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 Tekniska utskottet kallas till sammanträde 
 
Tid: Tisdagen den 20 november 2018 klockan 13.00 
 
Plats: Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 
  
Per-Olof Toftgård  
Ordförande Elisabeth Wigert 
 Sekreterare 

 
Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 
Förslag på protokollsjusterare: Besim Matoshi 
Förslag till justeringsdag: Fredagen den 23 november 

 
 

Ärenden: 
1. Tilldelning sand, grus och bergmaterial, dnr UH 2018/094.  

Föredragande: Magnus Ljunggren 
 

2. Lokal trafikföreskrift gällande parkering på Nådastigen i Vaggeryd, 
dnr TU 2016/094.  
Föredragande: Afshin Teimouri 

Bilaga 

3. Lokal trafikföreskrift gällande parkering på Västra Järnvägsgatan i 
Skillingaryd, dnr TU 2018/098.  
Föredragande: Afshin Teimouri 

Bilaga 

4. Lokal trafikföreskrift gällande parkering på Ljungberghsgatan i 
Skillingaryd, dnr TU 2018/099.  
Föredragande: Afshin Teimouri 

Bilaga 

5. Lokal trafikföreskrift gällande gångfartsområde på Skolgatan i 
Skillingaryd, dnr TU 2018/082.  
Föredragande: Afshin Teimouri 

 

6. Förslag till beslutssats till skrivelse om Höga bränna,  
dnr TU 2018/054. 
Föredragande: Hans Göransson 

Bilaga 

7. Yttrande på motion – sök medlemskap i Södra Skogsägarna 
ekonomisk förening, dnr TU 2018/050. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

8. Yttrande på medborgarförslag – inför cykelpumpar i våra tätorter, 
dnr TU 2017/082. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

9. Yttrande på detaljplan del av Hok 2:110 m.fl., dnr TU 2018/095. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 
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10. Svar på remiss om samråd ombyggnation av dämme vid utloppet i 

Rasjön, dnr TU 2018/097. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

11. Alternativ råvattentäkt, dnr KS 2009/392. 
Föredragande: Teo Magnusson Bejving 

Bilaga 

12. Förvaltningsinformation av större vikt, dnr TU 2018/001. 
- Gatubelysning Skillingaryd 
- Stigamo Etapp 2B 
- Ombyggnad Storgatan/Götaforsvägen GC-väg korsning 
- Allmän platsmark Gästgivaren (Mejeriet) 
- Utredning inköp av el 
- Grindstensvägen 

 

13. Delgivningar, dnr TU 2018/002. 
A. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-17 §252 om 

samverkansavtal gång- och cykelväg längs väg 806, Skillingaryd 
Tallnäs/Tofteryd, dnr KS 20107/394. 

 
Bilaga 

14. Övriga frågor  

 



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om Parkering på Nådastigen, Vaggeryd; 
beslutade den 20 november 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På 5 markerade platser på södra delen inom parkeringsområdet söder om Sveavägen får fordon parkeras,
dock längst 3 dygn i följd.

 
Denna författning träder i kraft den 20 november 2018.

 
Tekniska utskottet

 
Afshin Teimouri

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Nådastigen, Vaggeryd
Datum: 2018-11-07

0665 2018:23

Kontrolldatum: 2018-11-07 Nådastigen, Vaggeryd



Kontrolldatum: 2018-11-07 Nådastigen, Vaggeryd



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om Parkering på Västra Järnvägsgatan, Skillingaryd; 
beslutade den 20 november 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På Västra Järnvägsgatans östra sida och på särskilt anordnade platser mellan Källeliden och Idrottsgatan
får fordon parkeras under högst 1 timme i följd.

 
Denna författning träder i kraft den 20 november 2018 då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2006 : 154) om parkering på Västra Järnvägsgatan  ska upphöra att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Afshin Teimouri

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Västra Järnvägsgatan,
Skillingaryd

Datum: 2018-11-06

0665 2018:22

Kontrolldatum: 2018-11-06 Västra Järnvägsgatan, Skillingaryd



Kontrolldatum: 2018-11-06 Västra Järnvägsgatan, Skillingaryd



 
Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Ljungberghsgatan, Skillingaryd; 
beslutade den 20 november 2018. 

 
Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På 2 markerade platser på Ljungberghsgatans västra sida i höjd med stationshuset får fordon parkeras
högst 1 timme.

 
Denna författning träder i kraft den 20 november 2018 då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter
(0665 2006 : 142) om parkering på Ljungberghsgatan ska upphöra att gälla.

 
Tekniska utskottet

 
Afshin Teimouri

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Ljungberghsgatan, Skillingaryd
Datum: 2018-11-06

0665 2018:21

Kontrolldatum: 2018-11-06 Ljungberghsgatan, Skillingaryd



Kontrolldatum: 2018-11-06 Ljungberghsgatan, Skillingaryd
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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 skrivelse – Höga bränna, dnr TU 
2018/054 
 
Förslag till beslut 
Följa skogsbruksplanen med avverkning och gallring för hela området 
kring Friluftsgården i Vaggeryd, med beaktande av VSOK:s 
önskemål.  
 
Avverkningen och gallringen innebär mindre intäkter om hänsyn ska 
tas enligt VSOK:s önskemål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En remiss inkom till tekniska kontoret 2018-04-27 från 
kommunstyrelsens tjänstemannaberedning angående en skrivelse från 
Vaggeryds SOK om att ta bort stängslet som inhägnar Höga bränna 
vid Friluftsgården i Vaggeryd.  
 
Stängslet vid Höga Bränna sattes upp 2008 för att ”älgsäkra” den 
ekskog som planterats där efter stormarna Gudrun och Pers härjningar 
i området. Tre öppningar i stängslet gör området tillgängligt för 
friluftsliv. En del av trädbeståndet är nu ”älgsäkrat”, men inte hela 
området. Hela området beräknas vara ”älgsäkrat” någon gång efter 
2020. Att stängsla om delar av området anses vara en onödig kostnad 
då området är tillgängligt. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2018-06-12 §71 att föreslå VSOK att 
tekniska utskottet gallrar vid Höga Bränna, om klubben kunde hjälpa 
till med att ta hand om riset då det inte finns ekonomi för det inom 
tekniska utskottets budgetram. 
 
Kommunledningskontorets tjänstemannaberedning skickade tillbaka 
ärendet till tekniska utskottet för att undersöka om VSOK har 
möjlighet att ta hand om det som blir kvar efter röjningen samt att 
förtydliga ärendet med en beslutssats. 
 
Den 15 oktober inkom en skrivelse från VSOK, via kommunlednings-
kontoret, med önskan om att staketet tas bort och att samtal förs. 
 
Den 15 oktober träffas måndagsgruppen från VSOK och gatu- och 
parkchef Hans Göransson vid friluftsgården för att diskutera frågan. 
VSOK framförde då att de inte vill ta hand om eventuellt ris som 
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uppkommer vid en gallring. VSOK framförde också ett antal krav på 
eventuella avverkningar och gallringar i området kring Friluftsgården. 
Den 30 oktober tog Hans Göransson upp frågan på möte med Natur- 
och miljörådet i Vaggeryds kommun. Enligt skogsbruksplanen 
behöver det göras åtgärder i området kring Friluftsgården. Dessa utgår 
från det avkastningskrav som kommunen har. En önskan om röjning 
och åtgärder ska därför finansieras med uttag från skogen och 
finansiering av extra åtgärder är inte aktuellt. 
 
Syftet med att ta upp frågan om avverkning på Natur- och miljörådet 
var att få fram olika synpunkter från olika organisationer. Inga 
synpunkter på att använda den gröna skogsbruksplanen lämnades. 
 
Tekniska kontoret har därför för avsikt att skriva ihop en beskrivning 
av arbetet och ge information till allmänhet när arbetet startar. Ta bort 
grenar från stigar, naturhänsyn, ingår i arbetsprocessen för 
skogscertifieringen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss från den 2018-04-27 med 
skrivelsen från Vaggeryds SOK, dnr KS 2018/130. 
Tekniska utskottets beslut 2018-06-12 §71 med svar på skrivelse om 
stängsel vid Höga Bränna, dnr TU 2018/054. 
Återremiss från kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 2018-06-
25 till tekniska utskottet. 
Skrivelse från Vaggeryds SOK från 2018-10-12. 
Minnesanteckningar från Vaggeryds SOKs Måndagsgruppens möte 
med Hans Göransson, 2018-10-15. 
Minnesanteckningar från Natur- och miljörådet, 2018-10-30. 
Meddelande från Lisbeth Karlsson, VSOK och Natur- och miljörådet, 
2018-11-11. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 













        
        
 
 
 
    

       Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun 
 
     
       2018-10-12 
 
 
 
 
 
 
Höga Bränna, stängslet och framtiden 
 
Vid årsmötet med Vaggeryds SOK i mars 2018 fattades beslut om att tillskriva kommunstyrelsen 
för att få bort stängslet runt Höga Bränna i Vaggeryd. En sådan åtgärd skulle åter öppna detta tre 
hektar stora naturområde på tröskeln till tätorten för allmänheten. Idag är området i stort sett 
ogenomträngligt. 
 
