mellanlagring 
av icke-farligt verksamhetsavfall är inte heller aktuellt. 

Dock kan det inte uteslutas att mottagna avfallsmängder kan komma att öka i och med 
planerad avfallssamverkan. 

12.6 Nedskräpning 

Den dagliga driften kan resultera i nedskräpning inom och utanför anläggningen på grund 
av tappat och kringflygande material.  

Städning och sopning av och i anslutning till anläggningen sker regelbundet och vid 
behov enligt rutiner i kontrollprogram. 

12.7 Hantering av farligt avfall 

All hantering av farligt avfall sker i byggnader, containrar eller på hårdgjorda ytor särskilt 
avsedda för detta.  

Mellanlagring av flytande farligt avfall och småkemikalier sker i låsbara containrar i 
miljöstationen, dvs inom invallning och i uppmärkta kärl eller behållare avsedda för detta 
Spill tas om hand omgående med absorbent eller motsvarande. 

Vitvaror och tryckimpregnerat virke mellanlagras inte under tak. 

Elektronikavfall mellanlagras i huvudsak (natt) under tak. 

Asbest mellanlagras i särskild container. 
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12.8 Risker, hälsa och säkerhet 

Största risken för omgivningspåverkan bedöms vara en brand på anläggningen. Vid 
brand kan omgivningen främst påverkas via rökgaser och via utsläpp av släckvatten. 
Exempel på andra risker kan vara maskinhaverier, driftstörningar, spill eller läckage av 
farligt avfall.  

I samband med den förra periodiska undersökningen bedömdes riskmedvetenheten vara 
hög på anläggningen och särskilt vad gäller arbetsmiljön. Rekommendationen var därför 
att en förnyad riskanalys av verksamheten bör genomföras med fokus på miljörisker samt 
i samråd med Räddningstjänsten etc. 

12.9 Råvaror, kemikalier och energi 

Kemikalieförteckning och kontroll av energiförbrukning i verksamheten upprättas och 
hanteras enligt rutin i egenkontrollen.  

Den egna maskinparken tankas inte på anläggningen. Tankning av entreprenadmaskiner 
som t ex flisning, kan inte uteslutas när dessa anlitas kampanjvis. 

12.10 Hushållning av naturresurser 

Syftet med sökt verksamhet är att bidra till en ökad hushållning av naturresurser. 

12.11 Uppföljning och kontroll av verksamheten 

För ÅVC finns ett egenkontrollprogram (EKP) daterat 2005-07-01 som senast ändrades 
2009-04-27.Detta innehåller också drift- och skötselinstruktioner för anläggningsdelar 
som har betydelse för yttre miljön. Vid den senaste periodiska undersökningen (2014) 
meddelade Länsstyrelsen att TK i första hand bör prioritera en ny tillståndsansökan. 
Enligt undersökningsledarens utlåtande kan förbättringar ske rörande riskanalys men i 
övrigt vad gäller organisation, kontroll av utrustning för miljön och kemiska produkter har 
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, bedömts efterlevas. 

En uppdatering av EKP kommer att ske för den sökta verksamheten när nytt tillstånd 
erhållits. 

Vad gäller omgivningskontroll och påverkan på vatten finns ett kontrollprogram för 
deponin som redovisas årligen i förenklad miljörapport för deponin. 

12.12 Miljökvalitetsnormer 

Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta miljö-
kvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger de 
förorenings- eller störningsnivåer som människor eller naturen kan utsättas för utan 
olägenheter av betydelse, som inte får överskridas (eller underskridas) efter en viss 
angiven tidpunkt.  

Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller luft och vattenkvalitet 
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13 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGENS INNEHÅLL 
Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås framförallt inriktas på: 

 Brand och risk 

 Trafik och Transporter 

 Hantering av farligt avfall 

 Utsläpp till luft samt lukt och buller 

 Utsläpp till mark och vatten, inkl nedskräpning 

14 SAMRÅD OCH TIDPLAN 
Föreliggande handling är avsedd att utgöra underlag för samrådsmöte med Länsstyrelsen 
i Jönköpings län och Miljö- och byggförvaltningen i Vaggeryds kommun 2016-01-20. Vid 
mötet beslutas om eventuella samråd bör ske innan samrådsredogörelsen färdigställs. 

Detta samrådsunderlag (SU) upprättades inledningsvis som underlag för samrådsmötet 
2016-01-20 med myndigheter. Vid detta möte beslutades att fortsatt samråd bör ske med 
grannar och Räddningstjänsten innan en samrådsredogörelse färdigställs, samt att vissa 
revideringar bör ske av SU innan fortsatt samråd sker.  

Därav föreliggande revidering inför fortsatt samråd. 

Länsstyrelsen kommer sedan att fatta beslut om planerad verksamhet innebär betydande 
miljöpåverkan eller ej. 

Framkomna synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta utformningen av ansökan med 
tillhörande MKB. 

Den färdiga ansökan kommer att skickas till Miljöprövningsdelegationen (MPD), 
Länsstyrelsen i Östergötlands län. 

15 REFERENSER 
[1]  Gärahov ÅVC, Miljörapport 2014 

[2] Tillståndsansökan Gärahov ÅVC 2004-01-12 

[3] Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.  
Informationsskrift till sökande med verksamhet i Jönköpings och Östergötlands län. 
Länsstyrelsen i juni 2014. 

[4] http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Industriutslappsdirektivet--IED/ 

[5] Rapport periodisk undersökning 2014-10-02 
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Bilaga 1: Avfallsmängder ÅVC 2013-2014 (inklusive insamlat material från grovsopsinsamlingarna)
Nyckeltal_text Källhänvisning Enhet 2013 2014
Farligt avfall från hushåll (under kommunalt ansvar)  Samma som till Avfall Sverige kg 121360 172571

Varav småkemikalier Samma som till Avfall Sverige kg 4815 2566
Varav vattenbaserad färg Samma som till Avfall Sverige kg
Varav lösningsmedelsbaserad färg Samma som till Avfall Sverige kg 27093 22646
Varav oljehaltigt avfall från hushåll Samma som till Avfall Sverige kg 9557 11622
Varav impregnerat trä Samma som till Avfall Sverige kg 71980 130560
Varav asbest Samma som till Avfall Sverige kg 7290 3220
Varav annat farligt avfall från hushåll Samma som till Avfall Sverige kg 625 1957

Elavfall kg 244828 259494
Varav elavfall inom producentansvaret kg 244828 259494
Varav elavfall utanför producentansvaret kg

Batterier kg 12299 18032
Bärbara batterier kg 3657 3788
Bilbatterier kg 8642 14244

Grovavfall, inkl trädgårdsavfall Samma som till Avfall Sverige ton 3135 3490
Varav trädgårdsavfall Samma som till Avfall Sverige ton 1000 1000
Varav trä Samma som till Avfall Sverige ton 833 1040
Varav brännbart grovavfall Samma som till Avfall Sverige ton 740 851
Varav wellpapp Samma som till Avfall Sverige ton
Varav metallskrot Samma som till Avfall Sverige ton 265 301
Varav gips, materialåtervinning Samma som till Avfall Sverige ton 62 33
Varav planglas, materialåtervinning Samma som till Avfall Sverige ton 0
Varav plast, materialåtervinning Samma som till Avfall Sverige ton 0
Varav övrigt grovavfall till materialåtervinning Samma som till Avfall Sverige ton
Varav deponirest Samma som till Avfall Sverige ton 135 165
Varav övrigt grovavfall, betong Samma som till Avfall Sverige ton 100 100

Antal insamlade kylmöbler vid återvinningscentralen Tekniska kontoret, El‐kretsen ton 33,5 33,7
Totalt insamlat material i ton 3513,5 3940,1

Flisning av ris och grenar i ton 790

I 2013 års miljöredovisning till SMP lämnades fel uppgift för asbest. Redovisad mängd 25580 kg i 2013 års 
miljöredovisning skall ersättas med 7290 kg.
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Inköp av skog Klevshult 1:121, dnr KS 2015/080. 
 
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen  
Godkänna föreslaget avtal för inköp av skog på fastigheten Klevshult 
1:121. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har i avtal från 1976-11-10 köpt mark, 120 000m2 på 
fastigheten Klevshult 1:121. I avtalet ingick inte den på området stående 
och växande skogen. Skogen har undantagits försäljningen på köparens 
begäran (kommunens). Köparen har inte ersatt säljaren för skogsvärdet.  
 
