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 Tekniska utskottet kallas till sammanträde 
 
Tid: Tisdagen den 23 januari 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: Stig-Göran Hultsbo 
Förslag till justeringsdag: Fredagen den 26 januari 

 
Ärenden: 
1. Upphandling Modulbyggnad, UH 2018/002 

Föredragande: Magnus Ljunggren 
 

2. Utvecklingsplan för vattennära mötesplatser, TU 2016/066. 
Föredragande: Monica Johansson Grönkvist 

Bilaga 

3. Internremiss Grön Handlingsplan, dnr TU 2017/097. 
Föredragande: Monica Johansson Grönkvist 

Bilaga 

4. Revidering Miljöprogram, dnr TU 2017/101. 
Föredragande: Monica Johansson Grönkvist 

Bilaga 

5. Medborgarförslag – Mobil fartkamera i kommunen,  
dnr TU 2017/096. 
Föredragande: Monica Johansson Grönkvist 

Bilaga 

6. Medborgarförslag – inför P-skiva i Skillingaryds centrum, 
dnr TU 2017/093. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

7. Skrivelse om parkeringstid på Missionsgatan i Skillingaryd, 
dnr TU 2016/057. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

8. Skrivelse om industrigata och parkeringar på Mjölkörten m.m. i 
Vaggeryd, dnr TU 2017/102. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

9. Lastplats vid ICA i Vaggeryd, Järnvägsgatan, dnr TU 2018/019. 
Föredragande: P O Toftgård och Hans Göransson 

 

10. Medborgarförslag – bygg väg från Västra strand till 
motorvägsavfarten, dnr TU 2017/077. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 
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11. Detaljplan kv. Karlsborg 1-2, dnr TU 2017/074. 

Föredragande: Magnus Ljunggren 
Bilaga 

12. Detaljplan Södra Park 2:1 – Götarps hage, dnr TU 2018/020. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

13. Upphandling beläggningsarbeten, dnr TU 2018/021. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

14. Resursfördelningsmodell, dnr TU 2017/109. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

 

15. Investeringsbudget 2019-2022, dnr TU 2017/103. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

 

16. Attestanter teknisk verksamhet, dnr TU 2017/104. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

17. Internkontroll 2017, dnr KS 2015/052. 
Föredragande: Elisabeth Wigert 

Bilaga 

18. Förvaltningsinformation av större vikt, dnr TU 2017/001. 
- Parkeringsövervakning 
- Snöröjningen 
- Exploateringsområde LogPoint/Stigamo, etapp 2 
- Nya dataskyddsförordningen 
- Rekryteringar  
- Bokslut 2017 
- GC-plan 

 
 
 
Bilaga 
 

19. Delgivningar, dnr TU 2017/002. 
A. Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 §160 om 

Programbudget 2018, dnr KS 2017/012. 
B. Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 §159 om Taxor 2018, 

dnr KS 2017/219. 
C. Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 §161 om 

Överlåtelseavtal Vaggeryds kommun och kommunalförbundet 
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM), dnr KS 2017/259. 

D. Tekniska kontorets svar till Konkurrensverket om avtal för 
bortforsling av bergmaterial, dnr KS 2015/311. 

E. Trafikverkets beslut 2017-12-20 om statlig medfinansiering till 
gång- och cykelväg med belysningsanläggning, Centrum-
centrum, Strömbergsvägen. TRV 2017/94895. 

 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
 
Bilaga 
 
Bilaga 

20. Övriga frågor  

  



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2018-01-11  1(1) 

  
 

 Tekniska utskottet 
 
 

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

 

 
 
Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser, 
dnr TU 2016/066 
 
Förslag till beslut 
1. Föreslå kommunstyrelsen att inte utöka området i programmet på 

grund av att en utökning inte ligger inom projektet: avsatt budget, 
genomförda naturvärdesinventeringar, landskapsinventeringar etc. 
Dessutom ägs marken söder om reningsverket av 
Fortifikationsverket. 
 

2. Godkänna slutversion av utvecklingsprogram för vattennära 
mötesplatser längs Lagan efter ändring av alternativ väg 
Duveled/Götarp, och överlämna det till kommunstyrelse för 
fastställande. 

 
3. Godkänna att en arbetsgrupp för samverkan kring 

utvecklingsprogrammet bildas mellan tekniska kontoret, 
kanslienheten, kultur- och fritidsförvaltningen, samt 
ungdomsrådet, där tekniska kontoret är sammankallande.  

 
4. Begära medel för genomförande av programmets strategier och 

kommande åtgärder i kommande budgetprocesser. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid 
Lagan har tagits fram. Utvecklingsprogrammet ska vara underlag för 
kommande åtgärder och aktiviteter för att synliggöra och 
tillgänglighetsförbättra Lagan genom Vaggeryds kommun enligt 
kommunstyrelsens mål. Utvecklingsprogrammet har skickats till 
berörda förvaltningar och externa intressenter. Ändringar och 
kompletteringar har implementerats i en slutlig version av 
utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser längs Lagan.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens programbudget för 2016, dnr KS 2016/012. 
Tekniska utskottets beslut 2016-09-22 §74 att godkänna föreslagna 
plan, dnr TU 2016/066. 
Tekniska utskottets beslut 2016-10-20 §89 att godkänna information 
och uppdaterad plan. 
Tekniska utskottets beslut 2017-05-09 §45 information om 
utredningen kring att synliggöra och tillgänglighetsförbättra Lagan. 
Tekniska utskottets beslut 2017-06-13 § 60 om att skicka 
utvecklingsprogrammet på remiss. 
Tekniska utskottets beslut 2017-08-24, dnr TU 2016/066 
om godkännande av remisshandling Utvecklingsprogram för 
vattennära mötesplatser längs Lagan med vissa redaktionella 
ändringar.  
Tekniska utskottets beslut 2017-10-24 §97 om slutversion av 
utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser läng Lagan. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 §223 om återremiss av 
utvecklingsprogrammet. 
Tekniska utskottets beslut 2017-11-28 §111 om slutversion av 
utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser läng Lagan. 
 
 
Monica Johansson Grönkvist 
Projektingenjör 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kanslienheten 
Ungdomsrådet 
Teknisk chef 
Projektingenjör 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
 



FÖR UTVECKLING AV VATTENNÄRA MÖTESPLATSER
LÄNGS LAGAN

PROGRAM 
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ARBETSGRUPP
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INNEHÅLL
DEL 1: INLEDNING
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DEL 2: FÖRUTSÄTTNINGAR
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Områdets historia
Grön infrastruktur och sammanfattning av naturvärden 
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DEL 4: UTVECKLINGSSTRATEGI / EN BLÅ TRÅD
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till Lagan
Strategi 3: Skapa upplevelser och     
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INLEDNING

BAKGRUND 
Vaggeryds kommun har under några år arbetat aktivt 
med visions- och värdegrundsarbete för att öka 
kommunens attraktion hos både invånare, blivande 
invånare och besökare. Vaggeryds vision och värdegrund 
omfattar inte bara kommunens organisation utan också 
den geografiska platsen. Vision och värdegrund antogs av 
kommunfullmäktige 2013. 

VÄRDEGRUND 
Vår värdegrund hämtas från visionen och beskriver vårt 
förhållningssätt i arbetet och gentemot de människor vi 
möter: 

• Tanke och omtanke 

• Där idéer blir verklighet 

• Alla har betydelse

Detta program har tagits fram utifrån tekniska utskottets 
mål från 2016:

 ”Att utreda och samordna åtgärder för att synliggöra och 
tillgänglighetsförbättra vattendrag i Vaggeryds kommun 
med hänsynstagande till natur och miljö.” 

Det omfattar vattendraget Lagan och i dess närhet 
har utredningar och inventeringar med avseende på 
geoteknik, natur- och kulturvärden utförts.
Arbetet har genomförts i dialog mellan tekniska 
utskottet, projektets arbetsgrupp och konsulter, 

VISION 2020 - Här ger vi plats för att göra skillnad 
En plats för möjligheter formad med tanke och 
omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där 
glädjen smittar. 

En plats med stark tradition för gränslöst 
skapande. Där gemensam vilja och kunskap får 
livet att lyfta och idéer att bli verklighet. 

En plats i rörelse som bygger på mångfald och 
hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse. V

Å
R

 V
IS
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N

samt olika intressegrupper. Utifrån dessa arbeten 
har tankar om hur kommens vattendrag ska kunna 
tillvaratas, synliggöras och tillgängliggöras formats. 
De flesta som bor i kommunen har på något sätt 
anknytning till kommunens vattendrag. Antingen som 
konsument av dricksvatten eller genom att tillvarata dess 
möjligheter till rekreation, hälsa och motion. Ett av de 
mest betydelsefulla vattendrag som finns i kommunen är 
Lagan och dess omgivningar. Huvuddelen av kommunens 
vattendrag ingår i Lagans vattensystem. Dessutom ringlar 
sig Lagan genom kommunens största tätorter och ger 
därmed stora möjligheter till välbefinnande för många 
människor.

Inriktingen styrs av Sveriges miljökvalitetsmål 
och etappmål för främst biologiska mångfaldens 
och ekosystemtjänsternas värde. Mål på läns- och 
lokalnivå relaterade till miljökvalitetsmålen beaktas i 
genomförande av åtgärder. 

SYFTE
• Öka attraktionskraften bland annat genom att skapa 

unika vattennära mötesplatser vid Lagan.

• Samsyn för att bevara och stärka nätverk av natur 
och vattendrag i landskapet som skapar fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och välbefinnande för 
människor.

• Samsyn för att bevara och ta fram kulturvärden från 
historiska miljöer.

• Skapa förutsättningar för upplevelser nu och i 
framtiden.

Samsynen om natur- och kulturvärden och 
utvecklingsstrategin ”en blå tråd” är en vägledning 
för utveckling av vattennära mötesplatser vid Lagan. 
Dessa påvisar en strategisk inriktning för utveckling av 
insatser med mervärden som kvalitet och hållbarhet in i 
framtiden.
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
LOKALT OCH REGIONALT SAMMANHANG 

Ån Lagan är det största å-systemet i södra Sverige näst 
efter Göta älv. Biflödena i Lagans övre och nedre del 
är små, medan de stora biflödena Bolmån, Skålån och 
Härån mynnar i huvudfåran. Lagans avrinningsområde är 
beläget i Jönköpings-, Kronobergs-, Hallands- och Skåne 
län.
Större delen av Lagans avrinningsområde ligger på den 
småländska urbergsslätten. Berggrunden utgörs av 
gnejs och jordarten huvudsakligen morän. Den västra 
delen är rik på myrar. Lagans nordligaste delar ingår i det 
småländska höglandet med en höjd över havet på 200 - 
300 m. Berggrunden är mera skiftande i de nordöstligaste 
delarna med bland annat graniter. I sydvästligaste delen 
ligger den låglänta Laholmsslätten jämn och sjöfri, med 
mycket lätta sandjordar.
Lagans avrinningsområde tillhör de nederbördsrikaste 
delarna av Sverige. Den rikligaste nederbörden förekom-
mer i de västra och södra delarna. De östra delarna har 
en mer måttlig regnmängd. Områden med hög neder-
börd är ofta utsatta för en negativ försurningsutveckling 
i mark och vatten. Variationerna i vattenflöden kan vara 
mycket stora. 
I Vaggeryds kommun sträcker sig Lagan från Eckern i norr 
till att utgöra gräns mellan Vaggeryd och Värnamo kom-
muner söder om Klevshult. 
Härån som rinner genom Vaggeryds kommun har ett 
större flöde än Lagan och den mynnar i Karlsfors söder 
om Hörle i Värnamo kommun. De höga flöden som med 
regelbundenhet förekommer i Värnamo är till stor del 
beroende av att vattenmängden är högre och dessutom 
finns ingen reglering av Vidöstern. För att minska om-
fattningen av översvämning, är bevarandet av å-fårans 
naturliga lopp med möjligheter för vattnet att bredda ut i 
kanterna längs å-fåran viktigt. Vattnet fördröjs och flöde-
na blir mindre under en längre tid. I orter som Värnamo 
och Ljungby där ån går genom med stensatta kanter blir 
extra känsliga och utsatta för påverkan.

Lagans naturliga lopp genom kommunen är en slin-
grande  å-fåra i ett flackt landskap som skapats  genom 
att ån tar med sig jord och sand i ytterkurvor och lämnar 
ifrån sig material i innerkurvor. Berggrunden som sticker 
upp ur ån påverkar också hur ån rinner. Sträckvis finns 
orörda meandrande slingor. Strandzonen (ekologiskt 
funktionell kantzon) blir viktig för att förhindra erosion i 
landskapet och är fördelaktigt för fungerande ekosystem 
och ger skydd mot global upp- värmning i framtiden.
Längs delar av åns lopp är berggrunden  i jordskorpan  
veckad och det beror på den sprickzon som går gen-
om södra Sverige. I Vaggeryd skiftar berggrunden flera 
hundra meter i höjdled på korta sträckor. Bergarter som 
pressats ihop har med tiden blivit lättavittrat material 
som har bidragit till näringsrika jordar. 
Under flera istider har stora vattenflödena gått genom 
lagandalen vilket fört med sig mäktiga sandlager som 
nu täcker bergets konturer förutom de bergstoppar som 
sticker upp på olika platser i landskapet. Den stora sand-
tillgången och veckningen har bidragit till att det finns 
stora vattentillgångar. Det är inte alltid lätt att pumpa 
upp men på vissa platser förses Vaggeryd med vatten av 
mycket hög kvalité.
Lagans huvudfåra har lokalt tack vare geologiska 
förutsättningar klarat sig från försurnings-påverkan som 
annars påverkat Lagans vattensystem i Jönköpings län. 
Del av Lagans huvudfåra visar tecken på övergödning och 
vattendraget är påverkat av rensning och omgrävning. 
Lagan har utnyttjats för kraftändamål sedan slutet av 
1800-talet.

