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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

– denna planbeskrivning 

– plankarta med bestämmelser  

– fastighetsförteckning (finns på Kanslienheten i Skillingehus, Skillingaryd) 

– bilaga 1: Undersökning av betydande miljöpåverkan 

– bilaga 2: Översiktlig naturvärdesinventering 

 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i Hok. Detaljplanen upprättas genom 

standardförfarande. 

Standardförfarande 

 

Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya plan- och bygglagen (PBL 

2010:900 5 kap) med så kallat standardförfarande, vilket innebär att planen efter genomfört 

samråd kommer att granskas under minst två veckor. Inför granskningen anslås underrättelsen 

på kommunens digitala anslagstavla och de som berörs av förslaget underrättas. Efter 

genomförd granskning kan planen antas. Antagandebeslutet får laga kraft om det inte 

överklagas. 

 

Kommunala beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-01-24 § 014 att ge i uppdrag 

att upprätta förslag till detaljplan för området Hok 2:110 m.fl. för bostäder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-09-19 § 211 att skicka ut 

detaljplanen för samråd. 

 

TIDPLAN 
Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan: 

Kvartal 3, 2018 samråd 

Kvartal 1, 2019  sammanställning av inkomna yttranden  

och eventuella revideringar, 

samt beslut om granskning 

Kvartal 1, 2019 utställd för granskning  

Kvartal 2, 2019 antagande och laga kraft  
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN  

De grundläggande hushållningsbestämmelserna i miljöbalken syftar till att mark- och 

vattenområden ska användas till det de lämpar sig bäst för, med hänsyn till beskaffenhet, läge 

och behov. Utöver det ska företräde ges sådan användning som medför en från allmän 

synpunkt god hushållning. I Vaggeryds kommun finns brist på ledig tomtmark och det finns 

ett behov av att utöka möjligheterna att bosätta sig i kommunen. Aktuellt planområde är 

beläget i Hok, en av kommunen tätorter. Detaljplanen innebär en förtätning av orten och 

området blir en påbyggnad av befintlig infrastruktur och bebyggelse. Då flertalet ledningar 

finns på platsen kan området även ses som redan ianspråktaget. Planområdet berörs inte av 

några riksintressen. Detaljplanen bedöms därför vara förenlig med miljöbalkens 

grundläggande hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kapitlet. Området bedöms vara lämpligt 

för bostäder. 

 

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 undersökning. Om undersökningen visar på en betydande 

miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en 

miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte 

medför någon betydande miljöpåverkan (bilaga 1). 

 

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 undersökning. Bedömningen är att de nya bostäderna 

inte kommer att ge några negativa konsekvenser och att inga miljökvalitetsnormer kommer att 

överskridas.  
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PLANOMRÅDE OCH PLANDATA  

 
Hoks lokalisering i förhållande till andra orter i kommunen. 

 

Hok ligger i nordöstra delen av Vaggeryds kommun, med ca en mil till Vaggeryd som är 

kommunens största ort. I Hok finns en järnvägsstation på linjen mellan Nässjö- Halmstad som 

delar orten i mitten. Genom Hok går även väg 30 som i söder leder till Växjö och i norr 

ansluter till E4:an strax innan Jönköping.  

 

 
Planområdets lokalisering i Hok. 

Väg 
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Läge och areal  

Planområdet ligger i norra delen av Hok. Området avgränsas i norr och öster av skog och av 

bostäder i söder och väster. Planområdets area är ca 5 ha och ägs av kommunen. 

 

Markägoförhållanden 

 
 

 

I planområdet ingår del av fastigheterna Hok 2:110, Hok 2:95 samt Hok 2:8 som samtliga ägs 

av Vaggeryds kommun. Norr och öster om planområdet ägs marken av Sveaskog Förvaltnings 

aktiebolag och i övriga väderstreck ägs majoriteten av fastigheterna av privatpersoner. 

Avgränsningen av planområdet har gjorts utifrån den mark som kommunen äger och de behov 

som behöver säkerställas i den nya planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet inringat i rött. 