Trafikverket har ersatt markägaren för fastigheten Klevshult 1:121 
(kommunen) för markintrång och skogsvärdet för byggnation av en 
parallellväg väster om järnvägen vid Klevshult i samband med stängning 
av plankorsningar Skillingaryd-Klevshult. Trafikverket har gjort 
bedömningen att Vaggeryds kommun är deras motpart vad gäller den 
rotstående skogen. 
 
Bröderna Fälth har påtalat sin rätt till skogsvärdet i inkommen skrivelse 
2015-03-25. Bröderna Fälth erbjöd sig att slutavverka området och därmed 
fullfölja ingånget avtal på kommunens begäran. Skogen är biotopklassad 
som skogsbetsmark vilket har medfört att Skogsvårdsstyrelsen nekar 
slutavverkning av området. Kommunens PFC-certifiering medför att 
kommunen förbundit sig att ta extra hänsyn till nyckelbiotoper. 
 
För att fullfölja avtalet och frigöra rätten att bruka marken till markägaren 
föreslås att Vaggeryds kommun köper den rotstående skogen av bröderna 
Fälth. Parterna har enats om att kommunen köper stående skog för att 
slutföra markförvärvet. Översenskommen ersättning utgår från drygt halva 
rotnettot, 500 000kr. Säljarna har också begärt att få möjligheten att 
avverka ved för husbehov och att ta rätt på enstaka stormträd, denna 
rättighet är tidsbegränsad i 5 år. Skoginköpet belastar kommunens medel 
för markinköp. 
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Beslutsunderlag 
Köpeavtal från 1976-11-10. 
Skrivelse från bröderna Fälth 2015-03-23, dnr 2015/080. 
Avtalstolkning rörande köpeavtal.  
Skogsbruksplan. 
Beslut om nyttjanderätt till rotstående skog på Klevshult 1: 121, dnr KS 
2015/080. 
Beslut om att slutavverka rotstående skog på Klevshult 1: 121, dnr KS 
2015/080. 
Hushållningssällskapet totalstämpling med rotnetto, Klevshult 1: 121 
 
Ärende 
Vaggeryds kommun har i avtal från 1976-11-10 köpt mark, 120 000m2 på 
fastigheten Klevshult 1:121. I avtalet ingick inte den på området stående 
och växande skogen. Skogen har undantagits försäljningen på köparens 
begäran (kommunens). Köparen har inte ersatt säljaren för skogsvärdet. 
Säljaren har förbundit sig i avtalet att slutavverka området utifrån 
markägarens behov av mark för exploatering. Markägaren har haft rätt att 
avgöra när och vilket område som är aktuell att slutavverka. Avtalets syfte 
var förvärv av mark för detaljplaneläggning och exploatering i samband 
med utbyggnad av Klevshults samhälle. 
 
Vaggeryds kommun som fastighetsägare har ingen rätt att aktivt bruka 
marken på området. Detta medför att marken inte generera någon 
avkastning. Området omfattar omkring 7,2 hektar skog och 4,8 hektar 
inägomark. Ca 6,4 hektar är aktuell att föryngringsavverka som 
skogsbetas.  
 
Trafikverket har ersatt markägaren (kommunen) för markintrång och 
skogsvärdet för byggnation av en parallellväg väster om järnvägen vid 
Klevshult i samband med stängning av plankorsningar Skillingaryd-
Klevshult. Trafikverket har gjort bedömningen att Vaggeryds kommun är 
deras motpart vad gäller den rotstående skogen. Vaggeryds kommun har 
sedan betalt ut skogsvärdesersättning till tidigare säljare (bröderna Fälth). 
Det område Trafikverket bebygger med väg berör en del av Klevshult 
1:121. 
 
Bröderna Fälth har påtalat sin rätt till skogsvärdet i inkommen skrivelse 
2015-03-25. På möte den 2015-04-27 framförde kommunens representant 
viljan att upprätta ett nytt avtal som reglerar frågan om upplåtelse av 
avverkningsrätten och områdets framtida förvaltning. Ett nytt avtal 
förutsatte att köparen ersätter säljaren för skogsvärdet av oberoende 
värderare. Bröderna Fälth avböjde förslaget om nytt avtal. Bröderna Fälth 
erbjöd sig att slutavverka området och därmed fullfölja ingånget avtal på 
kommunens begäran. Tekniska utskottet uppdrog därför säljarna av 
Klevshult 1:121, bröderna Fälth, att slutavverka rotstående skog på 
området i juni 2015. Skogen är biotopklassad som skogsbetsmark vilket 
har medfört att Skogsvårdsstyrelsen nekar slutavverkning av området. 
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Kommunens PFC-certifiering medför att kommunen förbundit sig att ta 
extra hänsyn till nyckelbiotoper. 
 
För att fullfölja avtalet och frigöra rätten att bruka marken till markägaren 
föreslås att Vaggeryds kommun köper den rotstående skogen av bröderna 
Fälth. Parterna har enats om att kommunen köper stående skog för att 
slutföra markförvärvet. Hushållningssällskapet har volymbestämt 
skogsbeståndet och gjort en värdeuppskattning genom totalstämpling 
(rotnetto), exkl. ersatt skog inom vägområdet.  Det är inte möjligt att i en 
avverkning för skogliga ändamål få ut allt virke. Skogsvårdslagen säger att 
hänsyn måste lämnas vid avverkning. Där Skogsvårdsstyrelsen gjort 
nyckelbiotop är den möjliga avverkningen starkt begränsad. 
 
Översenskommen ersättning utgår från drygt halva rotnettot, 500 000kr. 
Säljarna har också begärt att få möjligheten att avverka ved för husbehov 
och att ta rätt på enstaka stormträd, denna rättighet är tidsbegränsad i 5 år. 
Denna avverkningsrätt är personlig för Roland och Bengt Fälth. 
Avverkningsrätten kan inte överföras eller säljas till någon annan fysisk 
eller juridisk person. Skoginköpet belastar kommunens medel för 
markinköp 
 
 
Magnus Ljunggren  
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Ekonomiavdelningen 
Bengt Fälth 
Roland Fälth 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Tilldelning av kommunala torgplatser, 
dnr TU 2017/006. 
 
Förslag till beslut 
Tekniska kontoret ska tilldela saluplatser på kommunens båda torg 
utifrån att första sökande kan ges möjlighet att välja plats. Kommande 
platser tilldelas utifrån de platser som finns kvar. Ansökan om saluplats 
kan tidigast göras fyra månader före upplåtelsedagen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel anger att saluplatserna 
ska tilldelas i den ordning som de ansöker. Traditionellt har det inneburit 
att den som ansöker först får plats nummer 1 och så vidare. Inför 
kommande sommarsäsong har önskemål om att kunna välja plats 
framförts. De lokala ordningsföreskrifterna reglerar inte denna fråga i 
detalj. 
 
Beslutsunderlag 
Lokala ordningsföreskrifter för Vaggeryds kommun. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Förvaltningssekreterare 
Diariet 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala 
torghandelsföreskrifter, Vaggeryds kommun 
 

Beslutade av kommunfullmäktige 2007-12-10, § 142. Ändrade KF 2009-11-30, § 114, 

2010-02-22 § 022, 2010-08-30, § 080, 2013-01-28 § 008, 2015-01-26, § 007. Justerade 

enligt länsstyrelsens beslut dat 2008-01-07, bet 213-19012-07, 06 FS 2010:6 samt 06 FS 

2010:80. 
 

1 kap 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Vaggeryds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 

med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 

ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandeln enligt 

ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 

3 kap. ordningslagen (1993:1617). 

 

Dessa lokala föreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 

ordningen i Vaggeryds kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 14 § har till 

syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor. 

 
2 § 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 

enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 

föreskrifter om torghandel. 

 
3 § 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 

kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

se bilaga. 

 

4 § 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § första stycket, 8 § och 14-

15 §§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 

Lastning av varor 
5 § 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 

åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 

olägenheter eller fara genom damm, spill, dålig lukt mm. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 

räddningstjänstens arbete i övrigt hindras. 
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Markiser, flaggor, skyltar och häckar 
6 § 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 

lägre höjd än 2,30 meter, cykelbana på lägre höjd än 2,60 m eller över en körbana på 

lägre höjd än 4,50 meter. 

 

Grenar från träd, buskar eller dylikt får inte skjuta ut över allmän plats på lägre höjd än 

vad som anges i första stycket. 

 
Affischering 
7 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 

sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig 

plats. 

 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 

anordningar som är avsedda för detta ändamål. På dessa får dock inte sättas upp 

information i reklamsyfte (reklam för produkter, tjänster eller varor). 

 

Tillstånd behövs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 

tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

 
Högtalarutsändning 
8 § 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 

offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknade utan tillstånd av 

polismyndigheten. 