LAGAN
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1
ÖSTRA LÄGRET
Östra lägret är Försvarsmaktens 
område och Munkaleden passerar 
utmed lägret. Här finns möjlighet  
att uppleva riksintresse och en mil-
itär kulturmiljö med äldre  
byggnader. 

2
Naturstigen börjar söderifrån vid det så kallade mil-
itärsjukhuset i Östra lägret. Löv- och barrskog som står 
längs Lagans strandkant är viktiga för att behålla strand-
brinken. Längs ån syns en sedimenttransport när det 
bildas sandrevlar i ån. Stigen leder vidare längs med 
ån som går mellan skjutfältsgränsen och ån med en 
tydlig strandzon. Marken består i huvudsak av sand, 
förutom i norr där något berg sticker fram i kanterna 
ner mot ån. Längs kanterna är det branter ner mot 
ån och en särskild karaktär finns här som ger mycket 
höga naturvärden. 
I norra delen tar sig Lagan genom kraftverket i 
Fågelfors. Vid högre flöden finns en dammlucka som 
reglerar vattnet mot öster som ger en sidoström.  
Detta leder till att söder om kraftverket finns flera 
å-fåror. Hänsyn till å-fårorna utifrån de olika förutsät-
tningarna. Delar av området utgör vattenskyddsom-
råde.

NATURSTIG MELLAN ÖSTRA LÄGRET  
OCH FÅGELFORSDAMMEN

3
FÅGELFORSDAMMEN
Munkaleden fortsätter på västra sidan av Fågelfors-
dammen som börjar med Fågelfors kraftverk i söder. 
Här däms Lagan av kraftverket och det skapar en större 
damm av sjöliknande karaktär. Fågelforsdammen är  
redan idag ett populärt rekreationsområde. I norra 
delen av dammen finns en dödisgrop från istiden som 
idag utgör höga strandbrinkar av sand i olika nivåer ner 
mot dammen.  Götaströms golfbana ligger på västra 
sidan som kantas av en vacker ljunghed och en våt-
mark med höga naturvärden. Det finns unika insekter 
och sandödla. Området är erosionsbenäget eftersom 
marken i huvudsak består av sand. 
Bland annat lämningar från ett medeltida torp visar 
de kulturhistoriska inslagen i området. Ett gammalt 
hus från Götaströms bruk från 1600-talet har reno-
verats. Öster om Fågelforsdammen finns ett Natura 
2000-område med bland annat öppna hedmarker på 
försvarsmaktens mark. Delar av området utgör vatten-
skyddsområde.

4

3

2

1

Det geografiska upptagningsområdet 
lokalt som programmet omfattar är sex 
olika indelade områden från Östra Lägret 
söder om Skillingaryd  till Östermoskogen 
öster om Vaggeryd.
Det är fantastiskt att områdena har helt 
olika och unika egenskaper utmed Lagans 
vackert slingrande huvudfåra.
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4
 DUVELED – GÖTARP
Söderifrån finns höga naturvärden längs åns stran-
dområde men det är militärt område som begränsar 
tillgängligheten för allmänheten och begränsar al-
lemansrätten. Söder om Götafors rinner Lagan i ett 
naturrikt och varierande område med mycket höga 
naturvärden. Sump- och blandlövskog finns som till-
sammans med en unik ravinskog bildar en skyddszon 
mot Lagan.
Efter det gamla Götafors bruk finns synliga slagghögar 
och marken i området är delvis utfyllt med slagg. 
Lämningar finns även från tidig medeltida metallf-
ramställning. Angränsande betes- och gräsmark intill 
den naturliga strandmiljön har en rik flora med höga 
naturvärden. Vattenkvaliteten har försämrats beroende 
på utsläpp från industri.

5
CENTRALA VAGGERYD
Mellan Svenarumsvägen och Götafors bruk finns en  
varierande sträcka med de gamla å-ängarna där Lagan 
slingrar sig fram på ett naturligt sätt.  Här finns platser  
där lättvittrad bergart går upp i dagen och skapar ovan-
liga näringsrika rikkärr och alkärr som innehar ovanliga 
växt och djurarter. I miljön trivs unika fåglar som mindre  
hackspett och kungsfiskare. 
Strandzonen består i huvudsak av lövträd vilket ger en 
särskild karaktär. Ån rör sig genom Vaggeryds samhälle 
där utrymmet minskar och möjligheten att breda ut sig 
i ett naturligt flöde finns inte. Det blir därför viktigt att 
i framtiden säkra strandkanterna med träd eller andra 
anordningar både ur ett biologiskt och ekonomiskt  
perspektiv.  
Områdets placering i bebyggelsen gör att rekreations-
värdet är högt med gång- och cykelvägar som förbinder 
området. Historiska spår finns med till exempel en sten 
som markerar en grav från brons- och järnåldern och en 
vacker kvarndamm.

6
ÖSTERMOSKOGEN
Östermoskogens naturreservat har höga naturvärden i det 
äldre tallbeståndet och strandzonen. Lagan meandrar  
(slingrar sig) vackert i området.
Grusbelagda promenadstråk genom det historiskt intressanta 
området med kolningsverksamhet för järnbruket i Götafors 
och lämningar efter soldattorp. Det finns ett stort antal rest-
er efter kolmilor i skogen, spåren kan ses som ringar under 
mossan. Det finns rester och information  om soldattorpet 
som hamnat på sandjorden och rester efter backstugor. 
De var belägna längs med hålvägen, som utgör den gamla 
kyrkvägen till Byarum. 
På två platser har träd lämnats kvar efter stormen Gudrun 
2005 som ett minnesmärke och forskningsprojekt. Dessa 
träd ska ses som en referens till det mer intensiva skogs- 
bruket. Det finns en skötselplan för naturreservatet. Natur-
reservatet används frekvent av besökare för vandring och 
besök på befintliga grillplatser.
 

6

5
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FÖRUTSÄTTNINGAR
OMRÅDETS HISTORIA

HISTORISKA SPÅR SÖDERIFRÅN
Brooklyn eller Östanå var ett litet samhälle som växte 
upp öster om Lagan vid Tofterydsvägen. Här fanns olika 
hantverkare som hjulmakare, garvare och färgare. När 
järnvägen kom till Skillingaryd berövades regementet 
på en del mark i väster. Staten exproprierade då mark 
söder om övningsområdet. Några av dessa hamnade i 
Östanå, andra flyttades till Kaffegatan. Västra lägret har 
en militärhistoria bak till 1600-talet. Det äldsta huset är 
från början av 1800-talet. 

Östra lägret kom till i slutet av 1890-talet som 
övningsområde för Jönköpings artilleriregemente. Båda 
lägren är statliga byggnadsminnen och Miliseum har god 
dokumentation av historien. 

Torpet Öveken var en backstuga d.v.s. bebyggelse på ofri 
grund. Kvar finns bara rester av en spismur. Det fanns på 
1700- och 1800-talet massor av åängar som var viktiga 
som slåtterängar för gårdar. 

Bohults kvarn och såg var en viktig plats fram tills Fågelfors- 
dammen byggdes 1910. Sannolikt var det nydalamunkarna 
som startade kvarnverksamheten här. Resterna av kvarn 
och såg ligger i dag under 1910 års dammvall. 

Backstugan Åhult, en bosättning vid Fågelforsdammens 
västra kant. Bosättningen hade troligen anknytning till 
Götaströms bruk lite längre norrut, och bostaden stod 
kvar till en brand 1974. 
 
Götaströms bruk från 1688 till 1893
På 1600-talet utvecklades järnbruken i Sverige kraftigt 
genom importen av kompetens, dvs vallonerna. 
Järnmanufakturen var god penningplacering för adeln, 
om smedjorna placerades så att träkol kunde 
framställas i närheten.

Borgmästaren Peder Gudmunsson ägde Bratteborg 
Götafors. I Götafors utarrenderades till Peter Drufwa 

som genom dåliga affärer överlät kontraktet till Peder 
Håkansson på Eckersholm. Hammaren i Götafors 
byggdes 1672. När arrendekontraktet gick ut ville 
Gudmunssons ättlingar själva bruka fallet. När 
Håkansson i rätten förlorade, flyttade han hammaren till 
Götaström 1688.

Med tre bruk så nära varandra befarade myndigheten 
att träkol skulle bli en bristvara. Bönderna däremot 

tillstyrkte tillstånd. Götaströms bruk tilldelades 
cirka 5000 hektar skog i Tofteryd och Åker som 
kolförsörjningsområde. Det var dock många tvister om 
detta mellan Götafors, Götaström och Hörle bruk ända 
fram till mitten av 1800-talet. Säkerligen fanns det ingen 
brist på kol för Götaström, utan de kunde nog sälja 
både kol och stångjärn. Vissa beräkningar pekar på att 
Götaströms bruk i början på 1800-talet krävde 4500 
dagsverken per år för kolning och transport till bruket. 
Kolet levererades huvudsakligen på vintern. Alltså 
krävdes en stor lada för kol.
Längst österut fanns på senare tid också ett sågverk 
med spånhyvel. Tydligen fanns då också ett tredje 
vattenhjul i det östliga utloppet. Öster om Lagan fanns 
två smedbostäder på 9x16 meter. I varje hus bodde tre 
familjer. En tid fanns skola i ett av husen.

På västra sidan fanns herrgården 10x20 meter med två 
flyglar 9x6 meter. Framför huset fanns en fontän med 
springbrunn 3,5 meter i diameter med träkant. 
Utanför gårdsplanen fanns två åttakantiga hus. Ett var 

visthusbod det andra var dass. Här fanns stensatt källare 
samt ett badhus med badkar och dusch för två personer.
Ladugården låg längre söderut. Här påstås ha varit plats 
för 30 kreatur samt får- och svinhus. I slutet fanns här sex 
hästar.

Det fanns också en bro till den lilla ön i viken norr om 
herrgården. På ön fanns ett lusthus.
En arbetsvecka i slutet av 1800-talet var cirka 85 timmar 
effektiv arbetstid. Skiftet började på söndagskvällen och 
varade till lördag kväll. Smederna hade högst anseende 
bland arbetarna. De förvaltade arvet från invandrande 
valloner på 1600-talet.  

Götaströms bruk var ett litet bruk även efter sydsvenska 
förhållanden. Fram till 1840 gällde tillståndet endast 40-
45 ton färdigt stångjärn per år. År 1840 fick man lov att 
öka produktionen till 125 ton. 

Nya metoder som Bessemermetoden förändrade 
konkurrensläget och mindre bruk sattes under hård 
press. 

År 1888 brann herrgården ner efter en fest. Ryktet spreds 
snart att elden var anlagd vilket dock inte kunde bevisas. 
Allmänt känt var att bruket hade dåliga affärer.

År 1890 såldes bruket till en köpare i Mellansverige. 
Denne var bara intresserad av skogstillgångarna och 
började avverka. Tyvärr hade den nye ägaren bibringats 
fel uppfattning om vilka marker som tillhörde bruket. 
Efter rättegång gick köpet tillbaka. Men 1893 hade lyckan 
vänt för Christoffersson. Han kunde sälja bruket till 
Kronan för 44000 kr. Snart skulle det bli skjutfält istället 
för kolningsskog.

En bit in på 1900-talet flyttades huvudbyggnaden från 
Götaström in till Skillingaryd och fick sin plats vid torget 

Backstuga vid Lagan. Bilden är från en plats några km längre söderut 
men troligen var Övekenstugan liknande.

Åhult fotograferat från motsatta sida av Fågelforsdammen. 
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där Jonssons konditori nu ligger. Tyvärr brann det ner på 
1930-talet. 

Dhule kvarn och såg låg vid vattenfallet omedelbart 
väster järnvägen. Här har först funnits en kvarn med två 
par stenar. Sågverket vid bäcken skulle varit försedd med 
inte mindre än 10 sågklingor. Tro det den som vill.
 
Känt är att pastorn Alfred Åkerman Skillingaryd, på 
1870-talet innan järnvägen byggdes, anlade såg vid Dhule 
bäck. Sågen drevs först av en oxvandring senare av en 
mobil ångmaskin på 35-40 hästkrafter som köpts in från 
Grännatrakten. Åkerman levererade stora mängder med 
sågade stolpar och slanor till stängsel utmed järnvägen. 

Götafors bruk
Vid Lagan i Götafors har funnits känd verksamhet 
minst sedan 1500-talet. Efter att klostrets egendomar 
övergått till staten kom fallet att ligga på Bratteborgs 
ägor. Järnbruket fick sina privilegier 1672. Här uppfördes 
masugn och hammare med två härdar. Man kan också 
säga att senare tiders träsliperi och massafabrik är en 
fortsättning på Götafors järnbruks historia  

1143       Nydalamunkarna startar klostret.

1200       Första skvaltkvarnen startar.  

1400       Gruvverksamhet i Taberg startar.

1529       Gustav Vasa konfiskerar klostren i Nydala.

1638       Järnbruket startar i Eckersholm.

1670        Träning av militärer i Skillingaryd.

1672        Järnbruket startar i Götarp.

1688       Järnbruket startar i Götaström.

1863       Industriell pinnstolstillverkning startar i Hagafors,  

1880       Järnvägen i kommunen öppnas.

1893       Militärt skjutfält öster om Lagan efter markinköp.

1893-     Åkdonstillverkning startar. Pappersmassa- och

 

TIDAXEL 

Vagggeryds kvarn och såg. Vattenfallet i norra delen av 
Vaggeryds tätort har nyttjats som husbehovskvarn för 
Vaggeryds gårdar minst från 1600-talet. På 1800-talet 
tillkom såg och 1908 också en likströmsgenerator. 

