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Ny detaljplan för Ljungdala 10 och 14, Vaggeryds 

kommun, Jönköpings län. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 009 att ge i upp-
drag att ändra detaljplanen för Ljungdala 10 samt att skicka ut planen för 
samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Ljung-
dala 10 samt att legalisera bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 som i dags-
läget strider mot detaljplan, då befintlig detaljplan tillåter samlingslokal.  

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-04-13 t.o.m. 2018-05-18. 
Ett samrådsmöte kommer hållas den 8:e maj kl. 18.00 i biblioteket på Fe-

nix 1, Vaggeryd. Anmälan görs via mail till samhallsplanering@vagge-
ryd.se eller på 0370-678000 senast den 4 maj. Ange referens ”Samrådsmöte 
för Ljungdala”.  
 
Om ni har några synpunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden 
skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-05-18. Glöm inte att 
ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplane-
ring@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 
43, 568 21 Skillingaryd. 
 

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på: 
Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus) 
Kanslienheten på kommunkontoret i Skillingaryd samt på kommunens 
webbsida: www.vaggeryd.se/planer 
 
Med vänlig hälsning 
Kanslienheten 

 
 

mailto:samhallsplanering@vaggeryd.se
mailto:samhallsplanering@vaggeryd.se
http://www.vaggeryd.se/planer
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  Planområdet Ljungdala 10 och 14, Vaggeryds tätort 
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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
– denna planbeskrivning 
– plankarta med bestämmelser  
– fastighetsförteckning (finns på Kanslienheten på Vaggeryds kommun) 
– bilaga 1: Undersökning 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Ljungdala 10 samt att legalisera 
bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 som i dagsläget strider mot detaljplan, då befintlig detaljplan 
tillåter samlingslokal. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.  

Utökat förfarande 

 

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 tre veckor. Samrådet ska kungöras och efter genomförd granskning kan planen 
antas. Antagandebeslutet vinner laga kraft om det inte överklagas. 
 

Kommunala beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 009 att ge i uppdrag att ändra detaljplanen 
för Ljungdala 10 samt att skicka ut planen för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. 
 

TIDPLAN 
Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan: 
April 2018  samråd 

Juni 2018  sammanställning av inkomna yttranden  
och eventuella revideringar, 
samt beslut om granskning 

Sommaren 2018 utställd för granskning  

Hösten 2018  antagande och laga kraft  

 

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 
3 och 4 kap). Området bedöms vara lämpligt för bostäder. 
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Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och 
bygglagen (PBL 4 kap.34 §) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som följer av 6 
kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken. 
 
Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte medför 
någon betydande miljöpåverkan. Se bilaga 1 (upprättad undersökning). 
 
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 inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.  
 

PLANOMRÅDE OCH PLANDATA 

 
  

Planområdets lokalisering i Vaggeryd.  
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Läge och areal  
Planområdet ligger i södra Vaggeryds samhälle mitt i ett bostadskvarter. Området avgränsas i väster 
och i söder av gator medan norra och östra delen gränsar mot tomter med villor. Planområdets area är 
3625 m2 varav 2510 m2 är kommunens mark och den del som är aktuell för ny bostadsbebyggelse. 
Resterande del av detaljplanen utgörs av den fastighet som redan är bebyggd. 

Markägoförhållanden 

I planområdet ingår fastigheten Ljungdala 10 som ägs av Vaggeryds kommun samt Ljungdala 14 som 
ägs av en privatperson.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet består av en obebyggd lucktomt samt en bebyggd fastighet. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 
 

Vaggeryds översiktsplan 

     

Detaljplaner 
Det finns tidigare gällande detaljplaner inom området (se bilder nedan). I stadsplan för 
Götaforsområdet lagakraftvunnen 1961-11-11 gäller fristående bostäder i två våningar med 
vindsvåning. Delar av denna stadsplan ersattes fyra år senare med en ändring av stadsplanen för 
kvarteret Ljungdala m.fl. Ändringen som vann laga kraft 1965-07-15 medger som tidigare fristående 
hus för bostadsändamål i två våningar men nu även område för samlingslokal o dylikt. Fastigheten 
Ljungdala 10 har båda dessa användningsbestämmelser och fastigheten Ljungdala 14 tillåter 
samlingslokal. Söder och väster om fastigheterna gäller stadsplanen från 1961-11-11.  
 