Något svar har ännu inte inkommit men enligt en observant styrelseledamot har tekniska utskottet 
yttrat sig i frågan och konstaterat att det inte kan bli tal om att ta bort staket under överskådlig tid. 
  
Dock lämnar tekniska utskottets beslut och yttrande en öppning för diskussion mellan kommunen 
och Vaggeryds SOK om vad som kan göras i frågan. Vi är mycket intresserade av fortsatta 
kontakter eftersom vi i våra led både har sakkunskap när det gäller röjning och dessutom kan vi 
bidra med arbetsinsatser.  
 
Ansvaret för borttagningen av staket som inte fyller någon som helst funktion måste dock ligga 
på kommunen. Det är av yttersta vikt att staketet redan nu öppnas i vissa sektorer kring de grindar 
som finns så att området redan efter smärre röjningsinsatser obehindrat kan användas för den som 
vill röra sig på och kring Höga Bränna. 
 
Vi vill också understryka att detta är en fråga av yttersta vikt för oss. Vår ungdomsverksamhet 
inom orientering är under utveckling och vi behöver Höga Bränna-området för tränings- och 
tävlingsverksamhet. Men även allmänheten har ökat behov av strövstigar och dessutom torde 
Höga Bränna vara mycket användbart för andra typer av friluftsaktiviteter som till exempel 
mountainbike-åkning. Lägg därtill att friluftsområdet kring VSOK:s Friluftsgården kraftigt 
beskurits genom etablering av nya bostadsområdet Nestors, samt en hästgård väster om 
Tofterydsvägen. Sedan tidigare finns skjutfältet som begränsande faktor i sönder. 
 
 
 



Vi vill dock understryka att det är viktigt att tempot höjs för våra diskussioner. Om så inte sker är 
vi rädda för att hela frågan hamnar i långbänk när det för oss är mycket viktigt att en förändring 
snabbt kommer till stånd. I dag är området som gott som helt otillgängligt stora delar av året och 
oanvändbart, inte bara för VSOK utan för alla. 
 
Vi vill tillägga att styrelsen för vår förening i kontakter med Skogsstyrelsen fått veta att det går 
att ansöka om ekonomiskt stöd för att ta bort stängsel av det slag som det handlar om här.  
  
Vaggeryds SOK 
 
 
 
genom Kåre Boberg 
 
 
 
 
 
 
 
PS 
Nu när löven faller, och området åter är möjligt att genomkorsa, är tiden den rätta för att göra 
studiebesök på Höga Bränna. Området har mycket stor potential, inte bara för stilla promenader 
och motionsidrotter som löpning, skidåkning, orientering och mountainbike-åkning. Där har även 
tidigare utövats bouldering, en lightversion av bergsklättring. Där finns också, på detta 
vaggerydsbornas stadsberg, goda möjligheter till god utsikt. DS. 
  

 

 

 

 

 

 

VSOK 
c/o Kåre Boberg 
Vallongatan 35B 
557 31  Vaggeryd 
kare.boberg@live.se 
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Minnesanteckningar från Måndagsgruppens möte men Hans Göransson, 
Tekniska kontoret. 
Plats: Friluftsgården 
Datum: 2018.10.15 
  
Närvarande: 
Hans Göransson Tekniska kontoret 
Bernt Ekfeldt VSOK 
Ingemar Johannesson VSOK 
Ingemar Gustavsson VSOK 
Kåre Boberg VSOK 
Ingemar Emilsson VSOK 
  
Göransson hade önskat träffa VSOK med anledning av VSOKs skrivelse om upprensning och 
borttagning av stängsel runt Höga Bränna. Tekniska utskottets (TU), tidigare utlåtande hade 
återremitterats från KS och TU behöver tillsammans med VSOK finna en ny gemensam 
framkomlig lösning. 
  
Stängslet kan inte tas ned förrän om tidigast 2 år för att framför allt säkra de 
tilläggsplanterade askarna. 
  
Gallring kan ske i begränsad omfattning men omhändertagande av ris vill inte TU göra. Om 
VSOK vill åta sig det kan det vara OK att dra det åt sidan utefter de stigar som öppnas upp. 
Detta innebär en lågbudgetsatsning i avvaktan på en långsiktig restaurering av området. 
  
VSOK önskar också att de tre öppningarna till Höga Bränna öppnas upp för att tillgängliggöra 
områden efter en gallring. Detta var emellertid Göransson tveksam till med tanke på att djur 
kan komma in. 
 
Göransson hade inte klart för sig att det eventuellet går att få anslag från skogsstyrelsen till 
att ta ned stängslet. Han kommer att undersöka detta. 
  
För att finansiera gallring på Höga Bränna vill TU avverka skog i Friluftsgårdens närområde.  
  
VSOK betonade att gallring är OK men ej slutavverkning. Framför allt bör lövträd sparas. 
  
VSOK framförde också betänkligheter om möjligheten att använda vägen till Friluftsgården 
för virkestransporter. 
  
Likaså måste upplagsplats samt skotningsvägar diskuteras för att minimera skador i naturen. 
 

http://www.vsok.se/
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Vi hade en väl samsyn vad gäller området vid södra delen av Kvarndammen som vi också 
tycker hänger samman med Höga bränna och Sventa kullar.  
 
Varför inte belysningen från Ellen Nybergs promenad upp till Friluftsgården 
(sommarladugården) inte kommit på plats hade Göransson inget svar på men höll med om 
att  det borde komma till stånd. 
  
/ingemar emilsson 
  
 
 

http://www.vsok.se/
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Natur- och miljörådet 
 
Dag: 2018-10-30 
Tid: Kl. 18.00 – 20.00 
Plats: Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 
  
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSOK, Vaggeryds skid- och orienteringsklubb, Lisbeth Karlsson 
LRF, Patrik Forsberg 
Naturskyddsföreningen, Lisbeth Karlsson 
Skillingaryds Frisksportklubb, Ingemar Elgemark 
Vaggeryds-Skillingaryds Ornitologiska förening, Magnus Ottosson 
Vaggeryds Jaktvårdskrets, Göran Hansson 
Johnny Wackt, Miljö- och byggnämndens ordförande 
Hans Göransson, gatu- och parkchef, Tekniska kontoret 
Hanna Grönlund, planarkitekt 
Lina Larsson, miljöstrateg 
Madeleine Larsson, miljöstrateg 
Anna Jönsson, Miljö- och byggchef 
 

Ej närvarande: Monika Johansson Grönkvist, projektingenjör, Tekniska kontoret 
Anna-Karin Slunge, Miljö- och byggnämndens vice ordförande 
Peter Sjöberg, Miljö- och byggnämndens ledamot 
IOGT-NTO Bäckalyckan, Roland Emanuelsson 
 

1.  Kommande LONA-projekt 
Lina har börjat titta på ansökan för restaurera Skillingaryds dämme. 
Föreningar skulle kunna bidra med röjning av buskar och sly, infor-
mationsskyltar, invigning. 
Fråga från ornitologerna: Kommer kommunen att ha skötsel för detta? Det är 
ingen mening med att restaurera om man inte har fortsatt skötsel. 
Svar: Endast om det avsätts pengar för det. Det ingår inte i uppdraget, att ha 
kontinuerlig skötsel, men det kan vi ta upp med politiken. 
Fråga från ornitologerna: Ett medfinansiering intyg, hur långt är det? 
Svar: Det är bara under 1 år som projektet löper och handlar om 100 timmar. 
Kommunicera och synliggöra skyddsvärda träd, tätortsnära träd.  
Skyltning vid ca 100 träd, frihuggning av ca 10-20 träd, samarbete med för-
skola/skola om att adoptera ett träd och information till markägare om 
skyddsvärda träd och anmälningsplikten.  
Lisbeth tycker detta är jättebra, lyfta upp kunskapen om att bevara gamla 
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träd.  
Johnny:Iinvolvera hembygdsföreningar som har mycket kunskap.  
 