Svenarums socken.

1920 

1983        Waggeryds cell startar.

kartongtillverkning i Götafors och Lindefors (Hok) startar.

når vagnsindustrin sin kulm i Skillingaryd och Vaggeryd.

1910      Fågelforsdammen byggs.

1910-      Industriell möbeltillverkning, Skillingaryd och Vaggeryd.

1900-     Garverier längs ån i Vaggeryd. I början av 1900-talet  

1907      Fågelforsdammen kraftstation byggs.

1904       Munksjö Sulfatfabrik startar.
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Allmänt hänssyn

Högt hänssyn

Mycket högt hänssyn

Erosion enligt fältbesiktning

Erosionsskydd (sprängsten, pålar, etc.) 

Stabilitetszon 1 (silt/sand >1:n)

Lagan 

Lagan (våtmark) 

+

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Lågt naturvärde

Måttligt naturvärde

Högt naturvärde

Mycket högt naturvärde

GRÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR SAMT 
SAMMANFATTNING AV NATURVÄRDEN 

GRÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR 
Grön infrastruktur innebär att vi ser landskapet med dess 
natur som en tillgång som indelas och nyttjas för att 
stärka nätverk i natur, vatten och grönområden. Utifrån 
detta skapas fungerande livsmiljöer för växter och djur 
och välbefinnande för människorna. Då kan arter förflytta 
sig i både på land och i vatten utan att hindras av t ex. 
vägar eller andra hinder. Då fungerar livsmiljöerna och 
den biologiska mångfalden främjas.

Människor har då möjlighet ta del av ekosystemtjänster 
som vi får av naturen i framtida generationer. Det är allt 
ifrån produkter som spannmål och träråvaror till tjänster 
som att rena vatten på naturlig väg samt pollinera växter.  

Grön infrastruktur är ett viktigt verktyg för att minska 
effekter i samband med global uppvärmning och 
andra klimatförändringar. Det reglerar temperaturer, 
översvämningar och vatten-, luftkvaliteter. Naturområden 
och vackra landskap är viktigt för människans 
välbefinnande, samhällets attraktion, turism och 
friluftsliv.

Helhetssynen i landskapet vid Lagan blir viktig för en 
hållbar samhällsutveckling . Grön infrastruktur som 
idag är osynlig i samhället. Den grå infrastrukturen som 
består av det som människan byggt i form av vägar, 
avloppssystem och elnät. 

naturvärden som hittats vid dessa inventeringar från 
områden med låga naturvärden (grönt) till områden med 
mycket höga naturvärden (rött).

Naturvärdena i Östermoskogen är specifika som 
naturreservat, men det förekommer mycket höga 
naturvärden såsom i rikkärret vid Lyckorna i centrala 
Vaggeryd, gamla lövträd, starrkärr, sump- och ravinskog 
i Götarp - Duveled samt strandängar och ljunghedar 
vid Götaströms golfbana. Dessa karaktärer gynnar 
olika unika växter och djurarter. De blir naturliga 
buffertar för översvämningar och renar vårt vatten. 
Fågelforsdammens miljö gynnar sandödlan och viss del 
av fågellivet.

LONA-projektet - Natur- och kulturled, Skillingaryd 
är ett samverkansprojekt mellan Vaggeryds kommun och 
fyra föreningar. Syftet är att bevara och vidareutveckla ett 
tätortsområde strax öster Skillingaryds tätort, intill lagan. 

Det utförs åtgärder för att öka kunskapen och 
attraktionen om natur- och kulturvärden. 

För att få en helhetssyn på landskap och infrastrukturer 
så kommer arbetsmetoden inför genomförande av 
åtgärder för synliggörande och tillgänglighetförbättrande 
kring Lagan innehålla följande delar.

Kunskap från inventeringar, utredningar och 
hänsynstagande till landskapet och att utifrån detta  
knyta ihop biotoper, grönytor och parker etc. för att 
få ett helhetsperspektiv på infrastrukturerna. Det blir 
en förutsättning för att få mervärden som fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och människors 
välbefinnande in i framtiden.

NATURVÄRDEN
Det finns en stor variation av naturvärden kring Lagans 
vattensystem. Så också inom programområdets 
sträckning. Flera naturvärdesinventeringar har gjorts 
i området. Kartan sammanfattar resultatet av de 
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MILJÖER UTMED LAGAN



Gångstig
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INVENTERING
LANDSKAPET VID LAGAN

Skillingaryd Lagan

Munkaleden Fågelfors kraftstation Fågelforsdammen Befintlig bänkBro över LaganStrand nära golfbananKörväg vid LaganUtsikt till sjön
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Vaggeryd 

Slingrig å InformationstavlaBro i vaggeryd Lekplats VäderskyddLekplats vid Folkets hus Gammalt vattenkraftverk
Plan 1:15.000   N
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INVENTERING
BEFINTLIGA VERKSAMETER I 
NÄROMRÅDET
 För att få en överblick över verksamheterna i områdena längs Lagan finns inveterade befintliga verksamheter  
utplacerade på kartan nedan.  Överblicken ger en bild för vidare planering av mötesplatser. 



Förskola

Vård, äldreboende
Utbildning, skola

Kultur
Järnvägsstation

Övrigt

Kyrka
Idrott

Centrum

Hotell, camping

Campingz

Förskolan Växthuset
Pingstkyrkan

Nyckelpigans förskola

Gymnasium
Hjortsjöskolan

Östra skolan

Vaggeryds idrottsplats

Betelkyrkan
Lyckornas förskola

Missionskyrkan

Fritidens förskola

Vaggeryds sim- och sporthall

Vaggeryd station
Räddningstjänsten

Svenska kyrkan
Familjecentralen

Folkets hus och biograf

Fenix kultur- och kunskapscentrum, bibliotek

Äldeboende Furugården

Förskolan Friskus

Gruppboende

Friluftsanläggning

 Slättens förskola

Jehovas vittnen

Götafors skola
Götafors förskola 

Bågskytte 

Förskolan Södra Park

Vaggeryd Vårdcentral

Götaströms golfklubb

Movalla idrottsplatsMiliseum försvarsmuseum
Skillingaryd station

Bibliotek

Vårdcentral
Bowling

Frälsningsarmén
Pingstkyrkan

Försvarets byggnad
Försvarets byggnad

Ishall
Missionskyrkan

Förskola

Förskola

Ställplats husbil/husvagn

Hotell

SkolaFörskola

Skola

Svenska kyrkan
Skillingaryds simhall

15/VATTENNÄRA MÖTESPLATSER LAGAN/ Program för utveckling 2017-12-18

Plan 1:15.000   N
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Styrkor Svagheter

PotentialHot

• Lagan som ett fantastiskt landskapselement
• Man kan ta det lugnt och uppleva naturen 
• Det är många olika landskapstyper
• Det finns plats för många olika användningssätt inom 

rekreation och friluftsliv
• Strandskydd förhindrar exploatering, fungerar 

som buffert för den gröna infrastrukturen och 
ekosystemtjänster

• Området längst stranden ger möjlighet för ån att 
ha ett naturlig lopp och fungerar som buffert för 
översvämning, torka och erosion.

• Flera kulturmiljöer längst ån förstärker naturen  
och landskapet, vilket är positivt för den gröna 
infrastrukturen och ekosystemtjänsterna. 

• Möte med vatten
• En sammanhängande gångstig längst vattnet
• Aktiviteter som ger anledning att uppehålla sig i 

landskapet
• Förekomsten av öppnare platser för aktiviteter
• Lite aktiviteter förekommer längst Lagan
• Olika ägarförhållanden när det gäller mark begränsar 

allmemansrätten.
• Upplag av trädgårdsavfall förhindrar friluftslivet 
• Lagans värde av ekosystemstjänster
• Specifika ytor tydliggörs i samband med skötsel
• Otydlighet i landskapet gällande olika naturtyper

• Större stolthet för landskapet
• Nischa turism till exempel rollspelsgäster och 

sportturism
• Mer turism
• Bättre välbefinnande när man kan använda området 

för rekreation, motion och hälsa för kommuninvånare 
och besökare. 

• Ekosystemtjänster är främst stödjande, reglerade och 
kulturella, vissa fall försörjande

• Ger möjlighet att skapa kunskap om naturen för alla 
generationer

• Utveckla den biologiska mångfalden
• Bevara och tydliggöra äldre generationers spår i 

landskapet

• Att man inte kommer att besöka området
• Halvfärdiga och ej underhållna projekt/åtgärder
• Biologiska mångfalden missgynnas
• Olyckor och skador som påverkar området
• Klimatpåverkan, höga eller låga flöden
• Exploatering nära strandområdet
• Bristande underhåll
• Naturslitage 

INVENTERING SWOT-ANALYS
I SWOT-analysen har arbetsgruppen analyserat områdenas  styrkor och svagheter, potential och hot. 
SWOT-analysen ger en övergripande bild av nuläge, vilka faktorer som bidrar till utvecklingen av områdena 
och vilka faktorer som behöver förbättras. 



17/VATTENNÄRA MÖTESPLATSER LAGAN/ Program för utveckling 2017-12-18

LAGAN I OLIKA ÅRSTIDER
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FRAMTIDA GRÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR

Sammanfattning naturvärden

Stabilitetskartering

Eventuell framtida grå och grön 

infrastruktur Allmänt hänssyn

Högt hänssyn

Mycket högt hänssyn

Erosion enligt fältbesiktning

Erosionsskydd (sprängsten, pålar, etc.) 

Stabilitetszon 1 (silt/sand >1:n)

Lagan 

Lagan (våtmark) 

Teckenforkläring

Teckenforkläring

Teckenforkläring

Lågt naturvärde

Måttligt naturvärde

Högt naturvärde

Mycket högt naturvärde

Hänsynsskalan baseras på vilka naturvärden och hur lätteroderade jordarterna är som finns i området. Mycket hög hänsyn ska tas i området med mycket höga 
naturvärden och där det är lätteroderat. Hänsynstagande och kunskap om kvalitéer i miljön är en grundförutsättning inför utförande av åtgärder till exempel skapa 
mötesplatser. Helhetssynen i landskapet behövs för få fungerande livsmiljöer för växter och djur samt människors välbefinnande. 
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UTVECKLINGSSTRATEGI: EN BLÅ TRÅD

En visuell identitet som kännetecknar, ger enhetlighet 
och samhörighet inom hela området samt 
sammanknyter kommunes tätorter. Kan skapas genom 
fysiska platser, former och färger i till exempel skyltning 
för att hitta marknadsföring och kunskapsspridning. 

1. Stärka Lagans identitet

2. Stärka mentala relationen till Lagan
Skapa bättre förutsättningar för tillgänglighet och öka 
Lagans status. Se helheten, värdesätta och se miljön 
vid Lagan som en resurs som ska värnas och nyttjas 
på bästa sätt. Höja värdet av området och förbättra 
samspelet mellan naturen och människorna i området. 
Öka kunskaperna om Lagans vattensystem och dess 
omgivande natur.

Kan skapas genom att till exempel använda digitala 
redskap, events och information.

Genom att åtgärda miljön runt Lagan ökar möjligheterna 
till aktiviteter och upplevelser i området. Detta kan i sin 
tur främja folkhälsan och öka platsens attraktivitet och 
tillgänglighet både för invånare och besökare.

Skötsel och driftplaner för att upprätthålla miljöerna ska 
ta hänsyn till grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

 

3. Skapa aktiviteter och upplevelser i det 
lokala landskapet

Östra lägret

Naturstig mellan 
kraftverk och 
Östra lägret

Fågelforsdammen

Götarp-Duveled

Centrala Vaggeryd

Östermoskogen

En samsyn för en strategisk hållbar utveckling för vattennära 
mötesplatser vid Lagan är viktigt. Genom samsyn och 
hänsynstagande till grå och grön infrastruktur i landskapet 
(se sid 10) och utifrån utvecklingsstrategin “en blå tråd” 
(som beskrivs nedan), skapas kvalitet, möjligheter och 
mervärden för miljön och människor i framtiden. 

Allmänt hänssyn

Högt hänssyn

Mycket högt hänssyn

Erosion enligt fältbesiktning

Erosionsskydd (sprängsten, pålar, etc.) 

Stabilitetszon 1 (silt/sand >1:n)

Lagan 

Lagan (våtmark) 
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STRATEGI 1: STÄRKA LAGANS IDENTITET

Inramning av landskapet för att lyfta fram kvaliteter.

Ett hästvagnshjul på Vaggeryds kommunvapen 
symboliserar kommunens industriella utveckling.

Ett element som definerar Lagan och kan fungera som 
vägvisning  på vägen ned till  Lagans naturområde. Visar 
mötesplatser.

Utveckling av en visuell identitet som kännetecknar området skapar igenkänning och kopplar delområdena längs 
Lagan till ett större sammanhang. Ett tydligt grafiskt element kan användas för att iscensätta landskapet, vattnet och 
årstidernas skiftningar, visa och förstärka intressanta målpunkter etc., som finns utmed med vandringen längs Lagan. 

Kulturmiljöerna kan utgöra en viktigt del som lyfter fram kvaliteterna i Lagans naturområde och i landskapet. 
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Elementet använt i konstverk.
Formgivningen går igen och används till gångbroar och 
uppehållsområden. 

Möbler med samma formspråk bidrar till att berätta 
historien. 

En stark grafisk profil, med en genomgående färg, kan bidra 
till att stärka identiteten hos landskapet kring Lagan.
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STRATEGI 2: STÄRKA DEN MENTALA RELATIONEN 
TILL LAGAN
 

Referens: Ø-havsruten, fyn, DK 
Exempel på varumärkestrategi för ett naturområde med vandringsleder, app och arkitektritade vindskydd.