Hok 2:8 

Hok 2:110 

Hok 2:95 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Planområdet finns utpekat för nya bostäder i gällande översiktsplan och har därmed stöd i 

denna. I översiktsplanen är även en väg utpekad norr om planområdet. Det gjordes en 

projektering av vägen 2010 som visar att vägen hamnar ca 100 meter från kvartersmarken i 

aktuellt planförslag. Vägens sträckning utifrån den projekteringen är dock inte fastlagd och 

inget uppdrag finns i dagsläget gällande vägen. Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs av 

kommunfullmäktige 2012 och fick laga kraft 2014-04-28.  

 
 

Vaggeryd kommuns översiktsplan. 

     

Detaljplaner 

 

    
Utdrag ur byggnadsplan för norra delen av Hoks stationssamhälle       Utdrag ur byggnadsplan som fick laga  

som fick laga kraft 1964-03-10.              kraft 1965-12-14. 

 

För större delen av planområdet finns ingen tidigare gällande detaljplan men i söder gäller 

byggnadsplan för norra delen av Hoks stationssamhälle som fick laga kraft 1964-03-10. 

Byggnadsplanen tillåter främst bostäder och är i stor utsträckning utbyggd. Pilen på bilden 

 

 

Utdrag ur översiktsplanen med det aktuella planområdet markerat i gult. 
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visar den del av planen som upphävs i samband med att den nya detaljplanen får laga kraft. I 

nordvästra delen finns en lagakraftvunnen detaljplan från 1965-12-14 som främst medger 

småindustriändamål och industripark. Även denna detaljplan är i princip utbyggd. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR  

Mark och vegetation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Områdets karaktäriseras av tallskog. 

 

Planområdet är ett relativt flackt, obebyggt skogsområde som i östra delen sluttar från väst till 

öst mot väg 30. Området består till störst del av morän och har medelhög genomsläpplighet. 

Utifrån SGU:s jorddjupskarta uppskattas berget ligga på 10-20 m djup men det finns även 

berg i dagen. I området finns strövstigar och möjlighet till rekreation. 
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En översiktlig naturvärdesinventering (bilaga 2) togs fram 2018-05-25 med syftet att 

undersöka om det finns några höga naturvärden inom området. Inventeringsområdet delades 

in i tre delar A-C. Samtliga delområden består av produktionsskog med framförallt tall och 

har tilldelats naturvärdesklass 4, d v s visst naturvärde. Det har inte påträffats några fridlysta 

eller hotade arter, naturvårdsarter eller annat av biologiskt stort värde inom det inventerade 

området. Naturvärdesinventeringen visar att det ur biologisk synvinkel inte föreligger några 

hinder för att exploatera området. 

 

 
Utdrag ur naturvärdesinventeringen som gjordes i maj 2018. 

 

Riksintresse och fornlämningar 

I området finns inga kända riksintressen eller fornlämningar. 
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Bebyggelseområden 

I planområdets anslutning finns både enplans-, en och halvplans- och tvåplansvillor med 

varierande utformning. Bebyggelse skiljer sig även gällande färg och materialval. Majoriteten 

av husen har dock sadeltak. Befintlig bebyggelse är reglerad till maximalt två våningar och 

tillåter en byggnadshöjd på 7,5 m. Föreslagen bebyggelse inom den nya detaljplanen föreslås 

ha motsvarande höjd, vilket möjliggör två våningar enligt de äldre planbestämmelserna. 

Kommunen ställer inte specifika krav på husets utformning, däremot ska bebyggelsen ordnas 

på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden samt ha god form och färg.  

 

Väster om planområdet finns tre mindre verksamheter som inte bedöms vara störande. På 

andra sidan järnvägen, ca 300 m från planområdet, har Vida Energi AB sina lokaler. Företaget 

släpper i dagsläget ut stoft och bullrar men är förelagda att vida åtgärder. Kommunen gör 

bedömningen att avståndet till planområdet är tillräckligt för att inga riktvärden överskrids.  
 