 
Förtäring av alkohol 

9 § 9 § 

Spritdrycker, alkoholhaltigt vin eller annan alkoholhaltig dryck överstigande 2,25 

volymprocent alkohol får ej förtäras på offentlig plats eller därmed jämställd plats 

inom följande områden, annat än i samband med tillåten servering: 

 

 Centrala Vaggeryd begränsat av Storgatan, Östergatan, Götaforsvägen, 

Ringvägen, Odengatan och Ödestuguvägen 

 

 Centrala Skillingaryd begränsat av Vasagatan, Storgatan, Ljungbergsgatan, 

Valdshultsvägen, Västra Järnvägsgatan, Sturegatan och järnvägen 

 

 Centrala Hok begränsat av Jönköpingsvägen, Lindegatan och järnvägen 

 

 Ovan nämnda områden finns illustrerade på bilagda kartbilder. 

 

 Spritdrycker, alkoholhaltigt vin eller annan alkoholhaltig dryck överstigande 2,25 

volymprocent alkohol får ej heller förtäras på kommunalt skyltade bad- och 

idrottsplatser, på stationsområden samt på skolgårdar, förskolor och lekplatser, 

kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen. 
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Camping 
10 § 

Camping får ej ske på de kommunala badplatser som finns redovisade i bilaga till 3 §. 

 
Hundar och katter 
11 § 

11 § Hundens eller kattens ägare, den som tagit emot en hund eller katt för underhåll eller 

nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig att följa 

bestämmelserna i 12 och 13 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för 

assistanshund eller för polishund i tjänst. 

 

12 § 

Hundar skall hållas kopplade inom följande offentliga platser: 

 

Torg, gator, trottoarer, lekplatser, skolgårdar, förskolor, ordnade parker, 

friluftsanläggningar samt campingplatser. 

 

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom 

inhägnade områden. 

 

När en hund eller katt ej hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, 

adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt. 

 

Hundar får ej vistas på begravningsplatser, ej heller på de kommunala badplatser som 

finns redovisade i bilaga till 3 § under tiden 15 april - 15 september. 

 
Katter skall hållas under kontroll och uppsikt. 

 
13 § 

På följande platser ska föroreningar efter hundar och katter plockas upp och 

omhändertas: 

 

Torg, gator, trottoarer, gång- och cykelvägar, lekplatser, skolgårdar, förskolor, ordnade 

parker, friluftsanläggningar samt campingplatser. 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

14§ 

14 § Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton, 

nyårsafton och nyårsdagen. Under övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten. 

 

 Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 m från 

följande anläggningar: 

 

 Furugårdens servicehus i Vaggeryd 

 Sörgårdens servicehus i Skillingaryd 

 Jupiters servicehus i Skillingaryd 

 

 

 



 

Sida 

4 (8) 

 

 
 

Störande buller 
15 § 

Arbete som orsakar buller för personer som vistas på offentliga platser, t.ex. 

stenkrossning, pålning och nitning får ej ske utan polismyndighetens tillstånd.  

Ridning och löpning 

16 § 

Ridning får inte ske i nedanstående motionsspår och skidspår, liksom ej heller löpning 

och promenad i preparerade och uppmärkta skidspår enligt nedanstående redovisning. 

 

Förbudet förutsätter att skyltar finns uppsatta vilka offentliggör förbudet. 

 

Följande motions- och skidspår avses i denna bestämmelse: 

 

 Friluftsgården, Vaggeryd - elljusspår 3 km 

 Grönelund, Skillingaryd - elljusspår 2,5 km 

 Lindevallen, Hok - elljusspår 2,5 km   

Adressnummerskyltar 

17 § 

Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild 

adressnummerskylt. Sådan skylt ska sättas upp på väl synlig plats från den gata, väg 

eller offentlig plats som adressnumret avser. 

 

Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa och sätta upp 

adressnummerskylten. 

Avgift för att använda offentlig plats 

18 § 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 

plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 

kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

19 § 

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot någon av 5-6 §§, 7 § första 

stycket, 8-16 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 

ordningslagen. 

 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

 

 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2008 då tidigare föreskrifter upphör att gälla. 
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2 kap 
Lokala ordningsföreskrifter för saluhandel på offentliga torg 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1§ 

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 

säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och Kapitel 1 i 

kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för saluhandel  i 

kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.  

 

2 § 

Föreskrifterna är tillämpliga på följande platser som kommunen upplåter till 

saluhandel: 

 Centralplan i Skillingaryd. 

 Knutpunkten i Vaggeryd. 

 

Upplåtelse av saluplatser 
3 § 

För att få använda offentlig plats krävs normalt tillstånd från polismyndigheten. Det 

gäller dock inte upplåtelse för saluhandel enligt dessa föreskrifter.  

 

De allmänna saluplatserna upplåts tillfälligt för användning under viss dag eller 

dagligen kortare period. Saluplatserna anvisas efter ansökan till tekniska kontoret. 

 

Fördelning av saluplatser 
4 § 

Saluplatserna tilldelas försäljarna i den ordning som de ansöker. 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 

tillgången på platser. 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 

 

Tider för saluhandel 
5§ 

Försäljning får ske på följande dagar och tider: 

Måndag-fredag 08.00-18.00 och lördagar 08.00-15.00. 

 

Försäljarna får inte tidigare än en timma före fastställd försäljningstids början lägga 

upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl 

föreligger, får tekniska kontoret besluta om försäljning i särskilt fall ska ske vid andra 

tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 

 

Innehavarens uppgiftsskyldighet 
6 § 

En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen om tillfällig försäljning (1990:1183) 

skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna 

upplysning om innehavarnas namn, postadress och telefonnummer. 
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Förbud mot försäljning av vissa varor 
7§ 

Knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna 

försäljningsplatserna. 

 

Försäljning av livsmedel 
8§ 

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 

delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 

(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

 

Placering av varor, redskap och fordon 
9§ 

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 

mellan saluplatserna. 

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tekniska kontorets 

tillstånd. 

 

Renhållning  
10 § 

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens 

slut samla ihop och bortföra avfall och annat skräp från rörelsen. 

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 

Avgifter 
11 § 

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 

grunder som har beslutats av kommunfullmäktige i särskild taxa. Om plats ej bokats i 

förväg, avgift ej erlägges eller andra regler ej följs, enligt dessa ordningsföreskrifter, 

förbrukas rätten att nyttja saluplatserna. 

 

Överträdelse av föreskrift 
12 § 

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot någon av 3§, 4§ , 5§ , 7§, 9§ 

och 10§  

kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22§ andra stycket ordningslagen (1993:1617). 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 då äldre föreskrifter upphör att 

gälla. 
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3 kap  
1 § 

Regler för trottoarpratare, gatuställ och varuexponering på 
gångytor inom Vaggeryds kommun  
 

Placering 
Trottoarpratare, gatuställ, varuexponering och andra hinder såsom marschaller eller 

liknande på gångytor får placeras under öppethållandetider, samt i direkt anslutning till 

affärslokalen och mot fasad. Varje verksamhet får placera en trottoarpratare/gatuställ 

och varuexponering utanför sin lokal. 

 

Det ska tydligt kunna urskiljas en rak gånglinje med frimått och utan hinder för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Frimåttet mellan trottoarkant 

och trottoarpratare/gatuställ alt. varuexponering ska vara minst 1,5 meter. 

 

All exponering på allmän platsmark kräver tillstånd från Polisen. Tillståndet gäller max 

3 år förutsatt att det är samma verksamhetsutövare och verksamhet. 

 

Om villkoren i tillståndet inte följs ska rättelse ske omedelbart efter påpekande från 

Polisen. Sker inte rättelse kan polisen återkalla tillståndet med omedelbar verkan. Läs 

vidare i Ordningslagen (1993:1617) 3 kap 19 §. 

 

Föreskrifterna träder i kraft 2013-02-01 

 

Upplysningar 
Upplysningar lämnas av tekniska kontoret, telefon 0370-678 000 (växel) eller e-post 

tekniska@vaggeryd.se. 
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BILAGA TILL 3 § ALLMÄNNA LOKAL A 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VAGGERYDS KOMMUN 
 

Områden som ska jämställas med offentlig plats vid tillämpningen av 3 kap. 

ordningslagen och med stöd av 1 kap. 2 6 andra stycket ordningslagen. 