Referens: Svenska nationalparker, SE 
Exempel på varumärkesstrategi för ett naturområde med logotyp, skyltar och onlineplattform.

Den mentala relationen och attraktionen till Lagan kan stärkas på flera olika sätt. Det handlar om att utveckla miljön 
och tillgängligheten i området så den harmonierar med stadsplaneringen och så att ekosystemtjänsterna tillvaratas.  
Det handlar också om att bygga områdets varumärke, marknadsföra och sprida kunskap som skapar nyfikenhet som 
gör att människor vill besöka området. 
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Vandringsleder

Övernattning

Parkering 

Eventplats

Överraskning

Utsiktspunkt

Kommande event

Elljusspår

  

STRATEGI 2 : FÖRSTÄRKA DEN MENTALA 
RELATIONEN TILL LAGAN
Referens: Camønoen, Møn, Danmark 
Exempel på varumärkesstrategi för ett naturområde som använder en digital plattform och ett namn som 
har en tydlig referens till pilgrimsleden i Spanien. Projektet har lyckats göra området känt i Danmark som 
en plats dit man kan komma för att vandra. Projektet involverar även lokala eldsjälar genom den digitala 
plattformen. 

LAGAN 
Den mentala relationen till och kännedomen om Lagan kan stärkas med ett tydligt varumärke och tillgänglig 
information, både i form av fysiska tavlor och på digitala plattformar. QR-coder i landskapet, workshops, 
events arrangerade av lokala föreningar och marknadsföring kan tillsammans göra de boende i närområdet 
medvetna om och stolta över Lagan och få besökare att hitta hit. Kollektiva transportmöjligheter samt gång- 
och cykelvägar kommer att finnas i informationsmaterialet . 

LAGAN 

QR-koder kan kopplas till historisk 
och biologisk information, eller 
som här - till kommunens hemsida. 
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 
+ Slingor och vandringsleder längs Lagan
+ Konst i landskapet 
+ Slacklinepark (slackline, sporten att balansera på en 
löst spänd lina) 
+ Naturguidningar
+ Historieguidningar
+ Orientering
+ Cykelorientering
+ Pulkaåkning
+ Ponnyridning 
+ Rollspel  
+ Meditationstorn/punkter
+ Mountainbikepark
+ Sveriges största hinderbana
+ Geocaching 
+ Slingor med interaktiva QR-koder
+ Fiske 
+ Kanot 

I ETT STÖRRE PERSPEKTIV
+ Integrationsprojekt
+ ex, förbättra hälsan i kommunen med vandringar och 
fysisk aktivitet längs Lagan
+ Genom att arbeta med Lagan i ett bredare perspektiv 
kan synergieffekter skapas, så att besöksnäringen växer 
även i tätorterna omkring Lagan 

EXEMPEL PÅ EVENEMANG
+ Elfiskets dag (finns redan). 
+ Den stora fotodagen. (Skillingaryd fotoklubb)  
+ Kyrkofestival (festival arrangerad av kyrkan)
+ Allsångskväll vid Lagan
+ Barkbåtsmästerskap
+ Motionslopp

FORTSATT ARBETE
+ Förbättra angöringsvägar till Lagan
+ Definiera platser för aktiviteter och upplevelser
+ Ge exempel på lokala incitament för event, finna  
exempel på lokala föreningar och klubbar

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER 
I DET LOKALA LANDSKAPET 
Det finns många möjligheter till att skapa upplevelser och aktiviteter i området när vattennära mötesplatser skapas. Vid skapandet av vattennära 
mötesplatser, aktiviteter samt skötsel och driftplanering för att upprätthålla miljöerna ska hänsyn tas till grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Kan Lagan användas till Scoutläger?

Kan den lokala rollspelsklubben 
använda Lagan ännu mer?

Kan man arrangera fler orienteringslopp? 
Evt ett regionsmästerskap vid Lagan.

Ska Sveriges största slacklinepark ligga 
längs Lagan?

Informationsplatser med väderskydd, 
där man kan läsa om historia och 
aktuella evenemang?

Rutter i landskapet vid Lagan?



ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

DUVELED-GÖTARP

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 
KRAFTVERK OCH
ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET

Soldattorpet med 
gärdesgårdar, vindskydd 
och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 
vattenkanten

Sparsam
röjning av 
träd för att 
få utblickar
mot vattnet.
Röjning 
enligt 
naturreser-
vatets 
skötselplan.

Lägga till 
rundgrillplats 

Lägga till 
rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 
rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats
vid stigen

Solig, välanvänd
plats idag. 

Grillplats med 
bänk

Lekplats

Brygga med 
rundbänk 

Vacker plats i 
solig glänta. 
Kompletteras 
med grillplats 
och aktivitet ex. 
beachvolley, 
boule.  

Lekplats kompletter-
as med rumsbildan-
de träd. Ev. upprust-
ning bör utformas 
så att den fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande förskolor

Lekplats 
och utegym

Bollplan
liten lekplats

Befintlig sittbänk och 
brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 
och tillgängliggörs, 
samt kompletteras 
med rundsittplats 

Välanvänd 
lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 
i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 
På så sätt fungerar det stora träder 
som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 
hålls, kompletteras med 
lektema fågel. Eventuell 
kajakuthyrning och 
grillplats

Golfbana

Befintlig 
mötesplats

Befintlig 
grillplats

Sittbänk 
och 
lekskulptur 
tema fågel

Ny bro och stig 
anläggs om det är 
möjligt med hänsyn 
till försvaret

Befintlig grind i 
anslutning till 
Lagan bör vara 
öppen så att 
allmänheten kan 
vistas/promenera
längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 
förstärkas med belysning som 
drivs av vattenkraft

Uppdatering 
med rundbänk
med utsikt

Fågelfors-
dammen,
sanddödlan 
lever här

Båtiläg-
gnings
plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 
med uppehålls-
platser och 
rum för stora 
grupper, p-plats, 
brygga för 
vistelse och 
bad, lekskulptur 
tema sanddödla

Vägvisning
med rep från 
stationen till 
naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 
idrottsplats 
med 
utegym. Kan 
användas av 
både 
försvaret 
och allmän-
heten.

Belysning 
i viadukt
och stig till 
Fågelfors-
dammen 

Tillgänglig 
brygga 
för fiske. Samlingsplats 

med grillmö-
jligheter
  

Kvarndammen
vattenkraftbro 
som rasat

Grillplats
och vind-
skydd

Gammal 
hålväg och
Kyrkväg

Går längs en smal 
trottoar -osäkert samt 
svårt att hitta fortsät-
tningen på gångsys-
temet  

Stor öppen gräsyta 
kan aktiveras med 
lek/sport/lekplats. 
Tema: troll - Fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande skola och 
förskola   

Renovering av bro

Ny bänk

I anslutning till 
Folkets hus parker-
ing görs en mindre 
uppfyllnad som sås 
med gräs för att få 
en mer parklikande 
karaktär

Konstnärlig ut-
smyckning hjul

Rundbänk
Bänk

Bänk

Rundbänk

Ny passage 
för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  
med rep
  

Vägvisning rep

Sittbänk
  

Ny mötesplats
  

Ny stig 
med broar
  

Bollbana och lekplats
  

En befintlig 
hålväg från 
1000-talet 

Kan tillgäng-
liggöras med 
en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 
för natur-
aktiviteter 
nära vatten

Sittplats vid 
vattenkanten

P
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STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER 
I DET LOKALA LANDSKAPET

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

A: Exempel på god belysning i viadukt 

A

B

C

B: Utegym till boende och besökande

C:  Vägvisning med rep mellan stationen och Lagan,  
samt. längs med Lagan. 

NATURSTIG MELLAN KRAFTVERK OCH ÖSTRA LÄGRET 1:10.000

Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. 
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ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 
KRAFTVERK OCH
ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET

Soldattorpet med 
gärdesgårdar, vindskydd 
och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 
vattenkanten

Sparsam
röjning av 
träd för att 
få utblickar
mot vattnet.
Röjning 
enligt 
naturreser-
vatets 
skötselplan.

Lägga till 
rundgrillplats 

Lägga till 
rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 
rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats
vid stigen

Solig, välanvänd
plats idag. 

Grillplats med 
bänk

Lekplats

Brygga med 
rundbänk 

Vacker plats i 
solig glänta. 
Kompletteras 
med grillplats 
och aktivitet ex. 
beachvolley, 
boule.  

Lekplats kompletter-
as med rumsbildan-
de träd. Ev. upprust-
ning bör utformas 
så att den fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande förskolor

Lekplats 
och utegym

Bollplan
liten lekplats

Befintlig sittbänk och 
brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 
och tillgängliggörs, 
samt kompletteras 
med rundsittplats 

Välanvänd 
lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 
i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 
På så sätt fungerar det stora träder 
som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 
hålls, kompletteras med 
lektema fågel. Eventuell 
kajakuthyrning och 
grillplats

Golfbana

Befintlig 
mötesplats

Befintlig 
grillplats

Sittbänk 
och 
lekskulptur 
tema fågel

Ny bro och stig 
anläggs om det är 
möjligt med hänsyn 
till försvaret

Befintlig grind i 
anslutning till 
Lagan bör vara 
öppen så att 
allmänheten kan 
vistas/promenera
längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 
förstärkas med belysning som 
drivs av vattenkraft

Uppdatering 
med rundbänk
med utsikt

Fågelfors-
dammen,
sanddödlan 
lever här

Båtiläg-
gnings
plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 
med uppehålls-
platser och 
rum för stora 
grupper, p-plats, 
brygga för 
vistelse och 
bad, lekskulptur 
tema sanddödla

Vägvisning
med rep från 
stationen till 
naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 
idrottsplats 
med 
utegym. Kan 
användas av 
både 
försvaret 
och allmän-
heten.

Vindskydd 
och grillplats

Belysning 
i viadukt
och stig till 
Fågelfors-
dammen 

Tillgänglig 
brygga 
för fiske. Samlingsplats 

med grillmö-
jligheter
  

Kvarndammen
vattenkraftbro 
som rasat

Grillplats
och vind-
skydd

Gammal 
hålväg och
Kyrkväg

Går längs en smal 
trottoar -osäkert samt 
svårt att hitta fortsät-
tningen på gångsys-
temet  

Stor öppen gräsyta 
kan aktiveras med 
lek/sport/lekplats. 
Tema: troll - Fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande skola och 
förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 
Folkets hus parker-
ing görs en mindre 
uppfyllnad som sås 
med gräs för att få 
en mer parklikande 
karaktär

Rundbänk
Bänk

Bänk

Rundbänk

Ny passage 
för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  
med rep
  

Vägvisning rep

Sittbänk
  

Ny stig 
med broar
  

Bollbana och lekplats
  

En befintlig 
hålväg från 
1000-talet 

Kan tillgäng-
liggöras med 
en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 
för natur-
aktiviteter 
nära vatten

Sittplats vid 
vattenkanten

P

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER 
I DET LOKALA LANDSKAPET

C: Lekplats i trä 
med fågeltema.  

D: Rund sittplats med 
utsikt över Lagan.

E: En cirkelformad platå 
till meditation och yoga

B: Bro till fiske och bad.

A: Vägg byggd i trä som fungerar som rygg mot naturen, kan användas till lek och vila, 
stora lekskulpturer i trä med temat sandödlor.

A 

B

C
E

D

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

FÅGELFORSDAMMEN 1:10.000

Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. 



ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 
KRAFTVERK OCH
ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET

Soldattorpet med 
gärdesgårdar, vindskydd 
och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 
vattenkanten

Sparsam
röjning av 
träd för att 
få utblickar
mot vattnet.
Röjning 
enligt 
naturreser-
vatets 
skötselplan.

Lägga till 
rundgrillplats 

Lägga till 
rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 
rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats
vid stigen

Solig, välanvänd
plats idag. 

Grillplats med 
bänk

Lekplats

Brygga med 
rundbänk 

Vacker plats i 
solig glänta. 
Kompletteras 
med grillplats 
och aktivitet ex. 
beachvolley, 
boule.  

Lekplats kompletter-
as med rumsbildan-
de träd. Ev. upprust-
ning bör utformas 
så att den fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande förskolor

Lekplats 
och utegym

Bollplan
liten lekplats

Befintlig sittbänk och 
brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 
och tillgängliggörs, 
samt kompletteras 
med rundsittplats 

Välanvänd 
lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 
i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 
På så sätt fungerar det stora träder 
som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 
hålls, kompletteras med 
lektema fågel. Eventuell 
kajakuthyrning och 
grillplats

Golfbana

Befintlig 
mötesplats

Befintlig 
grillplats

Sittbänk 
och 
lekskulptur 
tema fågel

Ny bro och stig 
anläggs om det är 
möjligt med hänsyn 
till försvaret

Befintlig grind i 
anslutning till 
Lagan bör vara 
öppen så att 
allmänheten kan 
vistas/promenera
längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 
förstärkas med belysning som 
drivs av vattenkraft

Uppdatering 
med rundbänk
med utsikt

Fågelfors-
dammen,
sanddödlan 
lever här

Båtiläg-
gnings
plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 
med uppehålls-
platser och 
rum för stora 
grupper, p-plats, 
brygga för 
vistelse och 
bad, lekskulptur 
tema sanddödla

Vägvisning
med rep från 
stationen till 
naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 
idrottsplats 
med 
utegym. Kan 
användas av 
både 
försvaret 
och allmän-
heten.