 
Flygbild över befintligt bostadsområde med röd pil som visar planerat bostadsområde. Bilden är tagen från 

sydöst. 

 

Offentlig och kommersiell service 

I Hok bor ungefär 680 personer och i samhället finns F-3 skola, Pizzeria och Folkets hus. 

Strax utanför ligger Hooks Herrgård med golfbanor samt spa- och konferensanläggning. Hok 

ligger ca 9 km från Vaggeryds centrum där det finns tillgång till kommersiell och offentlig 

service i form av affärer, servicefunktioner och äldrevård. I Vaggeryd finns även högstadium 

och gymnasium.  

 

 

 

 



  SAMRÅDSHANDLING 

   Standardförfarande 

  Dnr. KS 2018/031 
 

10 
 

Gator och trafik 

Trafikverket är väghållare för de båda kringliggande vägarna, Stationsgatan söder om 

planområdet och väg 30 i öster. Utifrån Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) 2018-

06-11 uppskattas antalet fordon utmed Stationsgatan till totalt 1327 fordon/ÅDT (Årligt 

genomsnittligt trafikflöde per dygn), varav 144 är tunga fordon. För stationsgatan är 

hastigheten begränsad till 50 km/h. Antalet fordon utmed väg 30 (Jönköpingsvägen) är totalt 

2985/ÅDT varav 590 tunga fordon. Hastigheten är 70 km/h för att sedan sänkas till 50km/h 

strax innan Hoks samhälle. Mellan väg 30 och planområdet finns ett ca 170 m brett stråk med 

skog. En ny infart kommer att ordnas mot Stationsgatan i södra delen av planområdet. Den 

nya vägen kommer utformas med en bredd av 7 m och kommer att byggas ihop med 

Lillholmsvägen, som går väster om planområdet. Det medför en möjlighet att nå den nya 

bebyggelsen från två infartsvägar. Bebyggelsen bedöms inte innebära en betydande ökning av 

fordonstrafiken.  

 

Där den planerade utfarten från området möter Stationsgatan finns en gångväg som går längs 

med Stationsgatan. Ca 100 m väster ut går det att ansluta gång- och cykelvägen till Vaggeryd. 

 
Karta över områdets gång- och cykelvägar samt den planerade vägen. 

 

Teknisk försörjning 

Området kommer att anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar samt fiber. Det 

kommer även finnas möjlighet för de planerade fastigheterna att ansluta sig till 

dagvattennätet. Genom den del av planområdet som ligger på fastigheten Hok 2:110 löper 

flera ledningar. Dessa kommer mestadels hamna inom område avsatt som NATUR och 

GATA i detaljplanen. På fastigheten Hok 2:95 går fiberledningar, som ägs av VEAB, genom 

planerad kvartersmark för bostäder. Dessa ledningar kommer att flyttas, till angivet område i 

plankartan, för att möjliggöra exploatering. Eon ansvarar för el i området. 

 



  SAMRÅDSHANDLING 

   Standardförfarande 

  Dnr. KS 2018/031 
 

11 
 

Dagvattenhantering 
För att skapa förutsättningar för omhändertagandet av dagvatten i området lämnas stora ytor 

naturmark runt omkring kvartersmarken. I dessa områden finns goda möjligheter att anlägga 

öppna diken för att samla upp dagvatten. Vattenflöden uppströms kommer att samlas upp i de 

öppna dikena och ledas vidare till kommunens dagvattennät, för att sedan mynna ut i Hokaån.  

Det kommer finnas möjlighet för de planerade fastigheterna att ansluta sig till dagvattennätet. 

 

Schematisk bild över dagvattenhanteringen i området.  

 
Skyfallskartering med ytavrinning.  

 

 

Vattenflöde 

Dagvattenledning 

Öppet dike/slänt 

Befintlig dagvattenbrunn 

 

Skyfallskartering med ytavrinning och 

instängda områden. Mörkblå/mörklila 

färg visar vart dagvatten samlas och 

röd/rosa linjerna visar hur dagvattnet 

rör sig.  