2.  Grönstrukturplanen 
Arbetet med att ta fram en Grönstrukturplan pågår och under våren/somma-
ren har material samlats in, medborgardialog varit ute och inventeringar 
gjorts. Nu har analysarbetet påbörjats, och det är de sociala och 
hälsofrämjande ekosystemtjänsterna som analyserats först. Alla ytor inom 
300 meter från tätorternas gränser har inventerats ur ett socialt/hälsoperspek-
tiv. Ett preliminärt resultat delgavs Natur- och miljörådet, samt att det 
fortsatta analysarbetet av de andra ekosystemtjänsterna presenterades över-
gripande.  
En del av föreningarna fick ut ett frågeunderlag/ inventeringsunderlag kring 
de frågor som berör respektive förening, som en del i att fördjupa analysen 
för stödjande (biologisk mångfald) och försörjande (jordbruk) ekosystemtjän-
ster. Projektgruppen önskar att få in svaren på dessa senast den 30 november. 
Med handlingarna bifogas även en delrapport där detta beskrivs mer 
ingående. 
 

3.  Skogsskötsel Friluftsgården Vaggeryd 2018-2019, information, syn-
punkter, Tekniska kontoret 
Den rena skogsmarken är begränsad till områden med tätortsnära skog och är 
därför värdefull för friluftslivet.  Nu har vi gallrat och avverkat på en hel del 
områden och landar nu vid Friluftsgården. Här finns det områden som det un-
der en 10 årsperiod behövs göras skogåtgärder enligt skogsbruksplanen. 
Naturligtvis med avkastningskrav till kommunen. En önskan om röjning och 
åtgärder ska därför finansieras med uttag från skogen och finansiering av ex-
tra åtgärder är inte aktuellt. 
Den gröna skogsbruksplanen är det enda som går att arbeta efter. Sedan är det 
miljöprogrammet, då ska vi ombilda hela skogsbruket till hyggesfritt skogs-
bruk med extra hänsyn till friluftslivet, det tar ca 30 år. Det finns planer på 
skydd av friluftsgården enligt en motion som Lina arbetar med.  
Syftet med att ta upp frågan om avverkning var att få fram olika synpunkter 
från olika organisationer och sondera lite enligt frågeställning i TU.  
Det var inga synpunkter på att använda den gröna skogs-
bruksplanen.  Tekniska kontoret kommer att skriva ihop en beskrivning av ar-
betet och ge information till allmänhet när arbetet startar. VSOK tar det in-
tern. Ta bort grenar från stigar, naturhänsyn, ingår i arbetsprocessen för skog-
scertifieringen. 
Input från medborgardialogen: Det ligger träd över stigar som är svåråtkom-
ligt och detta är ett område som inte får röras. 
  



  

MINNESANTECKNINGAR 

 
Sammanträdesdatum:      Sida: 

 2018-10-30    
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Frågor: 
Cirkulationsplatser, varför tar man bort de gröna i cirkulationsplatserna? 
Svar: Det är bland annat en arbetsmiljöfråga. Här finns det även fördelar med 
sikt och trafiksäkerhet. Vi planterat en hel del blommande och fruktbärande 
växter längs kanterna runt cirkulationsplatserna, för att göra området kring 
cirkulationsplatserna grönare  
 

  
 
 

4.  Övriga ärenden 
- 
 
 

5.  Nästa möte 
Alla kommunala råd kommer i och med nya mandatperioden flyttas över till 
kansliet och kallelse kommer att skickas ut därifrån. 
Tisdagen den 19 februari 2019 kl 18.00. 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Anna Jönsson 
Miljö- och byggchef 
 

  
 

 



Från: Hans Göransson
Till: Elisabeth Wigert
Ärende: VB: Skogsavverkning Komplettering till motion och skogsskötsel
Datum: den 12 november 2018 10:29:00

 
 

Från: Lisbeth Karlsson <lissen.carlsson@gmail.com> 
Skickat: den 11 november 2018 18:51
Till: Info <info@vaggeryd.se>
Kopia: Hans Göransson <Hans.Goransson@vaggeryd.se>; [Miljö och Bygg]
<miljobygg@vaggeryd.se>
Ämne: Skogsavverkning
 
                                                      2018-11-11
Till
Kommunstyrelsen
Vaggeryds kommun
 
 
 
Angående avverkning av skog i Friluftsgårdsområdet.
 
På senaste mötet med Natur-och Miljörådet redogjorde Hans Göransson för planerade
avverkningar i ovanstående friluftsområde. Han berättade också att han besökt en liten
grupp medlemmar som brukar samlas på måndagar i Friluftsgården, vilket var ett bra
initiativ.
 
Den 5 november tog jag upp frågan i styrelsen för att få en samlad uppfattning om
föreningens ställningstagande i denna, för VSOK och många andra, viktiga fråga.
Jag ber härmed som VSOK: s representant i kommunens Natur-och Miljöråd att få
framföra följande synpunkter.
 
Styrelsen instämmer tillfullo i de synpunkter som framfördes på ovanstående
måndagsmöte. Se bif. minnesant. i separat mail!
 
Jättafäraden ( Höga bränna ) är ett på många sätt viktigt område för VSOK och det måste
vara möjligt att äntligen göra detta användbart genom röjning mm.
Vi anser att man gör detta i samråd med Skogsstyrelsen för att ev få bidrag till detta.
Det finns inget som säger att man måste ta pengar till detta genom annan avverkning i
friluftsområdet utan de kan tas från annat håll, vilket inte är vår sak att lösa.
 
Vi är positiva till att gallring sker, men detta bör ske varsamt och med hänsyn till
naturvärden så att den biologiska mångfalden främjas.
 
Kalhuggning får absolut inte ske! Detta är sk tätortsnära skog vars stora betydelse, för
rekreation och friluftsliv, har betonats under flera år. Det framhålls också naturens
betydelse för hälsan. VSOK deltar i projektet FAR (Fysisk Aktivitet på Recept).
Särskild skötselplan bör kanske finnas för tätortsnära skogar.
 
Hälsningar
 
Lisbeth Karlsson

mailto:Hans.Goransson@vaggeryd.se
mailto:Elisabeth.Wigert@vaggeryd.se


VSOK
Natur - och Miljörådet
070-2719052
 
 

Hälsning
Lisbeth 
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Yttrande på motion – Sök medlemskap i Södra 
Skogsägarna ekonomisk förening, dnr TU 2018/050 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Nuvarande leveranser av skogsprodukter bedöms fungera väl utifrån 
ekonomiskt utfall och kommunens behov av efterfrågad service. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (-) har lämnat in en motion 
2018-01-29 med förslag att: 

• Vaggeryds kommun söker medlemskap i Södra Skogsägarnas 
ekonomiska förening. 

• Vaggeryds kommun därefter levererar alla skogsprodukter till 
Södra Skogsägarna ekonomiska förening. 

 
Tekniska kontorets yttrande  
Vaggeryds kommun har olika typer av skog som kräver olika skötsel. 
All skog är inte så kallad produktionsskog utan hänsyn tas till natur- 
och kulturvård genom en grön skogsbruksplan. Kommunen är Pefc-
certifierad för uthålligt skogsbruk. 
 
Kommunens möjligheter till bra avkastning vid försäljning av 
skogsprodukter över tid är viktigt. Kommunens har också ett behov av 
hög och snabb service vid markförsäljning, eller beslut om 
igångsättning. Detta för att kommunen ska kunna uppfylla 
exploatörers och markentreprenaders krav på snabb service.  
 
Vaggeryds kommun har under tid byggt upp ett förtroende och en 
affärsförbindelse med Ture Johanssons Trävaru AB i Klevshult när 
det gäller de ärenden som kräver snabb hantering. Ofta är 
tidsutrymmet väldigt viktig i en pressad byggprocess. 
 
När avverkningen inte är tidspressad har större volymer sålt som 
volymbestämd rotpost och lämnats ut på öppna marknaden för anbud.  
 
Att söka medlemskap i Södra Skogsägarna ekonomiska förening kan 
vara aktuellt i en framtid. Kommunen har levererat virke till Södra 
Skogsägarna bl. a. i samband med stormen Gudrun.  
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Kommunal försäljning av skogsprodukter omfattas inte av Lagen om 
offentlig upphandling som reglerar kommunens inköp. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Medborgarförslag – Inför cykelpumpar i våra tätorter, 
dnr TU 2017/082 
 
Förslag till beslut 
Alternativ A 
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget och inte införa 
kommunala kompressorstyrda cykelpumpar. 
 
Alternativ B 
Föreslå Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och ge tekniska 
kontoret i uppdrag att installera 3 stycken kompressorstyrda cykelpumpar 
vid brandstationen i Vaggeryd, vid Vaggeryds torg samt vid Mejeriet i 
Skillingaryd. 
 