Vindskydd 
och grillplats

Belysning 
i viadukt
och stig till 
Fågelfors-
dammen 

Tillgänglig 
brygga 
för fiske. Samlingsplats 

med grillmö-
jligheter
  

Kvarndammen
vattenkraftbro 
som rasat

Grillplats
och vind-
skydd

Gammal 
hålväg och
Kyrkväg

Går längs en smal 
trottoar -osäkert samt 
svårt att hitta fortsät-
tningen på gångsys-
temet  

Stor öppen gräsyta 
kan aktiveras med 
lek/sport/lekplats. 
Tema: troll - Fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande skola och 
förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 
Folkets hus parker-
ing görs en mindre 
uppfyllnad som sås 
med gräs för att få 
en mer parklikande 
karaktär

Rundbänk
Bänk

Bänk

Rundbänk

Ny passage 
för gåendeVägvisning rep

Vägvisning  
med rep
  

Vägvisning rep

Sittbänk
  

Läge för framtida 
bro utreds senare
  

Bollbana och lekplats
  

En befintlig 
hålväg från 
1000-talet 

Kan tillgäng-
liggöras med 
en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 
för natur-
aktiviteter 
nära vatten

Sittplats vid 
vattenkanten

P

Ev. läge för 
framtida bro
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STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER  
I DET LOKALA LANDSKAPET

C: Ny äventyrsväg med små broar genom 
sumpmark.
D: Vägvisning med rep, extra där vägen för-
grenas.

B: Rund bänk som anpassas lokala förhållanden

A: Bro över sjön och etablering av stig

D
B

C

A

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

DUVELED-GÖTARP 1:10.000

Ny mötesplats 

Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. 
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ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

DUVELED-GÖTARP

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 
KRAFTVERK OCH
ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET

Soldattorpet med 
gärdesgårdar, vindskydd 
och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 
vattenkanten

Sparsam
röjning av 
träd för att 
få utblickar
mot vattnet.
Röjning 
enligt 
naturreser-
vatets 
skötselplan.

Lägga till 
rundgrillplats 

Lägga till 
rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 
rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats
vid stigen

Solig, välanvänd
plats idag. 

Grillplats med 
bänk

Lekplats

Brygga med 
rundbänk 

Vacker plats i 
solig glänta. 
Kompletteras 
med grillplats 
och aktivitet ex. 
beachvolley, 
boule.  

Lekplats kompletter-
as med rumsbildan-
de träd. Ev. upprust-
ning bör utformas 
så att den fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande förskolor

Lekplats 
och utegym

Bollplan
liten lekplats

Befintlig sittbänk och 
brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 
och tillgängliggörs, 
samt kompletteras 
med rundsittplats 

Välanvänd 
lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 
i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 
På så sätt fungerar det stora träder 
som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 
hålls, kompletteras med 
lektema fågel. Eventuell 
kajakuthyrning och 
grillplats

Golfbana

Befintlig 
mötesplats

Befintlig 
grillplats

Sittbänk 
och 
lekskulptur 
tema fågel

Ny bro och stig 
anläggs om det är 
möjligt med hänsyn 
till försvaret

Befintlig grind i 
anslutning till 
Lagan bör vara 
öppen så att 
allmänheten kan 
vistas/promenera
längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 
förstärkas med belysning som 
drivs av vattenkraft

Uppdatering 
med rundbänk
med utsikt

Fågelfors-
dammen,
sanddödlan 
lever här

Båtiläg-
gnings
plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 
med uppehålls-
platser och 
rum för stora 
grupper, p-plats, 
brygga för 
vistelse och 
bad, lekskulptur 
tema sanddödla

Vägvisning
med rep från 
stationen till 
naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 
idrottsplats 
med 
utegym. Kan 
användas av 
både 
försvaret 
och allmän-
heten.

Belysning 
i viadukt
och stig till 
Fågelfors-
dammen 

Tillgänglig 
brygga 
för fiske. Samlingsplats 

med grillmö-
jligheter
  

Kvarndammen
vattenkraftbro 
som rasat

Grillplats
och vind-
skydd

Gammal 
hålväg och
Kyrkväg

Går längs en smal 
trottoar -osäkert samt 
svårt att hitta fortsät-
tningen på gångsys-
temet  

Stor öppen gräsyta 
kan aktiveras med 
lek/sport/lekplats. 
Tema: troll - Fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande skola och 
förskola   

Renovering av bro

Ny bänk

I anslutning till 
Folkets hus parker-
ing görs en mindre 
uppfyllnad som sås 
med gräs för att få 
en mer parklikande 
karaktär

Konstnärlig ut-
smyckning hjul

Rundbänk
Bänk

Bänk

Rundbänk

Ny passage 
för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  
med rep
  

Vägvisning rep

Sittbänk
  

Ny mötesplats
  

Ny stig 
med broar
  

Bollbana och lekplats
  

En befintlig 
hålväg från 
1000-talet 

Kan tillgäng-
liggöras med 
en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 
för natur-
aktiviteter 
nära vatten

Sittplats vid 
vattenkanten

P

STRATEGI 3: UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER  
I DET LOKALA LANDSKAPET 

VAGGERYD 1:10.000

E: Vattenpark.

C: Bearbetning av kanten mellan Folkets hus och Lagan. D: Lekplats med trolltema.

B: Runt väderskydd till vila och övernattning under tak.

F: Lekplats med trolltema i skogen.

A: Exempelvis beachvolley och utegym på den stora  
platsen vid bostadsområdet.

A
B C

EF
D

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. 



Diagrammet visar två placeringar av mötesplatser.  
Den ena är placerad i anslutning till stigen, och är lätt att 
tillgå för alla. Den andra är placerad helt nere vid vatten-
kanten, och kan användas av dem som lättare kan röra sig 
i naturen.

A: Tillgänglig mötesplats för rörelsehindrade

B: Mötesplats vid vattenkanten
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ÖSTERMOSKOGEN

VAGGERYD

GÖTARP- DUVELED

FÅGELFORSDAMMEN

NATURSTIG MELLAN 
KRAFTVERK OCH
ÖSTRA LÄGRETÖSTRA LÄGRET

Soldattorpet med 
gärdesgårdar, vindskydd 
och grillplats vid vattnet

Sittplats vid 
vattenkanten

Sparsam
röjning av 
träd för att 
få utblickar
mot vattnet.
Röjning 
enligt 
naturreser-
vatets 
skötselplan.

Lägga till 
rundgrillplats 

Lägga till 
rundgrillplats 

Rundgrill-

Ny p-plats till 
rundvandringar

  

Tillgänglig sittplats
vid stigen

Solig, välanvänd
plats idag. 

Grillplats med 
bänk

Lekplats

Brygga med 
rundbänk 

Vacker plats i 
solig glänta. 
Kompletteras 
med grillplats 
och aktivitet ex. 
beachvolley, 
boule.  

Lekplats kompletter-
as med rumsbildan-
de träd. Ev. upprust-
ning bör utformas 
så att den fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande förskolor

Lekplats 
och utegym

Bollplan
liten lekplats

Befintlig sittbänk och 
brygga vid vattnet 

Bryggan upprustas 
och tillgängliggörs, 
samt kompletteras 
med rundsittplats 

Välanvänd 
lekplats

Vattenpark

Fågeltorn

Fågeltorn 
i skogen

Röjt & sparat ett stort fint träd. 
På så sätt fungerar det stora träder 
som landmärke i sig själv 

Befintlig sandstrand

Sandstranden under- 
hålls, kompletteras med 
lektema fågel. Eventuell 
kajakuthyrning och 
grillplats

Golfbana

Befintlig 
mötesplats

Befintlig 
grillplats

Sittbänk 
och 
lekskulptur 
tema fågel

Ny bro och stig 
anläggs om det är 
möjligt med hänsyn 
till försvaret

Befintlig grind i 
anslutning till 
Lagan bör vara 
öppen så att 
allmänheten kan 
vistas/promenera
längs vattnet

Grill-/sittplats. Kan eventuelt 
förstärkas med belysning som 
drivs av vattenkraft

Uppdatering 
med rundbänk
med utsikt

Fågelfors-
dammen,
sanddödlan 
lever här

Båtiläg-
gnings
plats

Plats för meditation

Aktivitetsplats 
med uppehålls-
platser och 
rum för stora 
grupper, p-plats, 
brygga för 
vistelse och 
bad, lekskulptur 
tema sanddödla

Vägvisning
med rep från 
stationen till 
naturområde

Järnvägstation 

Station 

Belyst 
idrottsplats 
med 
utegym. Kan 
användas av 
både 
försvaret 
och allmän-
heten.

Vindskydd 
och grillplats

Belysning 
i viadukt
och stig till 
Fågelfors-
dammen 

Tillgänglig 
brygga 
för fiske. Samlingsplats 

med grillmö-
jligheter
  

Kvarndammen
vattenkraftbro 
som rasat

Grillplats
och vind-
skydd

Gammal 
hålväg och
Kyrkväg

Går längs en smal 
trottoar -osäkert samt 
svårt att hitta fortsät-
tningen på gångsys-
temet  

Stor öppen gräsyta 
kan aktiveras med 
lek/sport/lekplats. 
Tema: troll - Fungerar
som utflyktsmål för 
närliggande skola och 
förskola   

Renovering av bro

I anslutning till 
Folkets hus parker-
ing görs en mindre 
uppfyllnad som sås 
med gräs för att få 
en mer parklikande 
karaktär

Rundbänk
Bänk

Bänk

Rundbänk

Ny passage 
för gående

Vägvisning rep

Vägvisning  
med rep
  

Vägvisning rep

Sittbänk
  

Ny stig 
med broar
  

Bollbana och lekplats
  

En befintlig 
hålväg från 
1000-talet 

Kan tillgäng-
liggöras med 
en gångbro 

P

P

P

P

P P

Ny brygga 
för natur-
aktiviteter 
nära vatten

Sittplats vid 
vattenkanten

P

STRATEGI 3: SKAPA UPPLEVELSER OCH AKTIVITETER  
I DET LOKALA LANDSKAPET

ÖSTERMOSKOGEN 1:10.000

B

A

Lagan 
Lagan (våtmark) 
Motorväg
Järnväg
Övergång
Viadukt 
P-plats 
Stig närmast Lagan
Befintlig mötesplats
Ny mötesplats
Ny passage/stig
Utsiktspunkter
Punktvis röjning, 
med hänsyn till naturen
Extra viktigt att tydliggöra 
gångvågen med skyltning 
i form av tex. rep

P

Kartbilden och bilderna nedan är idéer och exempel på möjliga mötesplatser. 
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REFERENSER/OM DU VILL LÄSA MER

Översiktsplan:  
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/oversiktsplan.html

Grönplaner: 
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/oversiktsplan/gronplaner.html

LIS-plan: 
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/oversiktsplan/landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagen-lis.html

Gång- och cykelvägsplan:  
http://www.vaggeryd.se/trafik-och-gator/gang--och-cykelvagar.html

Naturreservat med Östermoskogen:  
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-gronomraden-och-skogar/naturreservat-nationalpark.html

LONA-projektet:
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/naturvard-gronomraden-och-skogar/lona-projektet-natur--och-kulturled-skillingaryd.html

Sveriges miljömål (Naturvårdsverket):
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/

Länets miljömål (Länsstyrelsen i Jönköpings län):
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/lanets-miljomal/Pages/index.aspx

Naturvärdesinventeringar:
Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning Lyckorna, Vaggeryds kommun 2015, Eva Götbrink på Kråkfot AB

LONA-projektet Natur- och kulturled Skillingaryd
Sammanställning naturvärdesinventering med resultat och kartor, Eva Götbrink på Kråkfot AB

Översiktlig naturvärdesinventering med resultat och kartor av Lagans ständer 2016-09-20, Eva Götbrink på Kråkfot AB, Lennart Sundh på Sundh Miljö

Översiktlig stabilitetskartering inom fem kommuner längs lagan (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011)

Data från Vaggeryds kommuns Geografiska informationssystem (GIS)

Historisk information från Vaggeryds Hembygdsråd

Länsstyrelsens kulturmiljöinventering av Lagan:
Minnen vid vatten – inventering av kulturmiljöer längs Lagan
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Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd | Besöksadress: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
Tel: 0370-67 80 00  |  E-post: info@vaggeryd.se
www.vaggeryd.se  |  facebook.com/vaggerydskommun  |  @vaggerydskommun på Twitter och Instagram 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr TU Sida 
2018-01-15 TU 2017/097 1(4) 

  
 

 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     

 

 
 
 
Remiss – grön handlingsplan åtgärdsprogram 
2018 - 2022 
 
Förslag till beslut 
Lämna nedanstående yttrande på remiss av Grön handlingsplan – 
åtgärdsprogram 2018-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen verkar för att miljökvalitetsmålen nås genom att 
samordna regionala åtgärdsprogram i länet. Länsstyrelsen leder 
regionalt arbete med förverkligande av regeringens friluftspolitik och 
att arbeta fram en handlingsplan för grön infrastruktur. Dessa tre 
uppdrag har samordnats i en gemensam grön handlingsplan för 
Jönköpings län. 
 
Den gröna handlingsplanen ska vara 

• Ett ramverk för landskapsplanering av offentliga 
naturvårdsinsatser 

• Underlag för landskapsplanering i brukande och hållbara 
förvaltning av mark och vatten och som kunskapsunderlag för 
samråd och samverkan mellan olika aktörer 

• Underlag för fysisk planering och prövning 
 
Kommunledningskontoret har sänt förslaget på internremiss till 
tekniska utskottet, del 5 Grön handlingsplan åtgärder som finns att 
hämta på Länsstyrelsens hemsida:  
 
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-
klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-
handlingsplan/Pages/default.aspx.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss av Grön handlingsplan – åtgärdsprogram 2018-2022 från 
kommunledningskontoret, dnr KS 2017/279. 
Länsstyrelsens remiss Grön handlingsplan, Länsstyrelsens beteckning 
501-8571-2017. 
 