 

Badplatser 
 

 Hjortsjön 

 Linnesjön 

 Långasjön 

 Sandsjön 

 Rasjön 

 Rolstorpasjön 

 

Friluftsanläggningar 
 

Samtliga friluftsanläggningar i kommunen som är fritt upplåtna till allmänheten 

 

Begravningsplatser 
 

 Bondstorps kyrkogård 

 Byarums kyrkogård 

 Hagshults kyrkogård 

 Skillingaryds kyrkogård 

 Svenarums kyrkogård 

 Tofteryds kyrkogård 

 Åkers kyrkogård 

 

Lekplatser 
 

Samtliga lekplatser inom samlad bebyggelse som är fritt upplåtna till allmänheten. 
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Rapport Internkontroll 2016, dnr KS 2015/052 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen av tekniska kontorets internkontroll för 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden 
för internkontroll under 2016. Dels skötseln av Skillingaryds 
avloppsreningsverk, dels det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras 
utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Utifrån kontrollerna har ett 
antal förslag på åtgärder tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, om internkontroll 2015. 
Rapport internkontroll Skötsel av Skillingaryds avloppsreningsverk 2016-
10-04. 
Rapport internkontroll Underhållsbidrag enskild väg utan statsbidrag från 
2015-11-11. 

 
Ärendet 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden 
för internkontroll under 2016. Dels skötseln av Skillingaryds 
avloppsreningsverk, dels det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras 
utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. 
 
Kontrollen av Skillingaryds avloppsreningsverk har bestått av 
följande delar: 
• Inläsning av tillståndshandlingar, periodiska besiktningar m.fl. 

handlingar. 
• Samtal med ansvarig personal, Uno Jonsson, driftsledare. 
 
Förslag på åtgärder 
Internkontrollen påvisar vikten av att arbeta systematiskt med ständiga 
förbättringar inom en verksamhet. Det är betydelsefullt att fortsätta 
arbetet i den andan även om personal slutar och nya anställs. Att skapa en 
stabil personalstyrka där ständig kompetensutveckling skapar grund för 
trivsel och utmaningar i vardagen är en förutsättning för ett framgångsrikt 
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kvalitetsarbete. Även ett aktivt deltagande i olika nätverk både inom länet 
och inom landet skapar förutsättningar för att personal stannar längre.  
 
Inom ekonomistyrningen kan det finnas ett visst behov av att externa 
revisorer granskar bedömningen av vad som är nödvändiga kostnader 
inom VA-verksamheten. 
 
Kontrollen v det systematiska arbetsmiljöarbetet har bestått av 
följande delar: 
• Inläsning av lagstiftningen inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
• Inläsning av styrande dokument kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i Vaggeryds kommun. 
• Intervjuer med tekniska kontorets tre chefer. 
 
Förslag på åtgärder 
Vaggeryds kommuns arbetsmiljöpolicy från 2007-02-14 bör revideras 
utifrån att arbetsmiljöförhållandena förändrats på tio år, och att 
förordningar har ändrats. 
 
Ansvaret för arbetsmiljöarbetet bör även tydliggöras i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
En mer specifik uppföljning av arbetsmiljöarbetet på tekniska kontoret 
bör göras årligen, till exempel i samband med verksamhetsberättelsen, 
och redovisas för tekniska utskottet.  
 
Arbetsmiljöarbetet bör systematiseras så att undersökningar och 
utredningar planläggs på ett tydligare sätt för hela kommunen. 
 
Skyddsronder på tekniska kontorets samtliga arbetsplatser bör planläggas 
och genomföras med lämpligt intervall. Det skulle också underlätta om 
det fanns en gemensam checklista för kommunens skyddsronder. 
 
Att rapportera tillbud och olyckor på arbetsplatsen är idag ganska 
omständigt via intranätet. Det skulle underlätta om det vore enklare än 
”ett antal sökningar och klickningar bort”. 
 
Riskbedömningar har precis börjat användas inom tekniska kontoret. Det 
arbetet måste fortsätta och riskbedömningar för varje enhet bör bli mer 
regelbundna.  Till exempel skulle tekniska kontorets enheter göra 
riskbedömningar en viss månad varje år. En lathund för riskbedömningar 
bör tas fram och användas kontinuerligt i hela kommunen. 
 
Kommunstyrelsen ska enligt arbetsmiljöpolicyn ta fram en 
arbetsmiljöplan där tekniska utskottet/kontoret ingår. Den bör tas fram 
och regelbundet revideras. 
 
Utifrån kommunstyrelsens handlingsplan bör tekniska utskottet ta fram ett 
specifikt program för arbetsmiljöarbetet inom tekniska kontoret. 
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En ”riskbank” skulle kunna underlätta arbetet med att ta fram 
handlingsplaner och åtgärder på enhetsnivå.  
 
Medarbetare bör involveras i högre grad i riskbedömningar, 
handlingsplaner och rutiner inom arbetsmiljöområdet. 
 
Att rapportera tillbud och olyckor på arbetsplatsen är idag ganska 
omständigt via intranätet. Det skulle underlätta om det vore enklare än 
”ett antal klickningar bort”. 
 
Rutiner, checklistor och mallar bör tas fram utifrån kommunstyrelsens 
arbetsmiljöplan för att få en enhetlighet och tydlighet i hela kommunen. 
Dessa bör sedan tillgängliggöras på intranätet och även förankras i de 
olika personalgrupperna. 
 
Processkartläggningar bör genomföras inom kommunens 
huvudverksamheter och stödverksamheter för att ta fram tydligare rutiner 
och mallar för olika delar i processerna. Något som skulle ha en positiv 
inverkan på den psykosociala arbetsmiljön, där ett av de stora problemen 
är otydliga rutiner och roller. 
 
Fördelningen av arbetsuppgifter är ytterst den närmaste chefens ansvar. 
Som en del i arbetsmiljöarbetet bör dock arbetsmiljöplaner, 
delegationsordning och rutiner tydliggöras. 
 
Fördelningen av arbetsuppgifter generellt inom tekniska kontoret behöver 
göras jämnare så att vissa inte har för mycket att göra, samtidigt som vissa 
har för lite. Vilket skapar en grogrund för stress och psykosociala 
arbetsmiljöproblem. 
 
Vaggeryds kommun bör anordna utbildningar och seminarier kring det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen både för chefer och för 
medarbetare. 
 
Vaggeryds kommun bör anordna utbildningar och seminarier kring 
specifika arbetsmiljöfrågor såsom till exempel stress, mobbing och 
kränkningar, kontorsergonomi, tunga lyft, brandskydd etc. 
 
Elisabeth Wigert  
Förvaltningssekreterare 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Diarium 
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Internkontroll 2016 – Skötsel av Skillingaryds 
avloppsreningsverk 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden för 
internkontroll under 2016. Dels skötseln av Skillingaryds avloppsreningsverk, 
dels det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån 
ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att: 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs. 
• Riskminimering, säkra system och rutiner. 
• Styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut. 
• Säkra en rättvisande redovisning. 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Bakgrund 
Vaggeryds kommun är skyldig att ta hand om avloppsvatten i kommunens 
tätorter utifrån vattentjänstlagens §6 (2006:412): 
 
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA- anläggning.” 
 
I Vaggeryds kommun finns ett större kommunalt avloppsreningsverk i 
Skillingaryd som servar kommunens invånare genom att ta hand om det 
avloppsvatten som kommer från de fastigheter som är anslutna via det 
kommunala avloppsledningsnätet.  Delar av avloppsreningsverket i Skillingaryd 
har funnits sedan sextiotalet. Det är ombyggt på 70-talet, samt i samband med att 
man slog ihop Vaggeryds och Hoks avloppsreningsverk med Skillingaryds 
avloppsreningsverk 2000. 
 
Ett avloppsreningsverk av den storlek som finns i Skillingaryd är 
tillståndspliktigt som miljöfarlig verksamhet. Sedan 2013 är det enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251). Tidigare var det en bilaga till 
Miljöbalken.  
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Skillingaryds avloppsreningsverks tillstånd för miljöfarlig verksamhet är från 
2001-02-15 och omfattar 10 000 personekvivalenter (pe). Skillingaryds 
avloppsreningsverk har tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län är tillsynsmyndighet. 
 
Kontroll  
Kontrollen har bestått av följande delar: 
• Inläsning av tillståndshandlingar, periodiska besiktningar m.fl. handlingar. 
• Samtal med ansvarig personal, Uno Jonsson, driftsledare. 

 
Analys  
Generellt sett fungerar Skillingaryds avloppsreningsverk mycket bra. Just nu 
pågår en process för att ta fram en ny tillståndsansökan om miljöfarlig 
verksamhet till Länsstyrelsen. Anledningen är att befolkningsantalet ökar i 
kommunen, och att man planerar för att ansluta ett par mindre anläggningar för 
att kunna lägga ned dem. 
 