Alternativ C 
Föreslå Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget genom att införa 
ett bidrag till privata aktörer som upplåter centralt placerade offentliga 
cykelpumpar för att stimulera uppsättandet av offentliga cykelpumpar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom 2017-07-31 om att införa kompressorstyrda 
cykelpumpar i våra tätorter. Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning 
överlämnade medborgarförslaget till tekniska utskottet och kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår bifall till medborgarförslaget och ställer 
sig positiva till beskrivna intentioner. 
 
Tekniska utskottet beslutar 2017-11-28 att föreslå kommunstyrelsen att 
bifalla medborgarförslaget och tekniska kontoret påbörjar arbetet med att 
hitta möjliga platser för kompressorstyrda cykelpumpar. Man föreslår att de 
ska installeras vid brandstationen i Vaggeryd, vid Vaggeryds torg och vid 
Mejeriet i Skillingaryd. Kostnaden beräknas uppgå till 20 000 kr per 
cykelpump och ha en driftkostnad på ca 500-1000 kronor per år för alla tre 
cykelpumpar. Investeringen och driftkostnaderna för cykelpumparna 
beräknas kunna finansieras i befintlig budget. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-08-22 att föreslå 
kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget enligt tekniska utskottets 
förslag. Kommunstyrelsen återremitterar 2018-09-05 ärendet till tekniska 
utskottet för att titta på andra alternativa lösningar med redan befintliga 
pumpanläggningar. 
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Tekniska kontorets förslag på bidrag 
För att möjliggöra offentliga cykelpumpar utifrån medborgarförslagets 
intentioner föreslås att ett kommunalt bidrag införs från och med 2019. 
Syftet med bidraget är att stimulera privata aktörer att upplåta centralt 
placerade cykelpumpar för allmänt nyttjande. Utifrån att företagen har 
tryckluftskompressorer i sin verksamhet.  
 
Förslag till krav för bidrag för offentliga cykelpumpar: 

• Ska vara ett företag med organisationsnummer och lokaliserat i 
Vaggeryds kommun. 

• Företaget ska tillhandahålla fri tryckluft genom pumpanordning för 
cyklar. 

• Pumpanordningen ska vara tillgänglig för allmänheten alla dagar i 
veckan, dygnet runt. 

• Pumpanordningens geografiska placering ska vara inom 300 meters 
avstånd (fågelvägen) från torgens centrumpunkt samt placerad ut 
mot allmän kommunal infrastruktur. Saknar tätorten torg definierar 
kommunen en lokal central plats som utgör avståndspunkt för 
respektive tätort.  

• Bidraget ska sökas årligen genom en digital ansöknings-blankett 
senast den 1 mars för bidrag innevarande år. 

• När bidrag har godkänts ska kommunen tillhandahålla en skylt, 
”offentlig cykelpump - Vaggeryds kommun”, som sätts upp av 
bidragstagaren. 

• Årlig ersättning utgår när ovanstående krav uppfylls med 1000 kr/år 
och betalas ut i oktober varje år. 

 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2017-07-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28 § 108 
Remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden 2017-09-14 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28 § 116 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-08 § 130 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-08 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-08-22, § 190 
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-05 §202 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på detaljplan del av Hok 2:110 m.fl. 
(förskola), dnr TU 2018/095 
 
Förslag till beslut 
Lämna nedanstående yttrande på detaljplan del av Hok 2:110 m.fl. 
(förskola). 
 
Sammanfattning av ärendet 
En remiss inkom till tekniska kontoret 2018-11-01 från 
kommunstyrelsens arbetsutskott om detaljplan för del av Hok 2:110 
m.fl. för samråd. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola på del av 
Hok 2:110. Utöver det möjliggör detaljplanen även för bl.a. 
centrumändamål. Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-10-
30 t.o.m. 2018-12-05. Synpunkter på förslaget till detaljplan ska 
skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-12-05. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
På detaljplanen är en plats för återvinning markerad. Platsen är inte 
lämplig utan behöver flyttas minst 10 meter från närmaste korsning så 
att trafiksäkerheten förbättras. 
 
Övrig information 
Då detaljplanen ändras från bostadsändamål där VA-ledningsnätet är 
utbyggt kommer en kostnad för proppning av befintliga serviser 
belasta kommande byggnation i enlighet med kommunens gällande 
vatten-och avloppstaxa. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets remiss med detaljplan för del av Hok 
2:110 m.fl. för samråd, dnr KS 2018/108. 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kanslienheten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
Diarium 



Kommunledningskontoret 

Datum Beteckning/Dnr Sida 
2018-10-29 KS 2018/108 1(1) 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-678 199 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd 
E-post Internetadress 
samhallsplanering@vaggeryd.se www.vaggeryd.se 

Ny detaljplan för förskola mm. på del av Hok 

2:110 m.fl., Hok, Vaggeryds kommun, Jönkö-

pings län. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-10-17 § 
244 att skicka ut detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. för samråd. Detaljpla-
nen upprättas via utökat förfarande. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola på del av Hok 
2:110. Utöver det möjliggör detaljplanen även för bl.a. centrumändamål. 

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-10-30 t.o.m. 2018-12-05. 
Ett samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 21:a november kl. 18.00 

i Folkets hus, Jönköpingsvägen 22, 56013 Hok. Anmälan görs via mail till  
samhallsplanering@vaggeryd.se eller på 0370-678000 senast den 19:e no-
vember, ange referens ”Samrådsmöte för förskola i Hok”. 

Om ni har några synpunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden 
skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-12-05. Glöm inte att 
ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: 
samhallsplanering@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
http://www.vaggeryd.se/planer


2:121

2:59 2:58

2:1522:135

2:81

2:95

2:168

2:60

2:97

2:156

2:68

2:158

2:70

2:129

2:77

S:1

2:167

2:61

2:28 2:38<2

2:154

2:82

2:79

2:115

2:112

2:62

2:78

2:88

2:155

2:176

2:116

2:90

2:34

2:91

2:72

2:131

2:70

2:71

2:120

2:76

2:85

2:157

2:128

2:55<2

2:55

2:93

2:110

2:127

2:130

2:50

2:3

2:151

2:80

2:125

2:69

2:159

2:67

2:177

2:89

2:136

2:126

2:153

2:87

2:170

2:63

196150 196200 196250 196300 196350 196400 196450 196500
63

77
45

0
63

77
50

0
63

77
55

0
63

77
60

0
63

77
65

0
63

77
70

0
63

77
75

0
63

77
80

0
63

77
85

0
63

77
90

0
63

77
95

0

Byg g nad, takkontu r

Översiktskarta Hok, Vag g eryds kom m u n

30

817

30799

Sporth all
Bibliotek

Skola

Ho
ka

å n

Planområdet

Transform ator

Uth u s/garage
Byg g nad, h u sliv

Gru ndkarta teckenförklaring

Offentlig  byg g nad
Kyrka

Skärm tak

Gru ndkarta över Hok
Vag g eryds kom m u n,
Jönköping s län
P rim ärkarta ajou rh ållen 2018-xx-xx

Gru ndkarta Hok
Vag g eryds kom m u n
Fastig h etsredovisning  2018-xx-xx
Koordinatsystem  SWEREF99 13 30
Höjdsystem  RH 2000
Låg spänning sel-tele och  fiberkablar redovisas ej.

_

Gångbana

Stödm u rP P P P

Stenm u r
StaketUU

Häck, m ittlinje*

Teleledning

Belysning sstolpe[!

Vattendrag
Fastig h etsg räns

´0 50 10025 Meter

1:1 000SKALA

V1xx
P lannr.

Sam rådsh andling  
Oktober 2018

Antagen 2019-xx-xx
av Kom m u nstyrelsen

 Laga kraft 2019-xx-xx

DETALJPLAN FÖR
Hok 2:110 m.fl.
Hok

Viktoria Gu stafsson
P lanförfattare

D.nr KS 2018/108

HOK

MORARP

e1 25 % Hög sta u tnyttjandegrad i byg g nadsarea per fastig h etsarea är ang ivet värde i %,
P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

u 1 Markreservat för allm ännyttig a u nderjordiska ledning ar. Kvartersm ark, P BL 4 kap.
6 §

PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående beteckning ar.
Endast ang iven användning  och  u tform ning  är tillåten.
Där beteckning  saknas g äller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.
GRÄNSBETECKNINGAR

P lanom rådesg räns
Användning sg räns
Egenskapsg räns
Adm inistrativ gräns
Egenskapsg räns och  adm inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Natu rom råde, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GC Gång - och  cykelväg , P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

ÅTERVINNING Återvinning sstation, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

C Centru m , P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transform atorstation, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

S Skola, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

T1 Järnväg, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

)—0 Hög sta nockh öjd är ang ivet värde i m eter, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses m ed byg g nad, P BL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

z1 Markreservat för allm ännyttig  körtrafik. Kvartersm ark, P BL 4 kap. 6 §

Genomförandetid
Genom förandetiden är 5 år, P BL 4 kap. 21 §
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Ny detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl.– Ny förskola mm. i Hok, 

Vaggeryds kommun, Jönköpings län 

Oktober, 2018 

Planområdet för ny förskola mm. i Hok, Vaggeryds kommun 

 Samrådshandling 2018-10-05
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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

PLANENS SYFTE  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola. I planuppdraget ingår även att se över 
gällande detaljplan och en eventuell ändring av befintliga bestämmelser för intilliggande obebyggd 
industrimark. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.  