Med det nya planförslaget för detaljplan på Ljungdala 10 och Ljungdala 14 upphävs del av ändringen 
av stadsplan för kvarteret Ljungdala som vann laga kraft 1965-07-15, LM-beteckning: 06-VAK-106. 

 
Utdrag ur stadsplan lagakraftvunnen 1961-11-11.  

Översiktsplan 
Planområdet finns inte utmarkerat i 
gällande översiktsplan. Vaggeryds 
kommuns översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige 2012 och vann 
laga kraft 2014-04-28.  
 

 

Utdrag ur befintlig ändring av stadsplan, lagakraftvunnen 

1965-07-15. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
Flygfoto över planområdet, taget 2017.  

 

Mark och vegetation 
Planområdet är till störst del gräsbevuxet och består av både buskar och träd över marken som består 
av sand. Området är platt med en liten höjning på mitten. Tidigare fanns ett bostadshus på Ljungdala 
10 men det förföll och revs i början av 2000-talet. 
 

RIKSINTRESSE OCH FORNLÄMNINGAR 

I området finns inga kända riksintressen eller fornlämningar. 
 

Bebyggelseområden 

 
Planområdet sett från väster.            Planområdet sett från öster med Skoghemsgatan till                                                                                                                                    

                                                                                        vänster i bild.    

 
Planområdet ligger mitt i ett bostadskvarter med både enplans- och tvåplansvillor samt flerfamiljshus i 
två våningar.  
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Offentlig och kommersiell service 
Området ligger ca 1,5 km från Vaggeryds centrum där det finns tillgång till kommersiell och offentlig 
service i form av affärer, servicefunktioner, äldrevård och barnomsorg. I Vaggeryd finns även 
gymnasium, Fenix gymnasium. Inom 200 meter från planområdet finns F-2 skola. 
 
Gator och trafik 
Tillgängligheten till planområdet är god, det är lätt att ta sig till området med både bil eller via gång- 
och cykelvägar. Via Jönköpingsvägen ca 150 m öster om området går det enkelt att ta sig till E4:an 
som ligger drygt 1 km väster om planområdet. Längs Jönköpingsvägen går gång- och cykelväg på 
båda sidor. Vägen till Bondstorp (Bondstorpsvägen) går ca 100 m från planområdet och där börjar 
gång- och cykelvägen först efter 300 m. På båda vägarna är hastigheten 30 km/h med hänsyn till 
Götafors förskola och skola. Åt söder på Jönköpingsvägen är hastigheten 50 km/h. 
 

 
                     Planområdets lokalisering i förhållande till närliggande gator, skola och busshållplats.  

 

Teknisk försörjning 
Området kommer att anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar som ligger i 
Skoghemsgatan precis söder om planområdet. En huvudledning för vatten och spillvatten korsar 
planområdet från norr till söder ungefär på mitten av Ljungdala 14, denna ska bevaras och inte 
överbyggas. Anslutning till el- och fiber är möjligt. Dessa finns i Skoghemsgatan och även på 
fastigheten Ljungdala 14, närmast östra fastighetsgränsen, går en fiberledning.  

 

 

Götafors F-2 skola 

Bondstorpsvägen 

Jönköpingsvägen 

Busshållplats 

Boerydsgatan 

Skoghemsgatan 
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Tillgänglighet, lek och rekreation 
Tre lekplatser finns på ca 1000 meters avstånd från planområdet. 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 Vaggeryds station och härifrån går 
även tågtrafiken, med avgångar till Jönköping, Nässjö och Värnamo. Till stationen är det ca 1000 
meter. Det finns även ett busstopp ca 200 meter från planområdet där buss nr 133 samt 136 går mot 
Jönköping, Gnosjö, Värnamo. Tillgängligheten till kollektiva färdmedel bedöms därför vara god.  
 
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 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 
Området bedöms inte vara bullerstört från vare sig väg- eller spårtrafik. 
 