Ekonomi 
Verksamheten vid Skillingaryds avloppsreningsverk finansieras genom avgifter 
för de som nyttjar anläggningen. Enligt vattentjänstlagens §30 (2006:412) får 
avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är 
nödvändiga för att ordna och driva en VA-anläggning. Vad som är nödvändiga 
kostnader diskuteras kontinuerligt inom verksamheten. Kommunfullmäktige i 
Vaggeryds fastställer årligen VA-taxor i samband med budgeten. VA-
verksamheten ska dessutom särredovisas i bokslutet. 
 
Prestation och kvalitet 
Med tanke på att Skillingaryds avloppsreningsverk är en tillståndspliktig 
anläggning kontrolleras den regelbundet flera på olika sätt. Följande generella 
föreskrifter gäller: 
• Föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m. 

(SNFS 1990:11). 
• Föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från 

anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 
1990:14). 

• Föreskrifter om skydd för miljön när avloppsslam används i jordbruket 
(SNFS 1994:2). 

• Föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse SNFS (1994:7). 
• Föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9). 
• Föreskrifter och allmänna råd om genomförande av mätningar och 

provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2000:15).  
• Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2). 

Uppföljning av gällande lagstiftning sker löpande, i samband med att 
miljörapporten upprättas varje år och vid periodiska besiktningar vart tredje år. 
 
Periodiska undersökningar genomförs vart tredje år med hjälp av anlitad 
konsult tillsammans med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
Den senaste periodiska undersökningen genomfördes 2015. Vid de periodiska 
undersökningarna gås hela anläggningen igenom och förslag på 
förbättringsåtgärder tas fram. Länsstyrelsen godkänner sedan den periodiska 
undersökningen. 
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Sista mars varje år ska en miljörapport skickas in till Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket via SMP – svenska miljörapporteringsportalen. 
Rapporteringen genomförs enligt Århuskonventionen, EG-direktivet om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation och föreskriften om miljörapport 
(NFS 2013:12). Rapporteringen är tvingande och medför böter om man inte 
skickar in en rapport i tid. Miljörapporten beskriver verksamheten och anger det 
senaste årets värden för anläggningen. Till exempel hur mycket/lite kemikalier 
som har används eller vilka värden utgående avloppsvatten har haft. 
Miljörapporten granskas av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och de kan 
återkomma om det är något de undrar över. 
 
Utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) har ett 
egenkontrollprogram upprättats för Skillingaryds avloppsreningsverk. Den 
senaste revideringen gjordes 2015-10-28. Egenkontrollprogrammet innehåller 
riktlinjer för anläggningskontroll som omfattar fortlöpande intern driftkontroll 
och utsläppskontroll.  Driftkontrollen kontrollerar belastning, funktion och 
reningsresultat för olika processteg. Utsläppskontrollen omfattar kontroll av 
nödutlopp på ledningsnätet, bräddningar vid reningsverket, utsläpp av renat 
avloppsvatten från reningsverk och våtmark, samt slam från verksamheten. 
Driftkontrollerna leder till driftstörningsrapporter som omgående redovisas till 
tillsynsmyndigheten. Utsläppskontrollerna rapporteras årligen i miljörapporten 
genom SMP. Kontrollerna utförs med hjälp av checklistor med kontrollpunkter 
som genomförs dagligen, varje vecka, varje månad eller årsvis. 
 
Skillingaryds reningsverk är en processanläggning bestående av många olika 
delar och maskiner. Flera delar kontrolleras kontinuerligt av respektive 
leverantör till den delen. Det kan gälla pumpar, rensgaller etc. Till exempel 
kollar Siemens flödesmätarna en gång per år. Kontrollen dokumenteras  och gås 
igenom vid den periodiska undersökningen tillsammans med till exempel 
egenkontrollprogram med mera. 
 
2014 granskade PwC kommunstyrelsens styrning av VA-verksamheten på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet var att säkerställa att det finns 
ändamålsenligt styrning av VA-verksamheten utifrån perspektiven planering, 
strategi för underhåll och driftsäkerhet. I rapporten från augusti 2014 framgår 
att: 
”Vår samlade revisionella bedömning är att kommunstyrelsens styrning av VA-
verksamheten med avseende på planering, strategi för underhåll och 
driftsäkerhet i sin helhet inte är ändamålsenlig.” 

 
Bedömningen baseras på följande: 
• Att det inte finns en aktuell VA-plan innehållande VA-policy, VA-strategi, 

VA-översikt eller VA-planering. 
• Att investeringsplanen är allt för översiktlig där det inte förs något 

resonemang om prioriteringar och förnyelsetakt. 
• Det finns inte någon tydlig underhållsplan vilket gör det svårt att planera det 

löpande underhållet. 
• Avsaknaden av övergripande planering medför svårigheter att ta ställning till 

vilka behov som finns för att till exempel höja VA-taxan. 
 

Ovanstående kontrollmoment utförs för att säkra prestation och kvalitet inom 
kommunens avloppsreningsverksamhet. En annan betydelsefull faktor när det 
gäller prestation och kvalitet är att ha en personal som brinner för 
kvalitetsutveckling och ges möjlighet till ständig kompetensutveckling, vilket 
har skett inom VA-enheten. En stabil personalstyrka deltar kontinuerligt i olika 
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nätverk både inom länet och inom landet. Bland annat deltar personalen i ett 
forskningsprojekt på Lunds universitet. 
Miljö 
Med tanke på att Skillingaryds avloppsreningsverk är ett av kommunens största 
miljötillsynsobjekt är det extra viktigt att skötseln av anläggningen följer den 
lagstiftning och de regler som finns. Länsstyrelsens tillsynsverksamhet 
säkerställer också att så sker.  
 
Granskningen visar att det finns ett stort engagemang och vilja att fortsätta 
förbättringsarbetet för att minska verksamhetens belastning på miljön utöver det 
som är lagstadgat. Till exempel har kemikalieanvändningen i anläggningen 
minskats från 70 till 20 ton per år med hjälp av utvecklad teknik 
(sidoströmshydrolys) inom avloppsområdet, där man varit drivande. 
 
Förslag på åtgärder 
Internkontrollen påvisar vikten av att arbeta systematiskt med ständiga 
förbättringar inom en verksamhet. Det är betydelsefullt att fortsätta arbetet i den 
andan även om personal slutar och nya anställs. Att skapa en stabil 
personalstyrka där ständig kompetensutveckling skapar grund för trivsel och 
utmaningar i vardagen är en förutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. 
Även ett aktivt deltagande i olika nätverk både inom länet och inom landet 
skapar förutsättningar för att personal stannar längre.  
 
Inom ekonomistyrningen kan det finnas ett visst behov av att externa revisorer 
granskar bedömningen av vad som är nödvändiga kostnader inom VA-
verksamheten. 
 
Elisabeth Wigert  
Förvaltningssekreterare 
Tekniska kontoret 
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Internkontroll 2016 – Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden för 
internkontroll under 2016. Dels skötseln av Skillingaryds avloppsreningsverk, 
dels det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån 
ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att: 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs. 
• Riskminimering, säkra system och rutiner. 
• Styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut. 
• Säkra en rättvisande redovisning. 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Lagstiftningen 
Det systematiskt arbetsmiljöarbete utgår från arbetsmiljölagens (1977:1160) 
ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. Reglerna kring hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska genomföras finns sedan preciserat i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2001:1). 
 
2§ Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. 
 
3§ Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala 
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 
 
§5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 
arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall 
förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö skall uppnås. 
 
Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
skall gå till. 
 
Arbetsmiljöpolicy och rutiner skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete i Vaggeryds kommun  
Vaggeryds kommun har sedan några år ett digitalt kommunikationsverktyg i 
form av ett intranät där information om alla kommunens övergripande frågor 
samlas. Genom intranätet finns också möjligheter till dialog kring olika frågor. 
 
Under rubriken arbetsmiljö beskrivs kommunens arbete inom området. Till 
exempel: 
”För att kraven i arbetsmiljölagstiftningen ska uppnås måste arbetsgivare och 
medarbetare samarbeta. En god arbetsmiljö bidrar till ett bättre arbetsklimat 
och hälsa på arbetsplatsen, både för oss som arbetar och de brukare, elever och 
kunder vi arbetar gentemot.” (2016-10-27) 
 
På intranätet finns också kommunens arbetsmiljöpolicy från 2007-02-14. Syfte 
enligt arbetsmiljöpolicyn är: 
”Den goda arbetsmiljön bidrar till att verksamhetens mål uppfylls och ökar 
kommunens möjligheter att rekrytera och behålla goda medarbetare. 
Kommunens strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte för 
medarbetarna i form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap 
och personlig utveckling. Detta medför en hög effektivitet och servicegrad 
gentemot våra uppdraggivare - kommunens invånare.” 
 