 
  

http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx


  

Sida 
2(4) 

 
 
Ärende 
Länsstyrelsen verkar för att miljökvalitetsmålen nås genom att 
samordna regionala åtgärdsprogram i länet. Länsstyrelsen leder 
regionalt arbete med förverkligande av regeringens friluftspolitik och 
att arbeta fram en handlingsplan för grön infrastruktur. Dessa tre 
uppdrag har samordnats i en gemensam grön handlingsplan för 
Jönköpings län. 
 
Den gröna handlingsplanen ska vara 

• Ett ramverk för landskapsplanering av offentliga 
naturvårdsinsatser 

• Underlag för landskapsplanering i brukande och hållbara 
förvaltning av mark och vatten och som kunskapsunderlag för 
samråd och samverkan mellan olika aktörer 

• Underlag för fysisk planering och prövning 
 
Kommunledningskontoret har sänt förslaget på internremiss till 
tekniska utskottet, del 5 Grön handlingsplan åtgärder som finns att 
hämta på Länsstyrelsens hemsida:  
 
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-
klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-
handlingsplan/Pages/default.aspx.  
 
Del 5 innehåller åtgärder för att uppnå miljökvalitets- och friluftsmål 
samt att förbättra den gröna infrastrukturen. 
 
Kommunledningskontoret har ställt följande frågeställningar som bör 
besvaras. 
 
Avser ni att genomföra åtgärderna så som de är formulerade i 
dagsläget?  
Finns det andra åtgärder med större effekt som borde ingå i 
programmet istället? 
Är det någon åtgärd som inte ger tillräcklig effekt och därför bör utgå 
ut programmet? 
Övriga synpunkter? 
 
Utlåtande från TU - Del 5, Grön handlingsplan, åtgärder: 
 
Levande sjöar och vattendrag 
1. Åtgärda vandringshinder för fisk och utter i det kommunala vägnätet. 
 
TU: Kan medföra kostnader. En prioritering behöver utföras om 
genomförande ska ske under programperioden 2018-2022. Osäkerhet om 

http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
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genomförande av åtgärd kan utföras under programperioden för den kan 
kräva större ombyggnationer och kostnader som inte kan förutses i nuläget. 
Tveksamt om åtgärden är ok för genomförande med den kunskap som finns 
i nuläget. 
 
Levande skogar 
2. Hänsyn till friluftsliv i kommunala skogsbruksplaner. 
TU: I samarbete mellan Vaggeryds kommun och Skogsstyrelsen så finns 
idag i Skogsstyrelsens system dokumenterat vad som är intressant för 
friluftslivet i kommunen. Detta finns med i skogsbruksplan 2015 som vi 
följer redan idag. Skogsbruksplanen styr även produktionen av skog.  
I kommunens arbete med framtagande av grönstrukturplan som precis 
initierats så behövs hänsyn tas till skogsbruksplanen med dess ekonomiska 
krav. 
Åtgärden är ok. 
 
3. Öka andelen lövskogar på kommunägd mark. 
TU: Genom att anpassa ingrepp i mark och vårda bestånd så skapas goda 
tillväxtmiljöer på ståndorten (som är en växtplats för skog med enhetliga 
egenskaper). Tallen finns i momarker runtom Vaggeryd och tallens areal av 
skogsmark minskar i länet. Ståndort med förekomst av tall, där tallen är en 
naturlig del av ekosystem ska tas hänsyn till det. Lövskog ska bevaras där så 
är möjligt. 
Åtgärden är ok. 
 
God bebyggd miljö 
3. Utbildning om planering och skötsel av kommunernas ruderatmarker, 
gräsytor eller andra ”stadsmarker”. 
 
TU: Utbildning är bra men utbildningar behöver hållas enligt behov och 
förutsättningar som finns och det kan se olika ut för olika år.  
Åtgärden är ok.  
 
5. Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler. 
TU: d) Kan medföra kostnader. En prioritering behöver utföras om 
genomförande ska ske under programperioden 2018-2022. Osäkerhet om 
genomförande av åtgärd kan utföras under programperioden för den kan 
ombyggnationer och kostnader som inte kan förutses i nuläget. 
 
PBL kap 8 12§ ´´Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet ska alltid 
avhjälpas om hinder med hänsyn till praktiska och ekonomiska 
förutsättningar är enkelt att avhjälpa.´´ 
 
Hänsyn till naturlig miljö och syftet med området bör inte ändras. 
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Ett rikt djur och växtliv 
1. Tvärsektoriella forum för gröna infrastrukturfrågor inom kommunerna 
”Så blir din kommun en bra GI-kommun”. 
 
TU: Täcks in i kommunens grönstrukturplan som kommer arbetas fram 
under 2018. 
Åtgärden är ok. 
 
6. Frihuggning av skyddsvärda träd. 
TU: Kommunen har inte så stort ekbestånd.  
Åtgärden är ok. 
 
7. Natur- och kulturvärden i landskapsperspektiv 
TU: I Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens arbete med de fem olika 
värdetrakterna är viktigt att kontinuerligt kontakt och informera till berörda 
kommuner.  
Åtgärden är ok. 
 
9. Använda framtagna kunskapsunderlag som prioriteringsunderlag i 
naturvårdsarbetet. 
TU: Åtgärden är ok. 
 
14. Öka kunskapen om allemansrätten. 
TU: Åtgärden är ok. 
 
18. Kartläggning av socialt viktiga naturområden. 
TU: Ta hänsyn till Naturvårdsverkets metod. Kartläggning behöver dock 
anpassas för kommunens ändamål i arbetet med framtagande av 
grönstrukturplan.  
Åtgärden behöver ändras. 
 
 
Monica J Grönkvist/ Hans Göransson 
Projektingenjör/ Gatu- parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Projektingenjör 
Diarium 



 
Datum Beteckning/Dnr Sida 

2017-11-14 KS 2017/279 1(3) 
 
 
 
    Barn- och utbildningsnämnden 

Fastighetsenheten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska utskottet 
VSBo 
Kanslienheten 
Miljö- och byggnämnden 

 
 

 
Remiss av Grön handlingsplan – åtgärdsprogram 2018-2022 

 
Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer arbetat fram en Grön 
handlingsplan för Jönköpings län. Handlingsplanen är resultatet av ett 
samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram  
1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 
2) handlingsplan för grön infrastruktur och  
3) åtgärder för att nå friluftsmålen.  
 
Förslaget har tagits fram av arbetsgrupper med deltagare från bl a 
kommuner.   

 
Remissförslaget innehåller 35 åtgärder varav 14 åtgärder vänder sig till 
länets kommuner och 1 åtgärd till de kommunala bostadsbolagen. Den 
gröna handlingsplanen är uppdelad i 5 delar. Det viktiga för er är at läsa 
del 1 Sammanfattning och Del 5 Åtgärdsprogrammet, se länken nedan.  
 
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-
klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-
handlingsplan/Pages/default.aspx 
 
Kommunledningskontoret sänder förslaget på internremiss till de enheter 
samt nämnder/styrelser som bedöms vara berörda av åtgärderna, se 
nedanstående tabell. Det går bra att lämna synpunkter även på andra 
åtgärder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx
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Del 5, Grön handlingsplan, åtgärder 
 

Åtgärdsnummer, 
sida Åtgärdsnamn  
Levande sjöar och vattendrag 
  Synpunkter önskas 

från 

1, s.12 Åtgärda vandringshinder för fisk och 
utter i det kommunala vägnätet 

TU 

Levande skogar 
  Synpunkter önskas 

från 

2, s.18 Hänsyn till friluftsliv i kommunala 
skogsbruksplaner 

TU, KFN 

3, s.19 Öka andelen lövskogar på kom-
munägd mark 

TU 

God bebyggd miljö 
2, s.32 Ekosystemtjänster för kommunala 

bostadsbolag  
VSBo 

3, s.33 Utbildning om planering och skötsel 
av kommunernas ruderatmarker, 
gräsytor eller andra ”stadsmarker” 

TU 

5, s.35 Tillgängliggör friluftsliv och friluftsom-
råden för fler 

TU, KFN 

Ett rikt djur och växtliv 
1, s.38 Tvärsektoriella forum för gröna infra-

strukturfrågor inom kommunerna ”Så 
blir din kommun en bra GI-kommun” 

MBN, TU, kanslienheten 
(miljöstrateg, plane-
rare), fastighetsenheten 

6, s.44 Frihuggning av skyddsvärda träd TU 

8, s.47 Information om medel att söka Kanslienheten (miljö-
strateg) 
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9, s.49 Använda framtagna kunskapsun-
derlag som prioriteringsunderlag i 
naturvårdsarbetet 

TU , kanslienheten (mil-
jöstrateg) 

12, s.53 Främja barn och ungas tillgång till 
friluftsliv 

BUN, KFN 

14, s.56 Öka kunskapen om allemansrätten BUN, KFN, TU 

16, s.59 Organisation och ansvar för ett ut-
vecklat friluftsliv 

KFN 

17, s. 61 Genomför friluftsaktiviteter riktade 
mot barn och ungdomar 

KFN, BUN 

18, s.63 Kartläggning av socialt viktiga natur-
områden 

TU, kanslienheten (pla-
nerare) 

 
 
Följande frågeställningar bör besvaras:  
1. Avser ni att genomföra åtgärderna så som de är formulerade i dagslä-

get? Om inte får detta gärna motiveras. Om inte åtgärden kan genom-
föras bör åtgärden omformuleras och i så fall hur?  

 
2. Finns det andra åtgärder med större effekt som borde ingå i pro-

grammet istället? Egna idéer eller från idélistan. 
 
3. Är det någon åtgärd som inte ger tillräcklig effekt och därför bör utgå 

ur programmet? Motivera.  
 
4. Övriga synpunkter 
 

Sista svarsdag till kommunledningskonteret (miljöstrategen) är den  
8 januari 2018. Kommunledningskontoret sammanställer svaren från in-
ternremissen, kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar sedan yttrande till 
länsstyrelsen.  
 
 
 
Lina Larsson 
/Miljöstrateg, kommunledningskontoret 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr TU Sida 
2018-01-16 TU 2017/101 1(3) 

  
 

 Kommunstyrelsen 
 
 

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     

 

 
 
 
Remiss av förslag till reviderat Miljöprogram för 
Vaggeryds kommun, del 2 Mål och strategier 
 
Sammanfattning av ärendet 
Reviderat miljöprogram remissversion daterad 2017-12-05, del 2 Mål 
och strategier beskriver politikens visioner och ambitioner med 
kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. Strategier och mål beslutas i 
denna revidering för perioden 2018 - 2021.  
 
Kommunledningskontoret förtydligar att remissvaren bör belysa om 
de nya föreslagna målen är vägledande, tydliga, mätbara. Kommer vi 
kunna utforma en handlingsplan med åtgärder som gör att vi kan 
uppnå målen. Finns förslag på ytterligare mål eller omformuleringar? 
 
 
Utlåtande 
Indrag i innehållsförteckning på s 2 justeras för att bli mer lättläst och 
tydligt. 
 
I stycket samhällsutveckla på s 9 står följande: 
I alla sammanhang då kommunen exploaterar mark för bostäder, skolor eller 
förskolor m m är det av yttersta vikt att vi gör det så resurseffektivt som möjligt, så 
att mark, vatten och den fysiska miljön planeras och används på ett hållbart sätt. 
Generellt innebär dock en ökad folkmängd en ökad belastning på miljön genom t 
ex mer sopor, fler vägar, större ledningar etc. Här finns en målkonflikt. 
 
Energieffektiva hus behöver omnämnas ovan i texten för att få en helhet. 
Motiveringen till kompletteringen finns på s 21, ett detaljerat mål för 
kommunkoncernen om att vi ska ställa energi- och miljökrav vid alla egna 
nybyggnationer. 
 
På s 19,  20 blir siffrorna för detaljerade mål för kommunkoncernen lite 
otydliga och hänger inte direkt ihop med de detaljerade målen för 
geografiska området när det gäller siffrorna. Det är genomgående så i 
miljöprogrammet mellan målen. 
Ett exempel för att förtydliga: 
 
Detaljerat mål för geografiskt område:  
 

1. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi 
att utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län år 2020 ska vara 30% 
lägre än år 1990. Utsläppen räknas som koldioxidekvivalenter  
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Detaljerat mål för kommunkoncernen:  
 
1a.Vi ska till år 2020 ha minskat körsträckan2 per anställd med 20 % räknat 
från 2010. Detta motsvarar 30 600 mil.  
1b.Vi ska till år 2020 ha minskat energianvändningen för transporter3 med 10 
% räknat från 2010. Detta motsvarar 88 MWh.  
1c.Vi ska till år 2020 öka andelen miljöbilar4 till 75 %.  
 
Alternativet är annars att ta bort siffrorna helt vid detaljerade mål för 
kommunkoncernen. 
 
Precisera vad definitionen är på en hållbar laddinfrastruktur. 
 
Vid uppföljning är det bättre att mäta i utsläppsekvivalenter än i antal 
körda mil. 
 
På s 26 komplettera detaljerat mål för kommunkoncernen med att 
skapa en förvaltningsöverskridande grupp för värnande om 
kommunens vattenfrågor som rör åtgärdsprogram samt 
dricksvattenförsörjning kopplat till klimatförändringar. (Alternativt 
ska komplettering av detaljerat mål ske på s 27).  De vattenfrågor som 
den förvaltningsövergripande gruppen ska hantera, berör nämligen 
både åtgärd på s 26 och 27. 
 
S 29 Otydligt inriktningsmål: 
 
Målet är att öka skötseln av skogar så att den biologiska mångfalden bevaras 
och den biologiska produktionen skyddas samt att ibland och lämna skogen 
orörd.  
Otydligt inriktningsmål som behöver förtydligas med innebörd. 
 