Förorenad mark 
Fastigheterna Ljugdala 10 och 14 är inte klassat som potentiellt förorenade områden enligt 
Länsstyrelsens WebbGIS (2018-03-27). Tidigare fanns ett bostadshus på Ljungdala 10. Huset förföll 
och revs i början av 2000-talet. Huset värmdes upp genom vedeldning så marken befaras inte ha spår 
av förorenade ämnen. Ca 150 meter nordväst om planområdet ligger Källemo industriområde. 
Fastigheten Källemo 1 ägs av Castellum Kommersiella Fastigheter nr 1 AB. På industriområdet verkar 
KSL Trading AB som levererar skivmaterial för kök, inredning och snickeri. Utöver det används 
industriområdet för lagerverksamhet. Aktiviteterna på området bedöms inte som störande. Fastigheten 
är enligt Länsstyrelsens WebbGIS (2018-03-27) klassat som ett potentiellt förorenat område, riskklass 
2. Tidigare fanns där en verkstadsindustri som använde halogenerade lösningsmedel (tri) i 
verksamheten. Det är därför inte lämpligt att borra efter bergvärme på området förrän eventuella 
föroreningar är utredda. 
 

 
Bilden visar planområdet inringat i rött samt industriområdet 

ca 150 meter i nordväst. 
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Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 
Planområdet är två fastigheter i Vaggeryds tätort varav en som idag står oanvänd. En byggnation på 
tomten innebär en positiv förändring som bidrar till ett trevligare och mer tilltalande kvarter. 
Byggnationen innebär en förtätning i ett område där mark som redan är ianspråktagen kan nyttjas för 
att skapa fler bostäder. Byggnationen bedöms inte bidra till några negativa konsekvenser. Kommunen 
bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan. Se bilaga 
1 (upprättad undersökning). 
 

FÖRSLAG OCH ILLUSTRATION 

Bebyggelse 
Den bebyggelse som föreslås på fastigheten Ljungdala 10 är antingen två villor (genom avstyckning 
av tomten) eller ett flerfamiljshus. Ännu finns ingen given exploatör utan detaljplanen ska kunna 
möjliggöra och möta den efterfrågan som finns.  
 

Angöring och parkering 
Angöring till området sker från Skoghemsgatan eller Boerydsgatan. Parkering anordnas på fastigheten. 
 

Planbestämmelser 
I detaljplanen avser kvartersmarken bostadsändamål (B) som får uppföras med en högsta 
byggnadshöjd på 6,8 meter. För att styra bebyggelsens placering mot omgivande gator markeras en 4 
meter bred zon med prickmark, vilket innebär att ingen byggnad får uppföras inom detta område. 
Likaså finns en 3 meter bred zon med prickmark mot befintliga bostadsfastigheter för att förhindra 
byggnation. På kvartersmarken finns ett område som är reserverat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (u1).  
 
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 
Inom planområdet finns ingen allmän platsmark. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheterna inom planområdet ägs av Vaggeryds kommun samt en privat fastighetsägare. Den 
fastighet som ägs av kommunen kommer eventuellt beröras av fastighetsrättsliga åtgärder i form av 
avstyckning i två delar. Avstyckning kommer att ske enligt fastighetsbildningslagen och initieras av 
kommunen men bekostas av köparna. 
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Ekonomiska frågor 
Kommunens kostnader består av att upprätta detaljplanen. Kommunens intäkter består av 
anslutningsavgifter för VA samt försäljning av tomter. 
 
Medverkande tjänstemän 
Under arbetsprocessen har tjänstemän från Vaggeryds kommun bidraget med sin kompetens. 
Samrådshandlingen har upprättats av planarkitekt Viktoria Gustafsson. 
 
Kanslienheten, Vaggeryds kommun 
2018-04-12 
 

Viktoria Gustafsson  Torbjörn Åkerblad 

Planarkitekt   Kanslichef 
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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
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning
)6,8 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 §

1 st 1 p.