På intranätet kan man också hitta arbetsmiljöriktlinjer från 2014-09-26 där det 
står att du som chef ska: 

• Förbygga ohälsa/främja hälsa 
• Identifiera riskfaktorer/friskfaktorer 
• Genomföra åtgärder 
• Dokumentera 
• Följa upp 

 
Metoder till hjälp för att granska och bedöma arbetsmiljön: 

• Arbetsmiljörond/skyddsrond 
• Samverkansmöten 
• Medarbetarsamtal 
• Rehabiliteringsarbete 
• Mätningar genom enkäter och/eller intervjuer 

 
Riktlinjerna beskriver hur risker ska undersökas och bedömas genom: 

• Anmälningar av tillbud och olycksfall 
• Årliga skyddsronder 
• Riskbedömning på samverkansmöte 
• Konsekvensbedömningar vid förändringar i verksamheten 

 
Riktlinjerna poängterar chefernas kunskaper och hur dokumentationen ska göras 
och information spridas. 
 
I riktlinjerna finns även en mall för innehåll i respektive styrelse/nämnds 
arbetsmiljöplan. 
 

  



Rapport internkontroll – Systematiskt arbetsmiljöarbete Sida 
3(7) 

 
Kontroll  
Kontrollen har bestått av följande delar: 
• Inläsning av lagstiftningen inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
• Inläsning av styrande dokument kring det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

Vaggeryds kommun. 
• Intervjuer med tekniska kontorets tre chefer. 
 
Analys  
Enligt arbetsmiljöverket ger ett systematiskt arbetsmiljöarbete att: 
• Risker upptäcks och åtgärdas i tid. 
• Olycksfall, sjukdom, stress och andra negativa följder förebyggs. 
• Minskar sjukskrivningar och skapar goda arbetsförhållanden. 
• Ökar trivseln och engagemanget i arbetet. 
• Ger färre driftstörningar och bättre kvalitet uppnås. 
• Skapar ordning och reda. 
• Ger bättre ekonomi. 
• Skapar ”goodwill”. 
• Gör det lättare att rekrytera personal. 

 
Ovanstående stödjs också i Vaggeryds kommuns arbetsmiljöpolicy. De brister 
som finns i det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär också att de mål man har 
med arbetet inte uppnås. Förutom aspekterna ekonomi, prestation, kvalitet och 
miljö medför det en försämrad goodwill och förmåga att rekrytera personal. 
Tekniska kontoret har de senaste åren haft svårigheter att rekrytera personal, och 
haft en relativt hög personalomsättning på vissa tjänster. 
 
Ekonomi 
Arbete med arbetsmiljöfrågor har tydliga ekonomiska aspekter främst i form 
sjukskrivnings- och rehabiliteringskostnader. Det gäller både på grund av fysiska 
arbetsmiljöbrister och psykosociala brister, i form av till exempel stress och 
kränkningar på arbetsplatsen, som kan orsaka sjukskrivningar. Givetvis är inte 
alla sjukskrivningar orsakade av arbetsmiljöproblem utan bara en viss andel. 
 
Fackförbundet Vision har beräknat de direkta och indirekta 
sjukskrivningskostnaderna i Vaggeryds kommun 2016 till nästan 25 miljoner 
kronor. Sjukfrånvaron i Vaggeryds kommun var under 2016 6,4% vilket kan 
jämföras med snittet i länet som låg på 5,3%. De uppskattar att Vaggeryds 
kommuns kostnader skulle minska till ca 17 miljarder om sjukfrånvaron 
minskade till samma nivå som den kommun i länet som hade lägst sjukfrånvaro 
(4,7% i Aneby).  
 
Källa: https://vision.se/Opinion/rapporter/2016/sjukskrivningarna-kostar-
valfarden-miljarder---ett-schyst-arbetsliv-lonar-sig/ 
 
Brister i arbetsmiljön kan också leda till så kallade felrekryteringar och 
kostnaderna för en sådan kan vara stora. Enligt tidningen Chef kostar en 
felrekrytering omkring 700 000 kronor, vilket givetvis är en väldigt grov 
uppskattning. Men det ger en fingervisning om att det ändå kostar mycket 
pengar att rekrytera personal som sedan slutar inom en kort tid. Många gånger 
på grund av att man inte är nöjd med arbetsmiljön. 
 
Källa: http://chef.se/var-tionde-rekrytering-misslyckas/ 
 

https://vision.se/Opinion/rapporter/2016/sjukskrivningarna-kostar-valfarden-miljarder---ett-schyst-arbetsliv-lonar-sig/
https://vision.se/Opinion/rapporter/2016/sjukskrivningarna-kostar-valfarden-miljarder---ett-schyst-arbetsliv-lonar-sig/
http://chef.se/var-tionde-rekrytering-misslyckas/
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Även indirekta kostnader i form av ineffektivitet kan härledas till 
arbetsmiljöproblem. En otrygg och otrivsam arbetsmiljö gör inte personalen 
snabb och effektiv. Samarbetsproblem kan vara ganska vanliga på en arbetsplats.  
 
Prestation 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt arbetsmiljöverket genomföras 
utifrån följande process för att resultera i en bättre arbetsmiljö: 
 

 
 
5§ Arbetsmiljöpolicy 
Vaggeryds kommun har en antagen arbetsmiljöpolicy från 2007-02-14. 
 
11§ Uppföljningar 
Uppföljningen av arbetsmiljöarbetet sker bland annat utifrån att 
personalavdelningen varje år begär in uppgifter till kommunens 
verksamhetsberättelse. Denna internkontroll innebär också en typ av 
uppföljning. 
 
§8 och §9 Undersökningar och utredningar 
Arbetsmiljön diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar och årligen på 
medarbetarsamtalen. Skyddsronder genomförs till viss del. Vaggeryds kommun 
genomför vart annat år en medarbetarenkät som ska följas upp. Tekniska 
kontoret utreder arbetsmiljön i samband med att något händer (olyckor och 
tillbud). Vid upphandlingar av entreprenader är arbetsmiljöfrågorna en naturlig 
del.  
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8§ Riskbedömningar 
2016 har kontorspersonalen inom tekniska kontoret gjort en generell 
riskbedömning kring arbetsmiljön. Riskbedömningar har också gjorts i samband 
med byte av lokaler och personalöverflyttning till kommunalförbund inom 
renhållningen. Tidigare har inga riskbedömningar genomförts. 
 
10§ Handlingsplaner och åtgärder 
Arbetsmiljöplaner har framför allt tagits fram inom vissa projekt. Tekniska 
kontoret blir allt bättre på att ta fram arbetsmiljöplaner där lagstiftningen kräver 
det (till exempel i samband med grävarbeten eller arbeten i trafikmiljöer).  
Åtgärder kring arbetsmiljön genomförs kontinuerligt i samband med att problem 
uppstår. 
 
4§ Samverkan 
Samverkan sker kontinuerligt på arbetsplatsträffar och driftsmöten. Samverkan 
med fackförbundet Kommunal sker kvartalsvis där arbetsmiljöfrågor är en 
stående punkt. Samverkan sker också på de årliga medarbetarsamtalen. 
 
5§ Rutiner 
Vaggeryds kommun har allmänna riktlinjer för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. En handbok för arbeten på väg har tagits fram i samarbete 
med andra kommuner. För några VA-ledningsarbeten har skriftliga 
arbetsmiljöpärmar tagits fram.  
 
6§ Fördelning av uppgifter 
Fördelningen av ansvaret är tydliggjort i kommunens arbetsmiljöpolicy och 
riktlinjer. Arbetsmiljöfrågor är inte en del i kommunstyrelsens (tekniska 
utskottets) delegationsordning. Fördelningen av arbetsuppgifter inom tekniska 
kontoret i övrigt är inte tydliggjord. 
 
6§,7§ och 12§§ Kunskap och kompetens 
Tekniska kontorets chefer har genomgått en grundläggande utbildning i 
arbetsmiljöfrågor. Ett par medarbetare är utbildade skyddsombud. 
 
Kvalitet 
Enligt Arbetsmiljöverket kan bristande arbetsmiljöarbete ge brister i kvalitén på 
det arbete som utförs. Denna internkontroll har inte analyserat om 
kvalitetsbrister har uppstått på grund av brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Kontrollen har dock visat att det finns brister i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att risken ökar för att kvaliteten av 
utfört arbete försämrats. 
 