  SAMRÅDSHANDLING 

   Standardförfarande 

  Dnr. KS 2018/031 
 

12 
 

Tillgänglighet, lek och rekreation 

Planområdet består idag av ett skogsområde som b.la. används för lek och rekreation. Det 

finns både strövstigar och kojor. Därtill används sluttningen i öster under vintertid som 

pulkabacke. Det framtida bostadsområdet planeras så att promenadstråket norr om husen 

längs stationsgatan bibehålls. Promenadstråket ingår i en 7 km-runda som används av boende 

i området. Likaså kommer fortsatt möjlighet till pulkaåkning vara möjlig då även det området 

kommer vara naturmark. Utöver skogslek så finns en kommunal lekplats ca 500 m söder om 

planområdet.  

 

Inom planområdet finns höjdskillnader. Ny bebyggelse med tillhörande ytor utformas så att 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga når målpunkter utan problem, såsom 

entréer etc.  

 

I Hok finns en tågstation på järnvägssträckan Nässjö- Halmstad. Stationen ligger ca 1 km från 

planområdet. Trafikeringen är begränsad till ett fåtal stopp per dag och riktning, ca 10 

persontåg VMD (Vardagsmedeldygn). Utöver det passerar 3 godståg VMD. Trafikverkets 

prognos för 2040 ligger även den på samma trafikering. Under vardagar går även ett fåtal 

turer med regionbuss 141 mellan Jönköping- Sävsjö. Kollektivtrafiken får därför ses som 

begränsad. 

 

HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET  

Radon 

Markradonprov har tagits inom området som visade på en normal nivå av radon. 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 ska 

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. 

 

Buller från väg- och spårtrafik 

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

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

vägar överskrida:  

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad  

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

anslutning till byggnaden. 

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

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

Enligt Boverkets mall ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” (2016) kan ett schablonvärde på 

buller tas fram, baserat på antal fordon, hastighet och avstånd från vägen till bebyggelse. För 

väg 30 anges att en trafikmängd på 3000 fordon/dygn på en gata med en hastighet av 70 km/h 
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alstrar en ekvivalent ljudnivå på 64 dBA på 10 m avstånd från vägmitt. Med ett avstånd på 

170 m från vägmitt minskar nivån med 19 dBA vid mjuk marktyp, vilket innebär en 

reducering av bullernivån till 45 dBA vid föreslagna fastighetsgränser för bostäder. 

Kommunen bedömer att gällande riktvärden för buller inte kommer överskridas med hänsyn 

till avståndet från väg 30 till planerad bebyggelse.  

 

Samma uträkning för Stationsgatan med 1327 fordon/dygn och med en hastighet av 50 km/h 

ger en slutlig ekvivalent bullernivå på 55-58 dBA (55 dBA beräknat på 1000 fordon och 58 

dBA beräknat på 2000 fordon). Utifrån schablonvärdet understigs riktvärdet vid 

bostadsbyggnads fasad och beträffande ljudnivån vid uteplats bör riktvärdena kunna nås med 

hjälp av byggnadskroppen som bullerskydd. 

 

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens Webbgis (2018-06-08) finns ingen misstanke om potentiellt förorenad 

mark på varken Hok 2:95, Hok 2:8 eller den del av Hok 2:110 som berör de framtida 

bostäderna.  

 

Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 

Planområdet är ett obebyggt naturområde i den norra delen av Hok. En byggnation av 

området innebär en förändring från natur till kvartersmark för bostäder. Då angränsande mark 

i söder och väster redan är bebyggd bedöms upplevelsen av området förändras marginellt när 

det gäller stads- och landskapsbild. Planområdet är utpekat i kommunens översiktsplan som 

utbyggnadsområde för bostäder och har därmed stöd i denna. Byggnationen innebär en 

förtätning av ett bostadsområde och kan anslutas till befintlig infrastruktur såsom gator, va-

ledningar etc. Byggnationen i sig bedöms inte att bidra till några negativa konsekvenser. I 

planen bibehålls partier med gröna stråk som fortsättningsvis kan nyttjas till rekreation, lek, 

dagvattenhantering, klimatanpassning mm. En utveckling av Hoks samhälle ses även positivt 

och det innebär ett ökat befolkningsunderlag för t.ex. skola och kollektivtrafik. Kommunen 

bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan 

(bilaga 1). 