BAKGRUND OCH HUVUDDRAG 
I Vaggeryds kommun har befolkningsökningen skett fortare än väntat. En hög inflyttningstakt har 
medfört provisoriska lösningar för förskola och grundskola. I dagsläget går barn från Hok i förskola i 
Svenarum samt i Vaggeryds tätort, ca 6 – 10 km bort, på grund av platsbrist. En ny förskola i Hok 
skulle innebära att befintlig skola i Hok blir en F-6-enhet med F-3 för eleverna i Hoks närhet och åk 4-
6 för upptagningsområdet Hok/Svenarum. 

För att möjliggöra för förskolan har befintlig detaljplan setts över. Istället för att bryta ut vissa 
områden ur detaljplanen kommer hela gällande plan att upphävas och ersättas med en ny. Det innebär 
att användningen för flera olika ändamål i den befintliga detaljplanen ändras, medan andra 
användningar enbart flyttas in i den nya planen utan förändring.  

För att uppfylla planuppdragets syfte har bostadsändamål samt en liten del naturmark ändrats till 
användning för förskola. Utöver det har ett stort outbyggt område som är planlagt för industri ändrats 
till naturmark, plats för återvinning samt centrumändamål. För att legalisera befintlig verksamhet med 
butik, café och lager på Hok 2:69 sydöst om förskolan ändras användningen industri till centrum. 
Även angränsande privatägd tomt som är planlagt till natur ändras till centrum, för att möjliggöra en 
utveckling av kvarterets café och butikverksamhet. De delar som i princip inte förändras är område för 
järnvägstrafik, e-område, z-område, gator, naturområden, samt två bebyggda och två outbyggda 
tomter.  

Planområdet 

Befintliga detaljplaner inom planområdet.  Förslag på ny detaljplan. 

   Jm e25 
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Utökat förfarande 

Schematisk bild över processen för utökat förfarande. 

Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 
kap) med så kallat utökat förfarande. Bedömningen grundas på att förslaget anses ha ett allmänintresse 
samt att området inte är utpekat i översiktsplanen. Utökat förfarande innebär att planen efter genomfört 
samråd kommer att granskas under minst tre veckor. Samrådet ska kungöras och efter genomförd 
granskning kan planen antas. Antagandebeslutet och därmed den nya planen får laga kraft om det inte 
överklagas. 

Kommunala beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-04-17 § 115 att ge i uppdrag att göra 
en ny detaljplan för del av Hok 2:110, för att möjliggöra för en förskola. Detaljplanen upprättas via 
utökat förfarande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-10-17 § 244 att 
skicka ut detaljplanen för samråd.  

TIDPLAN 
Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan: 

Kvartal 4, 2018 samråd 

Kvartal 2, 2019  sammanställning av inkomna yttranden, eventuella revideringar 
samt beslut om granskning 

Kvartal 2, 2019 utställd för granskning 

Kvartal 3, 2019 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 förskola. Bedömningen baseras på att platsen ligger 
centralt, redan är i anspråkstagen och inte berörs av några riksintressen.  

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). 

Kungörelse Samråd
Samråds-

redogörelse
Underrättelse Granskning

Gransknigs-

utlåtande
Antagande

Laga 
kraft
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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. Genomförandet av planen antas inte 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt upprättad undersökning. Bedömningen är att den nya 
förskolan och centrumverksamheten inte kommer att ge några negativa konsekvenser och inga 
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.  

PLANOMRÅDE OCH PLANDATA  

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.  

Hoks lokalisering i förhållande till andra orter i kommunen.   Planområdets lokalisering i Hok. 

Läge och areal  
Planområdet ligger i centrala Hok. Orten delas på mitten av järnvägsspår och aktuellt område är 
lokaliserat strax norr om det. Området avgränsas i norr av ett bostadsområde, i öster av ett antikvariat, 
i väster av en verksamhet och i söder av natur. Hela planområdet uppgår till ca 7 ha, varav ca 1, 2 ha 
omvandlas till förskola och ca 1,1 ha till centrumändamål. Utöver det finns gator, natur, bostäder, 
återvinningstation, gröntipp mm. 
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Markägoförhållanden 

Planområdet består av 10 fastigheter. Hok 2:110, Hok 2:95 och Morarp 2:38 ägs av Vaggeryds 
kommun. Hok 2:176 och Hok 2:177 ägs av det kommunala bostadsbolaget VSbo. Hok 2:34 och 
Morarp 2:28 ägs av Trafikverket. Hok 2:77 och Hok 2:69 ägs av en privatperson. Inom planområdet 
finns även marksamfälligheten Hok S:1 som ägs gemensamt av 8 fastigheter. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

 
 

Vaggeryd kommuns översiktsplan. 

 

 

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

 

                        

Hela planområdet  

 

 

Området för förskolan
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Detaljplaner 

Bilden visar berörda detaljplaner som finns inom planområdet eller dikt an planområdet. De befintliga 
planerna redovisas utifrån siffrorna 1-4. Färgerna markerar detaljplanernas utbredning. När föreslagen 
detaljplanen får laga kraft upphävs detaljplan för Hok 2:110 m.fl., lagakraftvunnen 1989-11-20 (VAK 
0665-P32), samt del av detaljplan för Hok 2:76 m.fl. som fick laga kraft 1992-03-20 (VAK 0665-P54). 

1. Gällande detaljplan för Hok 2:110 m.fl. fick laga kraft 1989-11-20. Den reglerar i huvudsak natur,
bostäder i två våningar och industriverksamhet som inte får vara störande för omgivningen. Utöver det 
är användningen även avsatt för gator, skydd, teknisk anläggning samt järnvägstrafik. Förutom 
gatunätet och två flerfamiljshus är majoriteten av detaljplanen inte utbyggd.   

1 4 

2 

3 

2. Detaljplan för Hok 2:76 m.fl. Den del som är med i

planområdet är inringat i svart. 

1. Detaljplan Hok 2:110 m.fl. Aktuellt planområde är

inringat i svart. 
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2. Sydost om planområdet gäller detaljplan för Hok 2:76 m.fl. som fick laga kraft 1992-03-20.
Detaljplanen medger främst industriändamål men även industrigata och natur mm. Industri är 
begränsat till verksamheter som inte är störande för omgivningen. Delar av detaljplanen är utbyggd. 
En liten del av detaljplanen upphävs i samband med att föreslagen detaljplan får laga kraft.  

 

  

3. Norr om planområdet gäller byggnadsplan för norra delen av Hoks stationssamhälle som fick laga
kraft 1964-03-10. Byggnadsplanen reglerar främst bostäder och naturmark. Utdraget är norr om 
aktuellt planområde. Byggnadsplanen är i princip utbyggd.  

4. Väster om planområdet gäller detaljplan för Hok 2:170 m.fl. som fick laga kraft 2008-12-04.
Detaljplanen tillåter i huvudsak industriändamål till en byggnadshöjd av 15 meter. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Flygfoto över planområdet taget från sydväst.  Framtida förskoleområde i rött, centrum i brunt och bostäder i gult. 

3. Utdrag ur byggnadsplan för norra delen av Hoks

stationssamhälle som angränsar planområdet i norr. 

4. Detaljplan för Hok 2:170 m.fl. angränsar

planområdet i väster. 
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Mark och vegetation
Planområdet för förskolan är till störst del ett obebyggt grönområde. Det nordvästra området består av 
enstaka tallar (50-60 år) med inslag av björk, gran och rönn. Mark- och fältskiktet består av lingon, 
blåbär, husmossa och vitmossa. I vägkanterna växer bl.a. lupin, gulmåra, mjölkört. Det sydöstra 
området består av tall, björk, rönn, salix med inslag av gran. Mark- och fältskiktet består av triviala 
växtarter så som skogsstjärna, brännässla, blåbär.  

Enligt den geotekniska grundundersökningen, daterad 87-01-26, består marken av morän och ca 0,5 m 
torv. Berg i dagen återfinns och utifrån borrpunkter i området finns berg på 1,2 m- 4,5 m djup. Den 
nordvästra delen av området för förskolan är blöt, liksom södra delen av planområdet. Det finns 
höjdskillnader och nordvästra området för förskolan kommer behöva fyllas innan byggnation påbörjas. 