Placering

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

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

SVENSBYGGET

LJUNGDALA

GÖTASTRAND 1:1

Antagen 2018-xx-xx
av Kommunstyrelsen

 Laga kraft 2018-xx-xx

DETALJPLAN FÖR
Ljungdala 10 m.fl.
Vaggeryds tätort

Viktoria Gustafsson
Planförfattare

D.nr KS 2018/030

Samrådshandling 
April 2018



 
Kommunledningskontoret 

Undersökning 
Ljungdala 10, 14 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 
 
 

 
MILJÖPÅVERKAN  Stor Liten  Ingen Kommentar 
 
Nulägesbeskrivning av den aktuella platsen 
Beskrivning av nuvarande 

miljöbelastning på platsen 

(Betydande störningar på 

platsen, utsläpp till luft och 

vatten, vibrationer, buller, ris-

ker, värdefull biotop, hotade 

eller på annat sätt skyddsvärd 

växt- eller djurart, ekologisk 

känslighet) 

  I Planområdet består av en lucktomt och en be-

byggd fastighet i Vaggeryds tätort. På lucktomten 

har tidigare funnits ett bostadshus och på den be-

byggda fastigheten står ett bostadshus. Platsen lig-

ger nära Vaggeryds centrumbebyggelse och ser-

vice och är ett naturligt förtätningsområde för bo-

städer.  

 

Miljömål som berörs av DP 

God bebyggd miljö  L  Planen bidrar till att förtäta Vaggeryds samhälle, 

vilket är i linje med det nationella miljömålet god 

bebyggd miljö.  

Giftfri miljö  L  Fastigheten Källemo 1 som ligger ca 150 meter 

från planområdet är enligt Länsstyrelsens Webb-

GIS (2018-03-27) klassat som ett potentiellt föro-

renat område, riskklass 2. Tidigare fanns där en 

verkstadsindustri som använde halogenerade lös-

ningsmedel (tri) i verksamheten 

 

Miljökvalitetsnormer 

Förordningen om omgiv-

ningsbuller och EU:s bullerdi-

rektiv. 

  I - 

Vatten   I - 

 

Natur 

Lagenligt skyddad natur (na-

turreservat), landskapsbild, 

strandskydd, område med 

geografiska bestämmelser en-

ligt 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  L  Fastigheterna Ljungdala 10,14 är inte klassat som 

ett potentiellt förorenat område enligt Länsstyrel-

sens WebbGIS (2018-03-27). Fastigheten 

Källemo 1 som ligger ca 150 meter från planom-

rådet är enligt Länsstyrelsens WebbGIS (2018-03-

27) klassat som ett potentiellt förorenat område, 

riskklass 2. Tidigare fanns där en verkstadsindu-

stri som använde halogenerade lösningsmedel (tri) 

i verksamheten. 

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 stör-

ningar, barriärer) 

  I - 

 

Stadsbild 

(Struktur, dominans, helhet 

eller uppdelat/fragmenterat, 

skala, synfält) 

 L  Att lucktomten bebyggs kommer bidra till en tyd-

ligare struktur i kvarteret och ses som en positiv 

utveckling av området. Samma höjdsättning som i 

övriga kvarteret kommer gälla även för denna de-

taljplan. 

 

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 ljusför-

hållanden, vatten- och luftför-

oreningar, synergieffekter) 

  I  



   

Ljusförhållanden och  

lokalklimat (Temperatur, 

vindförhållanden, vindtunnel-

effekt, svackor med kalluft, 

dimbildning, snödrev, norr-

läge, skuggbildning, solexpo-

nering) 

  I  

 

Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 

ÖP  L  Området finns inte med i gällande översiktsplan. 

 

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 inte betydande, vilket innebär att ingen miljöbedöm-

ning och tillhörande MKB behöver göras. 

 

Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: - 

 

Checklistan är utförd den: 2018-04-03 

 

 

 

________________________________   

Viktoria Gustafsson   

Planarkitekt     

 

Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör 

 

 

 



 

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     

 

 
 
 
Yttrande på motion – tillstånd för elcyklar på 
kommunal mark, dnr TU 2018/031 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion daterad 2018-01-15 har lämnats in till 
kommunledningskontoret som remitterat motionen till tekniska 
utskottet för yttrande senast den 21 maj 2018. 
 
Motionen föreslår att 
• Tekniska kontoret ger ett permanent tillstånd för framförandet av 

el-cyklar på kommunens mark där inte ett uttryckligt förbud finns 
mot cykling. 

• Detta anslås tydligt och övriga markägare utmed cykelleder också 
uppmuntras till att ge permanenta tillstånd för framförande av el-
cykel på sina marker. 