Detaljerade mål för geografiskt område: 
En ändring av detaljerande mål behöver utföras för att få en tydligare 
helhet. 
 
Genom att t ex. anpassa ingrepp i mark och vårda bestånd så skapas goda 
tillväxtmiljöer på ståndorten (som är en växtplats för skog med enhetliga 
egenskaper). Tallen finns i momarker runtom Vaggeryd och tallens areal av 
skogsmark minskar i länet. Ståndort med förekomst av tall, där tallen är en 
naturlig del av ekosystem ska tas hänsyn till det. Lövskog ska bevaras där så 
är möjligt. 
 
 
S 39 Under rubrik verksamhetsutveckling behöver en förklaring 
skrivas. 
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Gäller verksamhetsutvecklingen för kommunen eller är det bara 
företagen? 
S 39 Inriktningsmålet bör kompletteras med och i verksamheter. 
 
S 40 Under rubrik kommunikation och beteendeförändring behöver en 
förklaring skrivas. 
  
Definiera vad en hållbar resa innebär.  
Hur ska kommunen påverka infartsparkeringar, kommuninvånarnas 
färdsätt och göra resande lättare för kommuninvånare att resa tex. 
kollektivt?  
Hur kan kommunen påverka kommuninvånarnas resande och 
underlätta för cyklister etc. 
 
På vilket sätt ska matsvinnet minska med 20%? 
Konkretisera hur det genomföras. Information är bara en del i detta. 
 
 
Monica J Grönkvist 
Projektingenjör 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Projektingenjör 
Diarium 
 
 



 

Datum Beteckning/Dnr Sida 

2017-12-05 2017/029 1(2) 

 

 

 

    

Enligt sändlista 

 

 

 

Remiss av förslag till reviderat Miljöprogram för Vaggeryds 
kommun, del 2 Mål och strategier 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vaggeryds kommun har vid sitt sammanträde 

den 18 oktober 2017 beslutat att sända förslaget till reviderat miljöprogram, del 

2 Mål och strategier på en remiss, både internt och externt.  

 
Syfte 
Ett miljöprogram för Vaggeryds kommun antogs 2014-09-29 och gäller för 

perioden 2014-2017. Under 2016-2017 har en parlamentarisk grupp, bestående 

av en representant för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, 

arbetat med revideringen av miljöprogrammet för perioden 2018-2021. 

Miljöprogrammet är kommunens plattform för det långsiktiga och strategiska 

miljöarbetet och är styrande för kommunkoncernens verksamheter inklusive de 

kommunala bolagen.  

 

Det reviderade miljöprogrammet kommer att delas in i tre delar, Del 1 Översikt 

och nulägesanalys, Del 2 Mål och strategier och Del 3 Handlingsplan. Del 2 Mål 

och strategier sänds på remiss enligt sändlistan. 

 
Läshänvisning 
I remissförslaget finns det nya föreslagna mål som markerats genom fetstil, 

ändringar i befintliga mål som markerats genom kursiv stil samt borttagna mål 

som markerats genom överstruken text. De befintliga målen som inte berörs av 

några ändringar kvar står med normal text.  

 

Bifogat remissförslaget finns ett dokument med motiveringar till föreslagna 

revideringar. Detta dokument bör läsas parallellt med remissförslaget för att få 

en bakgrund och förståelse för de föreslagna ändringarna.  

 
Frågeställningar för remissinstanserna 
Remissvaren bör särskilt belysa följande frågeställningar: 

- Är de nya föreslagna målen vägledande och tydliga?  

- Är de nya föreslagna målen mätbara på ett bra sätt och kommer vi kunna 

hitta åtgärder som hjälper oss att uppnå målen? 

- Finns det förslag på ytterligare mål som bör läggas till eller någon 

formulering som ska ändras?  
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Förändringsförslagen ska vara tydligt formulerade och det ska framgå var det 

ska korrigeras samt förslag på den nya formuleringen. Eventuella förändringar 

ska motiveras. 
 
Remisstid 
Remissvaren ska vara inkomna till kommunledningskontoret senast måndagen 

den 12 februari 2018 via vanlig post eller e-post: 

kommunstyrelsen@vaggeryd.se. 

 
Kontaktperson 
Om du har några frågor om miljöprogrammet eller remissförfarandet vänligen 

kontakta miljöstrateg Lina Larsson, tel 0370-67 80 11 eller via e-post: 

lina.larsson@vaggeryd.se. 

 

 

/Lina Larsson 

Miljöstrateg, Kanslienheten 

 

 
Bilaga 
Förslag till reviderat Miljöprogram Del 2, Mål och strategier, remissversion 

daterad 2017-12-05 

Motivering till föreslagna reviderade mål, daterad 2017-12-05 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden bun@vaggeryd.se 

Elverksstyrelsen  vaggeryds.elverk@vaggeryd.se 

Kultur- och fritidsnämnden  kulturfritid@vaggeryd.se 

Miljö- och byggnämnden  miljobygg@vaggeryd.se 

Näringslivsrådets styrelse  businessinfo@vaggeryd.se 

Räddningstjänsten  raddningstjansten@vaggeryd.se 

Socialnämnden   socialnamnden@vaggeryd.se 

Tekniska utskottet  tekniska@vaggeryd.se 

VEAB   vaggeryds.energi@vaggeryd.se 

VSBo    vsbo@vaggeryd.se 

Ungdomsrådet   elin.randaker@gmail.com 

 

Föreningar i Natur- och miljörådet: 

IOGT- NTO Bäckalyckan  roland.emanuelsson@hotmail.com 

LRF   patrikoingrid@hotmail.com 

Naturskyddsföreningen  bo.slunge@live.se 

Skillingaryds Frisksportklubb joergenlindqvist@gmail.com 

Vaggeryds Jaktvårdskrets  solgerd.h@telia.com 

Vaggeryds Skillingaryds   andersson-boberg@swipnet.se 

Ornitologiska förening 

VSOK   lissen.carlsson@gmail.com 



Motivering till föreslagna målrevideringar för 
Miljöprogrammet del 2, Mål och strategier 
 

Lina Larsson, miljöstrateg  2017-12-05 

 

AVSNITT 1: KOMMUNEN SKA VARA KLIMATSMART OCH 
RESURSEFFEKTIV 

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Detaljerade mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

4. Målet är att bygga upp en hållbar laddinfrastruktur för elfordon i kommunen 
Samtidigt som kommunkoncernen skaffar egna elbilar och vi behöver tillgodose behovet av 

laddstolpar för våra egna fordon behöver vi även se frågan om laddinfrastruktur ur ett större 

perspektiv. Att möjliggöra laddning av elfordon i hela vår kommun, på strategiskt viktiga platser, är 

viktigt för att möjliggöra för invånare och besökare att ladda sina bilar i kommunen. Uppbyggnaden av 

laddinfrastrukturen kan ske genom kommunen och VEAB men även genom dialog med andra 

intressenter, t ex vid befintliga tankställen.  

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska till år 2020 ha minskat körsträckan per anställd med 20 % räknat från 2010. Detta motsvarar 30 600 mil. 
Till 2014 ska körsträckan minska med 10 %, motsvarande 15 300 mil. 2010 är basår.  

Ett förslag är att mäta körsträckan per anställd eftersom antalet anställda i kommunkoncernen varierar 

mellan åren. Delmålet om att vi ska minska körsträckan med 10 % till 2014 föreslås tas bort eftersom 

det målåret redan är passerat. Delmålet har inte nåtts utan körsträckan ökade med ca 10 % mellan 

2010-2014. 

2. Vi ska till år 2020 ha minskat energianvändningen för transporter med 10 % räknat från 2010. Detta motsvarar 
88 MWh mil. Till 2014 ska energianvändningen minska med 5 %, motsvarande 43,8 MWH. 2010 är basår.  

Delmålet om att vi ska minska energianvändningen med 5 % till 2014 föreslås tas bort eftersom det 

målåret redan är passerat. Delmålet har inte nåtts utan energianvändningen ökade med ca 4 % mellan 

2010-2014. 

5. Vi ska till år 2021 öka andelen ursprungsmärkt förnybar el till 100 % 

I det nuvarande målet står det 2016 som målår. Vi uppnår i dagsläget inte 100 % och målet bör därför 

kvarstå till 2021.  

 

 



5. Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen för kommunens egna elfordon 

Ett av de befintliga målen är att vi ska byta ut vår fordonsflotta till miljöbilar (75 %) samt bilar som 

tankas med ickefossilt bränsle (50 %). I det pågående arbetet har vi sett att utbytet till största delen 

sker eller kommer att ske till elbilar. Elbilar finns i bilpool vid Skillingehus, i det s k 

personalbilskonceptet som påbörjas snart, hos förvaltningarnas egna bilar samtidigt som enstaka 

anställda efterfrågat laddningsmöjligheter för sina privata elbilar. I dagsläget finns det 4 stycken 

laddstolpar som satts upp av kommunen (Hemköp Skillingaryd, Coop Vaggeryd, Familjecentralen 

Vaggeryd) och i och med den förväntade utökningen av antalet elbilar behöver laddinfrastrukturen 

byggas ut. Bidrag för att sätta upp laddstolpar vid Skillingehus har sökts genom Klimatklivet. 

Miljömålet God bebyggd miljö  

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska till år 2020 energieffektivisera och minska energianvändningen i byggnader med 20 %. Detta motsvarar 
5 522 MWH. Till 2014 ska energianvändningen minska med 10 %, motsvarande 2 761 MWh. 2010 är basår.  
 
Delmålet om att vi ska minska energianvändningen med 10 % till 2014 föreslås tas bort eftersom det 

målåret redan är passerat. Delmålet för 2014 uppnåddes då energianvändningen minskade med 16 %. 

Det ska dock noteras att energianvändningen för både 2015 och 2016 har ökat så mellan 2010-2016 

har energianvändningen minskat med ca 3 %.  

2. Vi ska uppföra solceller på i princip all egen nybyggnation. 
 
Vi behöver öka takten för att nå våra mål om att bidra till en omställning till förnyelsebar energi. Att 

sätta upp solceller på befintliga byggnader är mer kostsamt än på nybyggnationer varvid fokus bör 

ligga på nybyggnationer. Denna målformulering kommer från parlamentariska gruppens arbete under 

2016-2017.   

3. Vi ska ställa energi- och miljökrav vid alla egna nybyggnationer. 

I boendeutvecklingsprogrammet finns mål om att ha en hållbar boendeutveckling vilket bl a innebär 

att arbeta med miljökvalitetskriterier i byggandet och omfattar t ex val av förnyelsebart material och 

förnyelsebar energi. Samma mål bör sättas upp i miljöprogrammet under miljömålet God bebyggd 

miljö så att de båda strategiska programmen kan stärka varandra.  

 
4. Vi ska konvertera alla fastigheter som förvärvas till fossilbränslefri värmekälla 

Vi kan inte bara arbeta med att våra nybyggnationer ska vara energieffektiva och ha icke-fossila 

värmekällor utan vi måste även arbeta med de fastigheter som vi förvärvar. Detta mål är ett förslag 

från parlamentariska gruppens arbete under 2016-2017. 

 

5. Vi ska utveckla och främja cykeltrafiken i kommunen. 

Vid samhällsplaneringen och vid detaljplanerna behöver öka fokus på att binda ihop nya 

bostadsområden med cykelvägar för att öka möjligheten till att cykla istället för att ta bilen. 
 

  



AVSNITT 2: KOMMUNEN VÄRNAR OM 
NATURTILLGÅNGARNA 
Bara naturlig försurning 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

3. Målet är en reproduktion av mört i de återinplanterade vattnen. 
Detta mål har vi inte följt upp under den tidigare programperioden. Det finns inte heller någon direkt 

åtgärd kopplad till målen utan vi använder oss Länsstyrelsens eventuella rapporter och uppföljning. 

Målet föreslås tas bort.   

Ingen övergödning 

Ingen förändring. 

Levande sjöar och vattendrag 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

2. Målet är att stärka den biologiska mångfalden och blå infrastrukturen i kommunen. 
Vi saknar i dagsläget mål om den biologiska mångfalden och fokus på blå infrastruktur i kommunen. 

Blå infrastruktur handlar om vatten och att tydliggöra behovet av fungerande ekosystem för både 

artbevarande och för att leverera ekosystemtjänster.      

Grundvatten av god kvalitet 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

2. Målet är att säkerställa en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i kommunen 
Vi behöver säkerställa en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i kommunen. Frågan behöver 

lyftas och prioriteras genom ett antaget mål. Under detta mål vävs även anpassningar till ett förändrat 

klimat delvis in, t ex torka, extrem hetta, risk för översvämning. T ex har vi senaste åren sett hur låga 

grundvattennivåer kan påverka oss, både nu och i framtiden, och vi behöver ligga steget före.    

Myllrande våtmarker 

Ingen förändring. 

Levande skogar 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Detaljerat mål för det geografiska området  



1. Vi ska i första hand sköta våra tätortsnära kommunägda skogar med avseende på rörligt friluftsliv 
genom ett hyggesfritt skogsbruk. 
 
Ett förslag från parlamentariska gruppens arbete under hösten 2016. Tillgången på tätortsnära natur för 

rekreation och friluftsliv är en tillgång och styrka för vår kommun. Med ett mål som berör detta lyfts 

frågan. 

2. Vi ska öka andelen lövskog på kommunalt ägd skogsmark. 

Genom att öka andelen lövskogar i landskapet skapas en större variation jämfört med dagens situation 

där granen dominerar skogslandskapet. Detta gynnar den biologiska mångfalden och ökar det sociala 

värdet på skogarna. Lövträd i tätortsnära skogar samt i stadsmiljö har ett stort värde för upplevelsen av 

rekreation och friluftsliv i skogen. Mer blandskog gör dessutom skogen mer beständig mot 

klimatförändringar.   