Västra delen av förskoleområdet.   Östra delen av förskoleområdet. 

Bokstigen med utblick åt söder där naturområdet sparas för dagvattenhantering. Vägen kommer att stängas vid 

utbyggnation av förskolan. 
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Bebyggelseområden 

Planområdet inringat i rött i sitt sammanhang. 

Inom planområdet finns i norr två flerfamiljshus som ägs av VSbo, i öster har Jul-Ljus butik med lager 
och café. I mitten går Alstervägen som är en återvändsgata och på andra sidan gatan finns ett 
naturområde. På Alstervägen förekommer lastbilstrafik till Jul-Ljus och Thor Ahlgren AB ett fåtal 
gånger per dag. I anslutning till vägen finns en återvinningsstation (Åvs) samt en gröntipp. Inom 
planområdet finns även järnväg. Utanför planområdet finns ett villakvarter i norr, i sydost Wilkmans 
Antik & Antikvariat samt Thor Ahlgren AB som är en mekanisk verkstad. På andra sidan järnvägen, 
ca 100-500 m från planerad förskola, har Vida Energi AB sina lokaler. Företaget släpper ut stoft och 
bullrar men är förelagda att vidta åtgärder. Gällande Vida Energi AB gör kommunen bedömningen att 
avståndet till planområdet är tillräckligt för att inga riktvärden överskrids. 

Utblick från Bokstigen mot villaområdet norr om planerad förskola. 

Vida Energi AB 

Återvinningsstation 
och gröntipp 

Alstervägen 

Jul-Ljus butik med 
lager och café 

Flerfamiljshus 

Thor Ahlgren AB 

Wilkmans Antik 
& Antikvariat 

Sågverksvägen 

GC-tunnel 
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Butiken Jul-ljus som ligger öster om       Återvinningscentralen och gröntipp sydväst om planerat 

förskoleområdet.       förskoleområde. 

RIKSINTRESSE OCH FORNLÄMNINGAR 

Det finns inga riksintressen eller fornlämningar inom planområdet (källa: RAA 2018-06-26). 

Offentlig och kommersiell service 
I Hoks samhälle 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.  

Kollektivtrafik 
I Hok finns en tågstation på järnvägssträckan Nässjö-Halmstad. Trafikeringen är begränsad till några 
stopp per dag. Under vardagar går även ett fåtal turer med regionbuss 141 mellan Jönköping- Sävsjö. 
Kollektivtrafiken får därför ses som begränsad. 
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Gator och trafik 

Planområdets omkringliggande vägar. 

Enligt trafikmätning passerar ca 800 fordon per dygn Sågverksvägen, med en medelhastighet på 37,9 
km/h (2018-09-27). Med avseende på trafikeringen på Sågverksvägen antas att betydligt färre fordon 
förekomma på omkringliggande gator. Den trafik som rör sig på Runstensvägen är främst till 
bostadsområdet norr om vägen men även besökare till verksamheterna söder om Runstensvägen. 

Alstervägen är en återvändsgata med ett fåtal tunga transporter per vecka samt några interna 
transporter per dag till verksamheterna i området. Enligt gällande detaljplan är Alstervägen en 
industrigata. Eftersom vägen inte kommer att gå genom ett rent industriområde ändras bestämmelsen 
till gata. Bestämmelsen gata är avsedd främst för trafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål 
vid gatan. Regleringen gata tillåter alla trafikslag. Till följd av utbyggnationen av förskolan kommer 
Bokstigen att stängas och bli en del av förskolans yta.  

Sammantaget bedöms trafikeringen på omkringliggande gator inte vara av betydande påverkan på 
området. Med anledning av förskolan kommer antalet fordon i området öka under vissa tider av 
dygnet.  

Det är enkelt att ta sig till området med bil. GC-vägar finns delvis, och ytterligare en sträckning är 
prioriterad. Det finns en GC-tunnel under järnvägen på östra sidan om förskolan och även förslag på 
en ny GC-sträckning på västra sidan om förskolan. Med hänsyn till tätortens storlek och förskolans 
centrala placering finns goda möjligheter att lämna och hämta med gång eller cykel.  
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Utdrag ur Vaggeryd kommuns GC-plan. 

I kommunens GC-plan finns fyra prioriterade sträckor att bygga ut i Hok. Söder om järnvägsspåret 
finns en prio 2 sträcka som kommer göra det möjligt att lättare nå förskolan med gång eller cykel, 
framför allt för de som bor i södra delen av orten. En utbyggnation av den sträckan kommer öka 
tillgängligheten och höja säkerheten för alternativa transporter till förskolan. Det finns ännu ingen 
tidplan för när en utbyggnation kan komma att ske. 

Järnvägen mellan Nässjö och Halmstad går ca 100 m från planerat förskoleområde. Trafikeringen 
förbi Hok är idag 10 persontåg och 3 godståg vardagsmedeldygn (VMD). Trafikverkets prognos för 
2040 ligger även den på samma trafikering. Järnvägssträckningen förbi planområdet är i dagsläget inte 
inhägnad men det kommer göras i samband med byggandet av förskolan. 

Teknisk försörjning 

Området kommer att anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar som finns i gatorna 
runtomkring planerad förskola. De serviser som finns i Bokstigen kommer att ses över och 
servitutsavtal kopplat till ledningarna i gatan kommer att upprättas. Fiber är möjligt och kommer 
kopplas från Alstigen. Eon ansvarar för el i området. Utöver det finns i södra delen av planområdet 
transformatorstation, dagvattenledning och spillvattenledning. Skanova har rör i Bokstigen som ej 
brukas. Det finns möjlighet att dra ledningar i förberedda rör via Alstigen Alstervägen istället.  

Befintlig GC-väg 
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Dagvatten 

Skyfallskartering med ytavrinning, planerat förskoleområde är markerat med rött. 

Den nordvästra delen av det framtida förskoleområdet är blött och utifrån Länsstyrelsen 
skyfallskartering är området i riskzonen vid kraftiga skyfall. Här finns ingen naturlig infiltration utan 
vattnet kommer ledas bort via kommunens dagvattenledningar. Dagvattenledningar finns i 
gatstrukturen runt omkring i Alstigen, Alstervägen, Bokstigen och Runstensvägen. Kapacitet på 
ledningarna är inte tillräckligt för att klara höga flöden, i form av 100-års regn. Även öster om 
planområdet samlas mycket vatten. I detaljplanen utökas naturmarken så det finns plats för att göra 
fördröjningsmagasin/damm inom det planerade naturområdet i sydväst, där det idag finns ett 
dagvattenutsläpp. Kommunen bedömer att förutsättningarna så som höjd och storlek på området är 
tillräckligt för att eventuella vattenflöden inte kommer att påverka järnvägen. 

Tillgänglighet, lek och rekreation  
Enligt 8 kap. 9 § PBL ska det för förskola finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse. Varje kommun ska bedöma vad som ska anses som tillräcklig friyta, och hur behoven ska 
tillgodoses i planering och vid prövning. I Vaggeryds kommun anses en friyta på 40 m2/förskolebarn 
som tillräckligt, och den totala friytan ska inte understiga 3000 m2. Att uppnå den storleken på friyta 
kommer att lösas i detaljplanen. När friytan för lek och utevistelse ska planeras och anordnas bör man 
särskilt beakta friytans storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet samt förutsättningarna för att 
bedriva ändamålsenlig verksamhet. Vid utformning av friytan bör naturmark och träd bevaras för att 
kunna ge den skugga som krävs för en bra lekmiljö bl.a. Inom planområdet finns tillräckligt utrymme 
för att ordna en tillfredsställande utemiljö för barnen och ambitionen bör vara att i möjligaste mål 
utnyttja naturen som resurs till lek och lärande. Utöver friytan som är direkt kopplad till förskolan 
finns en lekplats ca 150 m från planområdet. I kommunens ”Utvecklingsplan för allmänna kommunala 
aktivitetsplatser och lekplatser” (2017-01-11) finns förslag på att befintliga lekplatser i Hok slås ihop 
och placeras på en mer central plats. Föreslagen plats är vid runstenen i Hok, ca 300 m från förskolan.  