 

FÖRSLAG OCH ILLUSTRATION 

Bebyggelse 

Den bebyggelse som föreslås inom planområdet är småhusbebyggelse. Antal småhus 

uppskattas i detta skede till ca 20. De enskilda tomterna kommer att ha en storlek på ca 850-

1300 m2. Det finns ingen planbestämmelse som styr varken bostadstyp eller tomtstorlek utan 

det finns även utrymme för par- eller radhus. De sistnämnda planeras förslagsvis i sådana fall 

i den södra delen av området, närmast Stationsgatan. Planområdet bibehåller stora ytor med 

naturmark som fortsättningsvis kan fungera som rekreationsområde, hantering av dagvatten, 

klimatanpassning mm. I dessa områden finns även flertalet väsentliga underjordiska ledningar 

som har styrt områdets utformning och således var bebyggelse kan komma tillstånd.  
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Angöring och parkering 

Angöring till området sker från Stationsgatan. Parkering anordnas inom fastigheten. 

 

Planbestämmelser 

I detaljplanen avser kvartersmarken bostadsändamål (B). Bostäder får uppföras med en högsta 

byggnadshöjd på 7,5 meter, vilket motsvarar två våningar. För att styra bebyggelsens 

placering mot omgivande gator markeras en 4 m bred zon med prickmark, vilket innebär att 

ingen byggnad får uppföras inom detta område. Mark betecknad med NATUR och GATA är 

tillgänglig för allmänheten. I området finns befintliga underjordiska ledningar, de flesta ryms 

inom användningen NATUR eller GATA. Där ledningarna återfinns på kvartersmark används 

bestämmelsen u1, vilket betyder att området är tillgängligt för allmännyttiga underjordiska 

ledningar. I söder mot Stationsgatan råder även utfartsförbud från kvartersmarken.  

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen får 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 

Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. Detta innefattar gator 

och naturmark. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastigheterna inom planområdet ägs av Vaggeryds kommun. Planområdet kommer beröras av 

fastighetsrättsliga åtgärder i form av avstyckning för tomter. Kommunen initierar 

fastighetsbildningen som bekostas av köparen. För de fastigheter som berörs av ledningar 

kommer ledningarna säkerställas med hjälp av upprättade servitut. För de ledningar som 

hamnar på kvartersmark införs ett u1-område i plankartan. Två fibernoder med tillhörande 

ledningar behöver flyttas för att möjliggöra exploatering. Ledningsflytten sköts och bekostas 

av VEAB. Hok 2:95 och Hok 2:8 belastas av ett vägservitut till förmån för Hok 2:171. Till 

följd av utbyggnaden av området kommen en mindre del av vägen asfalteras. Servitutet 

kommer att behållas eftersom ingen kvartersmark berör servitutsområdet.  
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Ekonomiska frågor 

Kommunens kostnader består av att upprätta detaljplanen, fastighetsförteckning, grundkarta 

samt utbyggnad av gata och VA. Kommunens intäkter består av försäljning av tomter samt 

anslutningsavgifter för VA.  

 

Medverkande tjänstemän 

Under arbetsprocessen har tjänstemän från Vaggeryds kommun bidraget med sin kompetens. 

Samrådshandlingen har upprättats av planarkitekt Viktoria Gustafsson. 

 

Kanslienheten, Vaggeryds kommun 

2018-09-06 

 

Viktoria Gustafsson  Torbjörn Åkerblad 

Planarkitekt   Kanslichef 