 
Tekniska kontorets yttrande 
Det inte tillåtet att köra i terräng med en el-cykel utifrån 
terrängkörningslagen. Naturvårdsverket gör bedömningen att el-cyklar 
kan orsaka mer skador i naturen än vad vanliga cyklar gör, vilket gör 
att de inte heller faller inom allemansrättens regler. Vanliga cyklar får 
användas i naturen så länge de inte orsakar störning eller skada.  
 
Anledningen är de skador som fordonen orsakar. Undantag från 
terrängkörningslagen ges främst till de som i samband med skogsbruk 
eller jordbruk ska utföra sitt arbete. Det gäller även byggande och 
underhåll av vägar, ledningar och andra anläggningar som är viktiga 
för samhället. 
 
Körning i terräng kräver markägarens tillstånd. I vissa fall kan 
länsstyrelsen besluta om undantag om du till exempel har en 
funktionsnedsättning, eller i samband med en tävling eller 
arrangemang. 
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Tekniska kontoret anser inte att ett generellt tillstånd för framförandet 
av el-cyklar är praktiskt möjligt att genomföra med anledning av de 
olika gränsdragningsproblem det kommer att innebära. Det gäller till 
exempel vilken typ av el-fordon som ska tillåtas. Det gäller också som 
motionen anger att skilja på kommunal och privat mark. Tekniska 
kontoret har inga resurser att genomföra den omfattande skyltning och 
informationsbehov som skulle krävas för detta. Det finns inte heller 
några resurser att övervaka tillståndet och hantera eventuella skador på 
marken som skulle kunna uppstå. 
   
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss med motion – tillstånd för el-cyklar 
på kommunal mark. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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 Tekniska utskottet 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
 
 
Yttrande på motion – kanotled genom Vaggeryd, 
dnr TU 2018/032 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen, men att tekniska 
kontoret får i uppdrag att beakta motionen i samband med arbetet att 
genomföra utvecklingsprogrammet för vattennära mötesplatser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion daterad 2018-01-29 har lämnats in till 
kommunledningskontoret som remitterat motionen till tekniska 
utskottet för yttrande senast den 21 maj 2018. 
 
Motionen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska 
kontoret att skyndsamt starta detta arbete för att göra Lagan farbar för 
kanoter och mindre båtar från Kvarnen till Hjortsjön. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
Kommunstyrelsen antog 2018-03-07 § 70 ett utvecklingsprogram för 
vattennära mötesplatser. Syftet med programmet har varit att samla 
alla olika idéer, förslag och synpunkter som finns kring Lagan i ett 
helhetsperspektiv utifrån de olika utredningar som också genomfördes 
i arbetet med programmet. Utredningar och inventeringar avseende 
geoteknik, natur- och kulturvärden med mera har gjorts. Dessutom har 
ett omfattande remissarbete lagts ned för att involvera alla som har 
intresse av Lagan och dess omgivning.  
 
Efter att programmet antagits har tekniska kontoret genom den 
arbetsgrupp för samverkan som bildades på kommunstyrelsens 
uppdrag tagit fram en plan för hur man ska påbörja arbetet med att 
genomföra programmets strategier. I planen har man valt att börja 
med Södra Park-området i Vaggeryd och ekonomiska medel har sedan 
tidigare avsatts för detta arbete. 
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Att skyndsamt genomföra det motionen föreslår innebär att planen 
med Vattennära mötesplatser måste stoppas och kommer att försenas 
på grund av resursbrist inom tekniska kontoret som kräver 
prioriteringar mellan alla projekt. Motionen föreslår arbete i Lagans 
vatten vilket innebär dels att det inte kan göras när som helst på året 
och dels att det kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Inga medel finns 
avsatta för att genomföra motionens åtgärder. Åtgärderna bedöms vara 
av mindre karaktär och ses som möjliga att inarbeta inom projektet 
Vattennära mötesplatsers etappindelning för genomförandet. Det 
kommer krävas hänsynstagande utifrån flera naturvärden men en 
förbättrad framkomlighet för kanot bedöms som uppnåbar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss med motion – kanotled genom 
Vaggeryd. 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
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Yttrande på medborgarförslag – gör 
gångfartsområdet större i Vaggeryds centrum, 
dnr TU 2018/043 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning överlämnade 2018-04-09 
ett medborgarförslag till tekniska utskottet för upprättande av förslag 
till svar till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget föreslår att 
gångfartsområdet i Vaggeryds centrum ska göras större medföljande 
skiss. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
I kommunens pågående centrumutveckling har en plan för fysiska 
åtgärder i Vaggeryds centrum tagits fram och genomförts av tekniska 
kontoret under flera år. Den fjärde och sista etappen med torget håller 
precis på att planeras och ska genomföras under sommaren 2018.  
 