Miljö 
Arbetsmiljöfrågor är också en miljöfråga. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
bygger på ett kvalitativt arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten och kan 
på så sätt påverka hur vi arbetar med miljöfrågor.  
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Förslag på åtgärder 
5§ Arbetsmiljöpolicy 
Vaggeryds kommuns arbetsmiljöpolicy från 2007-02-14 bör revideras utifrån att 
arbetsmiljöförhållandena förändrats på tio år, och att förordningar har ändrats. 
 
Ansvaret för arbetsmiljöarbetet bör även tydliggöras i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
11§ Uppföljningar 
En mer specifik uppföljning av arbetsmiljöarbetet på tekniska kontoret bör göras 
årligen, till exempel i samband med verksamhetsberättelsen, och redovisas för 
tekniska utskottet. Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska arbetsmiljöarbetet 
följas upp årligen av respektive nämnd/styrelse. 
 
§8 och §9 Undersökningar och utredningar 
Arbetsmiljöarbetet bör systematiseras så att undersökningar och utredningar 
planläggs på ett tydligare sätt för hela kommunen. 
 
Skyddsronder på tekniska kontorets samtliga arbetsplatser bör planläggas och 
genomföras med lämpligt intervall. Det skulle också underlätta om det fanns en 
gemensam checklista för kommunens skyddsronder. 
 
Att rapportera tillbud och olyckor på arbetsplatsen är idag ganska omständigt via 
intranätet. Det skulle underlätta om det vore enklare än ”ett antal sökningar och 
klickningar bort”. 
 
8§ Riskbedömningar 
Riskbedömningar har precis börjat användas inom tekniska kontoret. Det arbetet 
måste fortsätta och riskbedömningar för varje enhet bör bli mer regelbundna.  
Till exempel skulle tekniska kontorets enheter göra riskbedömningar en viss 
månad varje år. En lathund för riskbedömningar bör tas fram och användas 
kontinuerligt i hela kommunen. 
 
10§ Handlingsplaner och åtgärder 
Kommunstyrelsen ska enligt arbetsmiljöpolicyn ta fram en arbetsmiljöplan där 
tekniska utskottet/kontoret ingår. Den bör tas fram och regelbundet revideras. 
 
Utifrån kommunstyrelsens handlingsplan bör tekniska utskottet ta fram ett 
specifikt program för arbetsmiljöarbetet inom tekniska kontoret. 
 
En ”riskbank” skulle kunna underlätta arbetet med att ta fram handlingsplaner 
och åtgärder på enhetsnivå.  
 
4§ Samverkan 
Medarbetare bör involveras i högre grad i riskbedömningar, handlingsplaner och 
rutiner inom arbetsmiljöområdet. 
 
Att rapportera tillbud och olyckor på arbetsplatsen är idag ganska omständigt via 
intranätet. Det skulle underlätta om det vore enklare än ”ett antal klickningar 
bort”. 
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5§ Rutiner 
Rutiner, checklistor och mallar bör tas fram utifrån kommunstyrelsens 
arbetsmiljöplan för att få en enhetlighet och tydlighet i hela kommunen. Dessa 
bör sedan tillgängliggöras på intranätet och även förankras i de olika 
personalgrupperna. 
 
Processkartläggningar bör genomföras inom kommunens huvudverksamheter 
och stödverksamheter för att ta fram tydligare rutiner och mallar för olika delar i 
processerna. Något som skulle ha en positiv inverkan på den psykosociala 
arbetsmiljön, där ett av de stora problemen är otydliga rutiner och roller. 

 
6§ Fördelning av uppgifter 
Fördelningen av arbetsuppgifter är ytterst den närmaste chefens ansvar. Som en 
del i arbetsmiljöarbetet bör dock arbetsmiljöplaner, delegationsordning och 
rutiner tydliggöras. 
 
Fördelningen av arbetsuppgifter generellt inom tekniska kontoret behöver göras 
jämnare så att vissa inte har för mycket att göra, samtidigt som vissa har för lite. 
Vilket skapar en grogrund för stress och psykosociala arbetsmiljöproblem. 
 

Förslag på åtgärder för en jämnare arbetsfördelning: 
Bättre övergripande planering. 
Diskussion om vilka arbetsuppgifter som kan/bör fördelas om. 
Beslut om att fördela om vissa arbetsuppgifter. 
Diskutera prioriteringar på APT och fredagsmöten. 
Göra processkartläggningar på vissa huvudprocesser. 
Ta hjälp av företagshälsovården. 

 
 
6§, 7§ och 12§§ Kunskap och kompetens 
Vaggeryds kommun bör anordna utbildningar och seminarier kring det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen både för chefer och för 
medarbetare. 
 
Vaggeryds kommun bör anordna utbildningar och seminarier kring specifika 
arbetsmiljöfrågor såsom till exempel stress, mobbing och kränkningar, 
kontorsergonomi, tunga lyft, brandskydd etc. 
 
 
Elisabeth Wigert  
Förvaltningssekreterare 
Tekniska kontoret 
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Attestanter 2017, dnr TU 2016/097. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna tekniska utskottets förslag till attestanter från och med 2017-01-
01 för den tekniska verksamhetens ID-nummer enligt föreslagen lista 
daterad 2017-01-18 för drift och 2017-01-23 för investering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomikontoret meddelar i december varje år att de behövde ha in lista 
på gällande attestanter för kommande år. Attestanterna ansvarar för olika 
ID:n i ekonomisystemet. Listan aktualiseras med nya ID:n och namn 
utifrån pågående verksamhet. 
 
 
Magnus Ljunggren  
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA- och renhållningschef 
Diarium 
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ID Verksamhet/ID-benämning Besluts-
attestant Granskare

Tekniska utskottet
1001 Tekniskt utskott Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert

Kartor
1702 Kommunstyrelsen - Adresskartor Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
1703 Kommunstyrelsen - Stomnätsarbeten Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
1704 Kommunstyrelsen - Kartförsörjning Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

Tekniska kontoret
2000 Tekniskt kontor Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2001 Företagshälsovård Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2003 Div. projekteringar Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2004 Byggledning Gata/VA Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2006 Kommunförrådet Hans Göransson Anders Johansson
2007 Torgplatser Hans Göransson Elisabeth Wigert
2008 Kommunala tavlor Hans Göransson Elisabeth Wigert
2011 Avstängningsmaterial Hans Göransson Anders Johansson
2012 MBK Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

Skogar och mark
2101 Skogar - Akt 209 Flisning Hans Göransson Anders Johansson
2103 Övrig markreserv Hans Göransson Anders Johansson
2106 Arrenden Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2108 Marksanering Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving

Gator, vägar, järnväg, belysning och trafiksäkerhet
2201 Beläggningsunderhåll gator Hans Göransson Samuel Toftgård
2202 Vinterväghållning Hans Göransson Anders Johansson
2203 Barmarksrenhållning gator Hans Göransson Anders Johansson
2206 Gatubelysning Hans Göransson Ingrid Englund
2207 Övriga kostnader gator och vägar Hans Göransson Anders Johansson
2208 Parkeringsavgifter Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2210 Dagvattenavledningar gator Magnus Ljunggren Uno Jonsson
2211 Järnvägsspår Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
2220 Landsbygdsbelysning Magnus Ljunggren Ingrid Englund
2222 Driftbidrag – ensk. väg utan statsbidrag Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2223 Driftbidrag – ensk väg med statsbidrag Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2224 Byggbidrag  - ensk väg med statsbidrag Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2225 Beläggningsbidrag till enskild väg Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2226 Försäkringsärende platsmark Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert

Personal och skyddskläder
2401 GS-personal Hans Göransson Anders Johansson
2402 Skyddskläder och handverktyg GS Hans Göransson Anders Johansson
2403 Beredskap - Akt 200 arb.ledn. 201 GS 999 Gem Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2404 Personalutvecklingsfond inkl. utbildning Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert

Fordon och maskiner
2411 Kompressor XAS 120 Leif Liljeroth Hans Göransson Samuel Toftgård
2412 Jordpackningsmaskiner Samuel Toftgård Hans Göransson Samuel Toftgård
2413 Bilsläpkärror ANC 705 BLH 680 Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2414 Gräsklippare Kubota 2009 Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2415 Reservelverk Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2416 Gräsklippare, John Deer 997 - Anders Johansson Hans Göransson Anders Johansson
2417 Lastmaskin Ljungby UPM 240 - Robin Jalonen Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
2418 Diverse småmaskiner Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2420 Sopmaskin, Broddway - Börje Björkhamn Hans Göransson Anders Johansson
2421 Parkstädmaskin, Dalum - Mattias Petersson Hans Göransson Anders Johansson
2422 Sopmaskin HAKO - Peter Frisk Hans Göransson Anders Johansson
2430 Belos PRO 54 – 2009 - Mattias Petersson Hans Göransson Anders Johansson
2431 John Deer 1505 -Anders Johansson Hans Göransson Anders Johansson
2432 Redskapsbärare Wille - 655 C - Börje Björkhamn Hans Göransson Anders Johansson
2441 Bränsleinköp Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2450 Ford Transit POM 364 - Jörgen Andersson Hans Göransson Anders Johansson
2451 VW Lastbil SFD 150 - Ingemar Karlsson Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
2454 Toyota Highlux HLP 789 - Claes-Göte Fransson Hans Göransson Anders Johansson
2459 VW Caddy JJP 672 - Uno Jonsson Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
2461 Traktor Valtra DRA 719 - Börje Björkhamn Hans Göransson Anders Johansson
2470 Ford Transit NZS 975 - Daniel Askvid Hans Göransson Anders Johansson
2471 Spolbil MB RRS 025 - Conny Bladh Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
2472 VW Caddy Maxi 2009 GER 150 - ÅVC Jonatan Rosenquist Marita Gustafsson
2473 Ford transit LRU 451 - Mattias Andersson Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
2475 VW Caddy NNU 501 - Conny Bladh Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
2476 Toyota Hiluxe GDK 481 - Anders Johansson Hans Göransson Anders Johansson
2477 Skoda Octavia HNF 304 - Samuel Toftgård Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
2478 Ford Ranger HNZ 720 - Peter Frisk Hans Göransson Anders Johansson
2479 Skoda RLN 674 - Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2480 VW Caddy WKP 081 - Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2481 Servicebil Peugeot WWO 851 - Morgan Johansson Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
2482 Ford Transit 2,2 TDCI 2009 JWR 949 - Malin Öman Hans Göransson Anders Johansson
2483 Traktor Valtra CPU 222 - Skog - Peter Frisk Hans Göransson Anders Johansson
2484 Elbil NBT 647 - Sten-Sture Hjalmarsson Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
2485 VW Caddy MYN 549 - Thomas Jakobsson Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
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ID Verksamhet/ID-benämning Besluts-
attestant Granskare

Hållplatser
2490 Hållplatser, järnväg och buss Hans Göransson Anders Johansson

Juleklärering och föreningar
2500 Juleklärering Hans Göransson Elisabeth Wigert
2502 Bidrag till samhällsför., lotterikiosk, julgranar Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert

Fjärrvärme
2507 Exernt arb. fjärrvärme invest. Vaggeryd Hans Göransson Samuel Toftgård
2508 Externt arb. fjärrvärme invest. Skillingaryd Hans Göransson Samuel Toftgård
2511 Fjärrvärme, drift Vaggeryd Hans Göransson Samuel Toftgård
2512 Fjärrvärme, drift Skillingaryd Hans Göransson Samuel Toftgård

Uppdrag
2516 Uppdrag för omfördelning Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

Parker och lekplatser
2600 Parkunderhåll Hans Göransson Anders Johansson
2602 Lekplatser Hans Göransson Anders Johansson

2603
Uppdrag parkarbeten - Akt 204 Bryggor 229 VSBo 230 
Skolan 236 Fast 999 Gem

Hans Göransson Anders Johansson

2604 Skadegörelse Hans Göransson Anders Johansson
Dammar

2700 Dammanläggningar Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
VA

3000 Ledningskartor Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
3003 OH-kostnader VA Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
3100 Vattenverk - Akt 999 Gem Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
3101 Avskrivning abonnentfordringar VA Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
3102 Pumpstationer Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
3103 Ledningsnät vatten - Akt 790 Brandvatten 999 Gem Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
3105 Vattenavgifter Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
3106 Anläggningsavgifter Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
3107 Ledningsnät spillvatten Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
3108 Ledningsnät dagvatten Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
3110 Brandvatten Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
3200 Rening av avloppsvatten Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
3202 Ers. för rening av externt slam Magnus Ljunggren Teo Magnusson Bejving
3300 Byte, avläsning och debitering vattenmätare Jonatan Rosenquist Uno Jonsson

Renhållning
3500 Administration, renhållning Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
3502 Grovsopsinsamling Jonatan Rosenquist Marita Gustafsson
3503 Sophämtn. varje vecka o varannan vecka – årsbost. Jonatan Rosenquist Stina Manner
3506 Förbränning Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
3507 Latrinhämtning Jonatan Rosenquist Stina Manner
3508 Containertömning, storbehållare Jonatan Rosenquist Ingrid Englund
3510 Kärlbyte Jonatan Rosenquist Stina Manner
3511 Grundavgift Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
3512 Deb.kostnad Sirius, I-Data, Agresso Jonatan Rosenquist Stina Manner

Återvinning och deponi

3601
Återvinningscentral, gem. kostn inkl. löner - Akt 215 L25 240 
Nedskräpning 288 Batteri

Jonatan Rosenquist Marita Gustafsson

3602 Deponi Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
3701 Miljöstation ÅVC Jonatan Rosenquist Marita Gustafsson
3705 Kompostering, Återvinningscentralen - Akt 219 Slam Jonatan Rosenquist Marita Gustafsson
3706 Gröntippar Jonatan Rosenquist Marita Gustafsson
3710 Återvinningsstationer Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving

Slam
3801 Tömning av enskilda brunnar Jonatan Rosenquist Stina Manner
3803 Fettavskiljare Jonatan Rosenquist Ingrid Englund
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ID Verksamhet/ID-benämning Beslutsattestant Granskare
Gator och vägar

9203 Kollektivtrafikförbättringar 50 % Hans Göransson Samuel Toftgård
9204 Trafiksäkerhetsförbättringar 50 % Hans Göransson Samuel Toftgård
9205 Beläggningsarbeten nya projekt Hans Göransson Samuel Toftgård
9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Hans Göransson Samuel Toftgård
9222 Skolskjutsar – säkerhetsåtgärder Hans Göransson Samuel Toftgård
9223 Kv. Tomaten och Smultronet, Skillingaryd Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9230 Centrumutveckling Hans Göransson Samuel Toftgård
9231 Bro Kapellgatan Vaggeryd Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist
9232 Infrastrukturella åtgärder, gator Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9297 Återbetalning från asfaltentreprenören Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

Gång och cykelvägar
9276 Infrastrukturella åtgärder GC-vägar Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9287 Tofteryd-Skillingaryd Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9906 GC-väg Hok - Hooks Herrgård Hans Göransson Monica J Grönkvist

Belysning
9211 Div. projekt - Belysning Hans Göransson Samuel Toftgård
9263 Kv. Tomaten och Smultronet Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
9902 Energisparåtgärder Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist

Parker och lekplatser
9215 Påspengar, park Hans Göransson Anders Johansson

9903 Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i 
Vaggeryd Hans Göransson Monica J Grönkvist

9905 Utveckling av lekplatser till aktivitetsplatser Hans Göransson Anders Johansson
Maskiner och bilar

9225 Maskiner Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9226 Bilar Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9904 Hjullastare Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård

Vatten

9279 VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

9302 VA Överföringsledning Hagafors-Svenarum-Hok Magnus Ljunggren Teo Magnusson Bejving
9303 Vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist
9304 Avlopp, rivning av del av huvudpumpstationen Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
9311 Ledningsförnyelse i befintliga VA-ledningsnät Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
9320 Nytt styrsystem för VA-anläggningar Magnus Ljunggren Uno Jonsson
9339 Mindre åtgärder vattenverken Svenarum o Hagafors Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
9363 Byggnation av vattentäkt i Bondstorp Magnus Ljunggren Teo Magnusson Bejving
9365 VA Säkerhetshöjande åtgärder Jonatan Rosenquist Uno Jonsson

Rening avloppsvatten
9318 Energisparåtg. Skryd, Vgd o Hok Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
9349 Nya avloppspumpstationer Magnus Ljunggren Teo Magnusson Bejving
9364 Utredning utökade VA-områden Jonatan Rosenquist Uno Jonsson
9368 Om/tillbyggnad vattenverk Magnus Ljunggren Teo Magnusson Bejving
9370 VA Utökat verksamhetsområde Bondstorp Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9950 Avloppspumpstationer förnyelse Jonatan Rosenquist Uno Jonsson

9951 Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk i 
Skillingaryd Jonatan Rosenquist Uno Jonsson

Anläggningsavgifter VA
9399 VA-anslutningsavgifter Magnus Ljunggren Teo Magnusson Bejving

Exploatering
9254 Exploatering Kvarnen Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9272 Etablering nya verksamhets- och bostadsområden Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9281 Industriområde Stigamo Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist
9288 Båramo Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist
9293 Kaffegatan Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9554 Kombiterminal Båramo etapp 2 Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist

Sanering
Konto 
1364 Sanering kvarteret Tor Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist
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