Det finns höjdskillnader inom planområdet och ny bebyggelse med tillhörande ytor utformas så att 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga når målpunkter utan problem, såsom entréer 
etc.  
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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 
Som utgångspunkt för att skapa en god ljudmiljö vid förskolan används Boverkets allmänna råd om 
friytor och Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga!”(2015). Friytor ska enligt de allmänna 
råden kännetecknas av ”god ljudkvalitet”. Enligt vägledningen är det önskvärt med högst 50 dBA 
ekvivalent bullernivå dagsvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet. En målsättning för resterande ytor är att ljudnivån inte bör överskrida 55 
dBA. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas. Störningar från omgivningen härrör från 
vägtrafikbuller och järnväg. Avståndet till järnväg och förskoleområdet varierar mellan 80-120 m. 
Antal tåg är 13 vardagsmedeldygn (VMD) varav 3 är godståg. Enligt Trafikverkets prognos för 2040 
kommer ingen förändring ske i trafikeringen.  

På Sågverksvägen passerar ca 800 fordon per dygn med en medelhastighet på knappt 40 km/h. 
Förskolan planeras ca 40 m från vägen, med skolbyggnaden placerad så att byggnadskroppen skärmar 
av ljud från järnvägen, Sågverksvägen och Alstervägen. Vid behov finns möjlighet att sätta gröna 
väggar och tak som kan bidra till att minska ljudnivån. Friyta lokaliseras ca 130 m från 
Sågverksvägen. 

Baserat på det fåtal tåg som körs på linjen, avståndet till planområdet, placering av förskolebyggnad 
samt den ringa trafikeringen på angränsande gator bedömer kommunen att riktvärdena för ljudnivå 
inte kommer att överskridas. 

Förorenad mark 
Förutom Hok 2:69 finns enligt Länsstyrelsens Webbgis (2018-06-01) ingen misstanke om potentiellt 
förorenad mark på planområdet. Hok 2:69, där användningen förändras från industri till 
centrumändamål, är utpekad som ett område för potentiellt förorenad mark. Likaså är Hok 2:68 och 
Hok 2:76 utanför planområdet utpekade, men ingen av dem är riskklassificerad.  

På Hok 2:69 låg tidigare Hoks cementfabrik. Utifrån den historiska utredningen som gjorts 2007 fanns 
verksamheten på platsen mellan 1945 och 1971. Tillverkningen bestod av parallellblock, hålsten, 
brunnsringar och kantsten. På Hok 2:68 fanns tidigare Johansson & Jonssons möbelfabrik med 
verksamhet så som möbelsnickeri och ytbehandling av trä.  
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Farligt gods  
Söder om planerat förskoleområde går järnvägen mellan Nässjö-Halmstad som är en transportled för 
farligt gods och som vid en olycka skulle kunna påverka planområdet. Järnvägsspåren går ca 80-120 m 
från platsen som planeras för förskola och området emellan består av skog och en väg. Trafikeringen 
förbi Hok är idag 10 persontåg och 3 godståg vardagsmedeldygn (VMD). Trafikverkets prognos för 
2040 ligger på samma trafikering. Vid utformningen av området kommer naturmark avskilja förskolan 
från järnvägen och marken kommer inte att bebyggas. Med det säkerhetsavståndet minskas risken för 
att en eventuell olycka når förskoleområdet. Med avseende på den ringa godstrafik som går på linjen 
samt skyddsavståndet på 80-120 m bedömer kommunen att risken för att en olycka påverkar förskolan 
är mycket liten.  

För planlagd industrimark i sydost som ändras till centrumändamål finns ett byggnadsfritt avstånd på 
30 m till järnvägen. Även här gör kommunen bedömningen att risken är mycket liten för att 
olägenheter kopplat till farligt gods når framtida verksamhet. 

Till Vida energi AB kommer under högsäsong okt-mars ca 60 lastbilar/dygn respektive lågsäsong ca 
40 lastbilar/dygn. Det är dels lastbilar som ska lastas med gods samt leveranser av kutterspån som körs 
dygnet runt. Ungefär varannan vecka kommer en leverans som är klassat som farligt gods. 
Transporterna passerar ca 40 m från förskoleområdet och avståndet till Vida energi AB är ca 150 m. 
Eftersom leveranser av farligt gods sker sällan och avståndet till den del som är närmast förskolan är 
40 m bedömer kommunen att risken för eventuella olägenheter för förskolan är mycket liten. 

Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 
I Vaggeryds kommun har befolkningsökningen skett fortare än väntat. En hög inflyttningstakt har 
medfört provisoriska lösningar för förskola och grundskola. I Hok finns stort behov av en ny förskola 
för att lösa barnomsorgen på orten. Förskolan lokaliseras centralt i Hok på ett område som idag står 
outnyttjat. Byggnationen innebär en förtätning och förskolan kan anslutas till befintlig infrastruktur 
såsom gator, va-ledningar etc. Då angränsande mark delvis är bebyggd bedöms upplevelsen av 
området förändras lite när det gäller stads- och landskapsbild. Störningar för omgivningen på grund av 
verksamheten i förskolan kan förekomma främst i form av ökad biltrafik vissa tider på dygnet, vilket 
medför buller och vissa utsläpp till luft. Kommunen bedömer att genomförandet av denna detaljplan 
inte medför någon betydande miljöpåverkan (bilaga 1).  

FÖRSLAG OCH ILLUSTRATION 

Bebyggelse 

Den bebyggelse som föreslås är i huvudsak en förskola. Förskolan kommer i ett första skede byggas ut 
med fyra avdelningar, kök och personalutrymme. Detaljplanen möjliggör även för en utbyggnad av 
ytterligare två avdelningar när behov finns. En färdig ritning på förskolans utformning är ännu inte 
framtagen. Skissen nedan illustrerar ett möjligt alternativ. Förslaget bygger på en modell som 
Vaggeryds kommun tagit fram för andra förskolor i kommunen. Skolbyggnaden placeras i ett L längs 
med Alstervägen och Alstigen för att verka som barriär mellan vägar och friyta. En ficka med plats för 
att lämna och hämta med cykel och bil finns längs med skolbyggnadens entréer. Varuleveranser sker i 
anslutning till kök och personalutrymme. Parkering för personal och besökare föreslås placeras i östra 
delen av förskoleområdet. Med parkeringen i öster finns möjlighet att ytan kan samutnyttjas med butik 
och caféverksamheten i angränsande fastigheter när förskolan är stängd.  
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För området som omvandlas från natur till centrumändamål finns möjlighet att uppföra samlingslokal, 
utvidga butik och caféverksamhet, vandrarhem, kontor eller andra verksamheter som bör ligga centralt 
eller vara lätta att nå. För den fastighet där detaljplanen ändras från industriändamål till 
centrumändmål legaliseras befintlig verksamhet för butik, café och lager. 

Illustration av ett möjligt alternativ för dispositionen av förskoleytan.  

Angöring och parkering 
Område för lämning och hämtning på förskolan nås via Alstervägen. Varuleveranser sker via Alstigen. 
Personal och besöksparkering anordnas inom fastigheten. 

Planbestämmelser 
I detaljplanen avser kvartersmarken skola (S), centrum (C), bostäder (B), järnväg (T1), 
transformatorstation (E1). NATUR, GATA, GC och ÅTERVINNING är allmän platsmark och är 
tillgänglig för alla. Byggnader inom skola (S) får uppföras med en högsta nockhöjd på 5,5 m, vilket 
motsvarar en våning. Inom skola (S) finns ett u-område (u1). U1-området markerar de underjordiska 
ledningar som finns på fastigheten och detta område får inte bebyggas. Bebyggelse inom centrum (C) 
får uppföras till en nockhöjd om 8,5 m, vilket motsvarar två våningar. För att styra bebyggelsens 
placering mot omgivande gator och andra fastigheter markeras en 4 -10 m bred zon med prickmark, 
vilket innebär att ingen byggnad får uppföras inom detta område. Högsta utnyttjandegrad i 

Friyta 

centrum 

Butik, café, lager 
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byggnadsarea per fastighetsarea är 25 %. Område med Z1 innebär att marken ska vara tillgänglig för 
allmän körtrafik.  

Beträffande de två tomterna med befintliga bostäder gäller samma planbestämmelser som i tidigare 
plan, dvs. två våningar vilket motsvarar en nockhöjd på 8,5 m. För område med användning bostäder 
(B) är även marken som inte får bebyggas (prickmark) och exploateringsgraden (e25) samma som i 
tidigare plan.  

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 är kommunen ansvarig för all allmän platsmark. 

Fastighetsrättsliga frågor  
Fastigheten 2:110 som ägs av Vaggeryds kommun kommer att styckas av för förskola. Ett 
servitutsavtal kommer att upprättas gällande ledningarna i Bokstigen. 

Ekonomiska frågor 
Kommunens kostnader består av att upprätta detaljplanen. Fyllning och iordningställande av mark för 
förskolan, samt bygga förskolan med tillhörande anläggningar.  