Utifrån politiska beslut planeras centrumutvecklingen sedan att ske i 
Skillingaryds centrum i samband med byggnationen av kvarteret 
Gästgivaren. Därefter diskuteras centrumförbättringar ospecificerat i 
kommunens alla tätorter 20121-2022. 
 
Planeringen för en ombyggnation av korsningen Storgatan-
Götaforsvägen pågår och hoppas innebära en minskning av 
genomfartstrafiken på Storgatan genom centrala Vaggeryd. Tekniska 
kontoret håller också på att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram för att 
ge en heltäckande plan för framtida åtgärder inom 
trafiksäkerhetsområdet. 
 
För att få förståelse och acceptans behöver gatuutformningen avvika 
för gångfartsområde i förhållande till övriga gator. Att bara skylta 
gångfartsområde utan åtgärder i gatumiljön är inte att rekommendera. 
I ett längre perspektiv, 5-10år, kan det vara motiverat att överväga att 
utöka gångfartsområdet i Vaggeryds centrum. Det förväntas att 
plankorsningen med järnvägen kommer att byggas bort och det kan då 
påverka Storgatans trafikering. 
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Tekniska kontoret anser inte att ett utökat gångfartsområde på 
Storgatan i Vaggeryd är motiverat för att begränsa framkomligheten 
för motordrivna fordon med anledning av att öka tillgängligheten för 
gående i samband med att olika arrangemang i form av marknader 
eller liknande. Efterfrågan av marknadsplatser i centrala Vaggeryd har 
inte ökat de senaste åren utan snarare tvärtom minskat. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss med medborgarförslag – gör 
gångfartsområdet större i Vaggeryds centrum. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – placera farthinder 
på Grindstensvägen i Vaggeryd, 
dnr TU 2018/044 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning överlämnade 2018-04-09 
ett medborgarförslag till tekniska utskottet för upprättande av förslag 
till svar till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget föreslår att placera 
ett farthinder på Grindstensvägen i Vaggeryd. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2015-03-30 §28, om bashastighet 
inom tätbebyggt område i antagen hastighetsplan. Kommunens 
bashastighet inom tätbebyggt område är 50km/timmen. 30km/timmen 
förekommer på vissa sträckor förbi skolor/förskolor samt i centrala 
Skillingaryd och Vaggeryd. 
 
Vaggeryds kommun är restriktiv med att anlägga farthinder om det 
inte är särskilt motiverat utifrån trafikmängd både vad gäller 
oskyddade trafikanter och motortrafik. Anledningen är att ett 
farthinder kan orsaka miljömässiga problem (till exempel buller) för 
de kringboende.  
 
En mätning av fordon och hastigheten på sträckan genomfördes 
mellan den 3-17 april. Under den tiden passerade 120 fordon i båda 
riktningarna. Medelhastigheten för samtliga fordon uppmättes till 
35km/timme. Tekniska kontoret anser inte att det är motiverat att 
placera ett farthinder på Grindstensvägen i Vaggeryd utifrån den låga 
trafikmängden, att gatan är en återvändsgata och att det finns 
alternativa platser i närheten för oskyddade trafikanter att vistas på. 
 
  



  

Sida 
2(2) 

 
 
Enligt Trafikförordningens (1998:1276) grundbestämmelse i 2 kap. 1§ 
står det att ” för att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den 
omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. 
Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller 
och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom 
som är till hinder för dem i trafiken.” vidare ska ”en vägtrafikant visa 
hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss med medborgarförslag – placera farthinder 
på Grindstensvägen i Vaggeryd 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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