Medverkande tjänstemän 
Under arbetsprocessen har tjänstepersoner från Vaggeryds kommun bidraget med sin kompetens. 
Samrådshandlingen har upprättats av planarkitekt Viktoria Gustafsson. 

Kanslienheten, Vaggeryds kommun 
2018-10-05 

Viktoria Gustafsson Torbjörn Åkerblad 

Planarkitekt  Kanslichef 



Kommunledningskontoret 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Hok 2:110, 2:77 m.fl. 

Hoks 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 Utöver två flerfamiljshus och en butik med 
lager och café består planområdet till störst 
del av ett obebyggt naturområde i centrala 
Hok. Platsen är ett naturligt förtätningsom-
råde i anslutning till redan utbyggd infra-
struktur.  

Miljömål som berörs av DP 
God bebyggd miljö L Planen bidrar till att förtäta Hoks samhälle, 

vilket är i linje med det nationella miljömålet 
god bebyggd miljö.  

Giftfri miljö L Enligt Länsstyrelsens Webbgis (2018-06-01) 
finns ingen misstanke om potentiellt förore-
nad mark på varken Hok 2:77 som omvandlas 
till centrumändamål eller den del av Hok 
2:110 som berör en framtida förskola. Hok 
2:69 där användningen förändras från industri 
till centrumändamål är utpekad som ett om-
råde för potentiellt förorenad mark.  

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

L Riksdagens riktvärde för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas är 30 dBA ekvi-
valentnivå inomhus, 45 dBA inomhus natte-
tid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
och 70 dBA vid uteplats i anslutning till bo-
stad. Kommunen bedömer att riktvärdena för 
trafikbuller uppfylls vid nybyggnad av för-
skolan.  

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, 

I - 

Bilaga 1



fragmentering av grönom-
råde, förlust av gamla/grova 
träd, opåverkat/tyst område) 
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 Hok 2:69 där användningen förändras från in-

dustri till centrumändamål är utpekad som ett 
område för potentiellt förorenad mark.  

Skada (av geologisk format-
ion, sediment, rullstensås, 
drumlin område, översväm-
ning etc .) 

L Delar av planområdet är i riskzonen vid kraf-
tiga skyfall. Det finns utrymme för att göra 
fördröjningsmagasin/damm i det sydvästra 
området som är avsatt till natur.  

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 Vida Energi AB ca 100-500 m väster om 
planområdet bullrar och släpper ut stoft. Vida 
pellets är förelagda att vidta åtgärder. 

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 området byggs ut kommer inte nämnvärt 
påverka intrycket av stadsbilden eftersom det 
finns befintliga bostäder och utbyggd infra-
struktur i närheten.  

Landskapsbild 
Landskapsbild I - 



   

 

 

Effekter på människors hälsa och säkerhet 
Säkerhet (explosionsrisk, far-
liga transporter, olycksrisk, 
synergieffekter) 

 L  Järnvägen går ca 80-120 m från planerad för-
skola. Med avseende på den ringa godstrafik 
som går på linjen samt skyddsavståndet på 
80-120 m bedömer kommunen att risken för 
att en olycka påverkar förskolan är mycket li-
ten. Användningen centrum ligger som 
närmst 30 m från järnvägen, med ett stråk av 
naturmark emellan. Även här bedömer kom-
munen att risken för att en olycka påverkar 
centrumområdet är mycket liten. 

Hälsa (buller, trafik mm. Stö-
rande vibrationer eller ljusför-
hållanden, vatten- och luftför-
oreningar, synergieffekter) 

  I Gatorna runtomkring förskolan är inte högt 
belastade, varför kommunen bedömer att rikt-
värdena för trafikbuller kommer att uppfyllas 
vid nybyggnation av förskola och centrum-
ändamål.  

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 översikts-

plan. 

 
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: 2018-10-02 
 

 

 

______________________________________________________________________________   
Viktoria Gustafsson   
Planarkitekt     
 

Medverkande tjänsteperson 
Dörte Schuldt, Miljöinspektör 
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Vattenförsörjning, dnr KS 2009/392. 
 
Förslag till beslut 
Avvakta fortsatta undersökningar i Boda och Västra Strand till förmån för att 
påbörja översiktliga undersökningar mot Rastad nordost Vaggeryds tätort. 
 
Uppmana kommunstyrelsen att bevara undersökningsområdet i Boda som en 
möjlig framtida vattentäktsområde i kommande översyn av kommunens 
översiktsplan. 
 
Fortsatt uppmana kommunstyrelsen att inte sälja tomten med provbrunn för 
vattenuttag på hästgården vid Västra Strand. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret har undersökt området Boda, norr om travbanan i 
Vaggeryd, för att säkerställa kommunens framtida vattenförsörjning. Det kan 
konstateras att områdets brunnkapacitet skulle kunna uppgå till 
storleksordningen 10-15l/s med antagen säkerhetsfaktor. Detta medför att 
möjligheten till vattenuttag är undermåttlig för att täcka hela 
vattenförsörjningsbehovet. Utifrån strategin att flera brunnslägen med 
geografisk spridning kan tillgodose kommunens framtida vattenbehov har 
Boda betydelse.  
 
Alternativ finns att komplettera med områden på Västra Strand, där 
undersökningar har gjorts tidigare. Vid de så kallade hästgårdarna har man 
påvisat möjligheten till höga vattenuttag. Vattenkvaliten motsvarar 
nuvarande vattentäkt vid Torsbo, vilket innebär förekomst av järn och 
mangan. Det finns ett behov av att komplettera gjorda undersökningar med 
långtidprovpumpning och utökad provtagning. Detta för att avgöra områdets 
möjlighet att utgöra en del av kommunens dricksvattentillgångar.  
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut om skydd för vattentäkt i Vaggeryd från 2007-03-01 
(06 FS 2007:23). 
Tekniska utskottets beslut 2009-12-09 §115 om uppdrag att utreda alternativ 
vattentäkt. 
Tekniska utskottets beslut 2012-02-15 §15, 2013-06-04 §95, 2014-01-23 §7, 
2014-03-19 §26 och 2015-02-17 §11 om lägesrapporter i utredningen om 
vattenförsörjning. 
Konsultrapport daterad 2014-02-24 angående vattenförsörjning Vaggeryd-
Skillingaryd. 
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Tekniska utskottets beslut 2015-03-17 §20 om att utföra kompletterande 
undersökningsborrning med provpumpning. 
Geotekniska undersökningar Västra Strand. 
Kartor över området. 
 
 
Teo Magnusson Bejving 
VA-chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Plankommittén 
Teknisk chef 
VA-chef 
Diariet 



Översiktlig brunnsdimensionering i Boda området ger att kapaciteten hos en brunn skulle kunna 
uppgå till storleksordningen 10-15 l/s med antagen säkerhetsfaktor. Det går inte att säga att 
grundvattenmagasinet har samma kapacitet, detta kan endast utredas via en långtidsprovpumpning. 
Således osäkert ifall hela behovet kan täckas av brunnar i det undersökta området. 
 
Det finns  olika sätt att arbeta vidare. Främst med bakgrund till resultat av tidigare utförda 
utredningar vs kostnaden för fortsättning i Boda. 
 
Efter diskussion med konsult så landade vi i följande: Punkt 1-3 inkluderar om vi fortsätter undersöka 
och satsar på de utredningar som redan är genomförda (Västra strand, travbanan, Boda) 
 

1. Konsult ombesörjer kompletterande siktanalyser av jordprover från Rb1804 och Rb1805 
samt utför baserat på resultaten en noggrannare brunnsdimensionering. Kostnaden till ca 
10-15 000 kr inkl siktanalyser. 

 
2. Konsult tar fram ett kort PM som anger omfattningen av fortsatt prospektering i 

Bodaområdet. Kostnaden uppskattas till ca 10 000 kr. 
 

3. Konsult tar fram en handlingsplan som kort beskriver ett förslag till fortsatt arbete. 
Kostnaden uppskattas till ca 25 000 kr inkl tid för möte 2018-10-23. Planen innehåller 
följande moment: 
 

o Provpumpa brunn vid Västra strand (Tyréns), ev utmynnar i att anlägga en större 
brunn. Kan tänkas kunna stå för 10-15 l/s av behovet. 

o Provpumpa brunn vid travbanan, försöka maximera uttaget. Kan tänkas kunna stå för 
10-15 l/s av behovet. 

o Kompletterande prospekteringsborrning i Bodaområdet (optimering av brunnsläge) 
med mål att sätta brunn för provpumpning. Provpumpa samtidigt som 1 och 2. Kan 
tänkas kunna stå för 10-15 l/s av behovet. 

 
4. Alternativet till punkt 2 är att utreda nytt område, där man kan bedöma att förutsättningar 

finns för hela uttaget. 
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