Ett rikt odlingslandskap 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Detaljerat mål för det geografiska området  

1. Vi ska sträva efter att de kommunalt ägda betesmarkerna sköts av betande djur. 
 
Ett omskrivet förslag från parlamentariska gruppens arbete under hösten 2016. Syftet med målet är att 

bibehålla ett öppet landskap samt behålla och öka den biologiska mångfalden.    

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Detaljerat mål för det geografiska området  

1. Vi ska öka kunskapen om allemansrätten hos våra invånare. 
 
Ett omskrivet förslag från parlamentariska gruppens arbete under hösten 2016. Syftet med målet är att 

bibehålla ett öppet landskap samt behålla och öka den biologiska mångfalden.    

 
 
 
AVSNITT 3: KOMMUNEN HAR EN GOD LEVNADSMILJÖ 
Frisk luft 

Ingen förändring. 

Giftfri miljö  

Bakgrund till nya och reviderade mål 



Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

2. Målet är att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag  
Barn är den mest känsliga gruppen mot gifter och kemikalier. Arbetet pågår redan med giftfri förskola 

(kommunal verksamhet) och med denna målformulering öppnar vi upp mot alla förskolor och skolor 

(även privata) samt andra platser där barn rör sig (t ex fritidsaktiviteter, hemmet m m). 

Målformuleringen kommer från Göteborgs stads kemikalieprogram. 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Av kostorganisationens livsmedelsbudget ska minst 50 % vara ekologiskt. 

Andelen ekologisk mat har ökat från 20 % 2010 till 43 % 2016 vilket är en fantastisk utveckling. Vi 

ska dock inte nöja oss utan fortsätta att höja ribban. Ekomatcentrum har satt som mål att offentlig 

sektor ska ha 50 % ekologisk mat senast 2020. Region Jönköpings län har ett mål på 60 % ekologisk 

mat till 2020 och bästa kommun i Sverige under 2016 var Vellinge kommun på 80 % ekologisk mat. 

Parlamentariska gruppen föreslår att vår nästa ambitionsnivå ska vara 50 % ekologisk mat.     

 

3. Vi ska ställa kemikaliekrav vid upphandling och inköp där så är möjligt. 
Kemikaliekrav ställs i dagsläget på leksaker, textil , kläder, städ och rengöringsmaterial. Genom att 

lyfta kemikaliefrågan redan i upphandlingen och vid inköpen genom ett formulerat mål kan vi bättre 

ställa krav på de produkter vi ska ta in.  

 
Skyddande ozonskikt  

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är köldmedier som inte är ozonpåverkande  
Fr o m 1 januari 2015 är det användnings- och påfyllnadsförbud för ozonpåverkande köldmedier som 

HCFC. Målet kan därför tas bort. Den nationella bedömningen är att miljömålet för ett skyddande 

ozonskikt kommer att uppnås till 2020 då uttunningen av ozonskiktet har avstannat och 

återhämtningen verkar ha påbörjats.  

Detaljerat mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska inte använda ozonpåverkade köldmedier fr o m 2015  
Vi har i dagsläget inte ozonpåverkade köldmedel kvar i vårt fastighetsbestånd. Fr o m 1 januari 2015 

är det användningsförbud vilket innebär att vi inte kommer kunna skaffa några nya. Målet är således 

uppnått. 

Säker strålmiljö  

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska år 2017 ha kunskap om radonhalten i alla skolor och förskolor och åtgärdat eventuella överskridanden 
så att halterna är lägre än 200 Bq/m3 luft. 
  
Radonmätningar är utförda och åtgärder har vidtagits. Målet är uppnått. 



2. Vi ska år 2021 ha tillgång till skugga i offentliga miljöer och på skolgårdar.  

I den tidigare målformuleringen stod det år 2017. Målet har inte uppfyllts och vi behöver fortsätta att 

arbeta med åtgärder under en längre tid. 

Grön handlingsplan 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att stärka och synliggöra de gröna värdena som grön infrastruktur och ekosystemtjänster i 
kommunen. 
  
Frågorna om grön infrastruktur och ekosystemtjänster behöver lyftas och få ta mer plats i 

samhällsplaneringen. Begreppen behöver genomsyra tjänstepersonernas arbete och politikernas beslut.  

2. Målet är att alla ska ha tillgång till tätortsnära friluftsområden. 

För att inte riskera att våra tätortsnära natur- och friluftsområden försvinner helt i samband med 

exploatering av bostäder på kommunal mark behöver vi ha ett mål om att dessa värden ska bevaras. 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska beakta och värna alla skyddsvärda träd som finns inom kommunen i detaljplaneringen och vid 
byggnationer. 

Alla skyddsvärda träd på kommunal mark har inventerats och data finns inlagt i kommunen GIS-

databas. De skyddsvärda träden ska beaktas vid detaljplanering och byggnationer på ett sådant sätt att 

det säkerställs att de kan finnas kvar. De skyddsvärda träden bör lyftas fram som ett positivt grönt 

inslag. Målförslaget kommer från parlamentariska gruppens arbete under 2016-2017.     

2. Vi ska ha en kommunövergripande grönstrukturplan som stärker de gröna värdena i 
samhällsplaneringen. 

En grönstrukturplan behöver tas fram som tydligt visar vart de gröna värdena finns och vart de 

behöver utvecklas och lyftas fram. Grönstrukturplanen bör även beakta grön infrastruktur, 

ekosystemtjänster och klimatanpassning. Grönstrukturplanen är ett viktigt underlag i den framtida 

planeringen av kommunal mark.. 

     
3. Vi ska värna om våra tätortsnära kommunala marker som är värdefulla ur natur- eller friluftssynpunkt. 

För att inte riskera att våra tätortsnära natur- och friluftsområden försvinner helt i samband med 

exploatering av bostäder på kommunal mark behöver vi ha ett mål om att dessa värden ska bevaras. 

 

I VAGGERYDS KOMMUN ÄR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT 
Verksamhetsutveckling 

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Detaljerade mål kommunkoncernen 

1. Vi ska arbeta för att förebygga avfallet i alla våra verksamheter och ha som mål att avfallsmängden ska 
minska med 10 % till år 2021 jämfört med 2018. 



Vi har länge fokuserat på källsortering, återvinning och återanvändning av avfall. Nu är det dags att ta 

steget vidare till att minska mängden avfall som uppkommer d v s förebygga avfallet. Åtgärden kan 

även inspirera våra företag, organisationer och kommuninvånare till ett ändrat beteende. Göteborgs 

stad är ett bra exempel på en kommun som arbetar med att förebygga avfall inom bl a förskola, 

äldreomsorg, kontoret, matsvinn och flerbostadshus. 

2. Vi ska minska användningen av engångsprodukter och ha som mål att minska förbrukningen med 10 % 
till år 2021 jämfört med 2018. 

Målet kopplas ihop med mål 1 om att förebygga avfall. En stor del av avfallet består av just 

engångsprodukter som lätt kan undvikas eller åtminstone minskas.  

3. Vi ska minska användningen av engångsprodukter med fossilt ursprung och engångsmaterial i 
förnyelsebart material ska främjas. 

I de fall vi behöver använda engångsprodukter ska vi välja de som är minst skadliga för miljön. 

 

Kommunikation och beteendeförändring  

Bakgrund till nya och reviderade mål 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

2. Målet är att få till en beteendeförändring hos kommuninvånarna inom konsumtion och livsstil. 

Den konsumtion som vi har idag är inte hållbar, vi förbrukar idag resurser som om vi hade 4,2 

jordklot. Aktuella teman som kommunen kan verka för en beteendeförändring inom är t ex matsvinn, 

återbruk och engångsartiklar.  

3. Målet är att våra kommuninvånare ska göra fler hållbara resor. 

Kommunen behöver verka för att fler invånare ska ha möjlighet att göra klimatsmarta och hållbara val 

när det gäller resande. Det kan t ex vara att välja cykel, buss, tåg, samåkning eller att köra el- eller 

biogasbil.   

 

 

 

 

 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska minska matsvinnet i våra verksamheter med 20 % till år 2021 jämfört med 2018. 

Ca 19 kg ätbar mat och 26 kg dryck slängs per person och år (Källa Livsmedelsverket). Vi behöver 

initiera ett förändringsarbete för att minska mängden matsvinn. Målet riktar sig både internt men även 

externt men vi behöver påbörja ett arbete i vår egen verksamhet och städa framför egen dörr. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-05 om att ingå i Klimatrådets satsning om att mäta och minska 

matsvinnet. I satsningen ingår, förutom mätning, även att vi ska sätta upp mål om minskat matsvinn 



samt genomföra åtgärder för hur vi ska gå tillväga. Göteborgs stad har tagit fram ett bra underlag för 

en modell hur man kan minska matsvinnet.  

2. Vi ska nå ut med kommunens miljöarbete till allmänheten med fokus på målgruppen barn och unga. 

Vi behöver bli bättre på att synliggöra det miljöarbete som vi utför på kommunen, där fokus bör ligga 

på målgruppen barn och unga. Genom att kommunicera ut vårt miljöarbete kan vi även få respons på 

vad vi ska fokusera mer på.  

3. Vi ska utföra informationskampanjer om hållbar konsumtion och livsstil inom målgrupperna skola, 
föreningar och företag.  

Ett utåtriktat mål som bl a kan innebära att vi fokuserar på bl a återbruk, minskad användning av 

plastpåsar etc.   

4. Vi ska ta fram en digital, översiktlig och lättläst version av miljöprogrammet riktat till 
kommuninvånarna.  

Det har funnits en efterfrågan på en enklare och mer tilltalande variant av miljöprogrammet som riktar 

sig till kommuninvånarna.   
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Inledning  
Miljöprogrammets uppgift är att leda kommunens miljöarbete från ord till handling. 
Miljöarbetet utgår från att vi ska ha en hållbar utveckling, vilket innefattar både 
ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Genom att programmet tydliggör och 
konkretiserar ekologisk blir miljöarbetet aktivt och levande över tid. Miljöprogrammet 
fokuserar även på verksamhetsutveckling och kommunikation. 

Miljöprogrammet andas också kommunens vision tydligt – att vara en plats i rörelse som 
bygger på mångfald och hållbarhet, en plats för möjligheter formad med tanke och 
omtanke, där idéer blir verklighet.  

Bakgrund 

Kommunen antog 2014-09-29 ett nytt miljöprogram som ersatte ett flertal miljöinriktade 
styrdokument som antagits från 2001 och framåt. Nuvarande miljöprogram gäller för 
perioden 2014-2017 och det reviderade miljöprogrammet blickar framåt mot perioden 
2018-2021.  

Uppdrag om att arbeta fram ett reviderat miljöprogram lämnades av kommunstyrelsen 
2014-09-29 § 084. Under 2016-2017 har den parlamentariska gruppen för revidering av 
miljöprogrammet arbetat med att identifiera vilka områden som kommunen behöver 
fokusera på för att nå de nationella miljömålen. Parlamentariska gruppen har tagit fram 
reviderade mål och strategier för kommunens miljöarbete under kommande period. 

Syfte  

Miljöprogrammet är styrdokumentet för kommunens miljöarbete. Syftet med programmet 
är att det ska utgöra plattform för ett långsiktigt och strategiskt miljöarbete. De nationella 
miljökvalitetsmålen sträcker sig till 2020 och inriktningsmålen i miljöprogrammet pekar 
ut riktningen för kommunens långsiktiga arbete. Miljöarbetet kommer att kräva 
fokusering under lång tid.  

Programmet är styrande för kommunens samtliga verksamheter och de kommunala 
bolagen. Det vill säga alla måste rätta sig efter de strategier, mål, riktlinjer och åtgärder 
som anges här. Därutöver ska programmet vägleda och inspirera kommuninvånare, 
företag och organisationer i deras eget miljöarbete. 

Detta miljöprogram omfattar åren 2018-2021. Därefter antas nytt styrdokument.  
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Projektorganisation 

Framtagandet av det reviderade miljöprogrammet del 2 mål och strategier har skett 
genom följande projektorganisation:  

Uppdragsgivare:  Kommunstyrelsen 

Projektets styrgrupp:  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Projektledare:   Miljöstrateg Lina Larsson  

Referensgrupp:  Parlamentariska gruppen  

 

Läsanvisning 

Det reviderade miljöprogrammet har delats in i tre delar.  

 Del 1 Översikt och nulägesanalys innehåller fakta och analyser som utgör 
underlag för kommunens miljömål och riktlinjer.  

 Del 2 Mål och strategier beskriver politikens visioner och ambitioner med 
kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. Strategier och mål beslutas för 
perioden 2018-2021 och en revidering görs vart fjärde år.  

 Del 3 Handlingsplan redogör för de åtgärder som behöver vidtas för att nå 
uppsatta mål. Handlingsplanen revideras årligen.   

Kapitel 1 är ett inledande kapitel med programmets bakgrund, syfte, projektorganisation 
och hur arbetet genomförts.  

Kapitel 2 innehåller 7 strategier. Strategierna är verktyg och processer som säkerställer 
att det vi gör bidrar till en hållbar utveckling. De är länken mellan miljöpolicyn, som är 
kommunens övergripande förhållningssätt och handlingsplanens mål och åtgärder.  

Kapitel 3 innehåller miljöpolicyn. Miljöpolicyn beskriver organisationens 
förhållningssätt på en övergripande nivå.  

Kapitel 4 innehåller miljöriktlinjerna. De gäller för alla anställda och förtroendevalda i 
det dagliga arbetet. De tipsar och vägleder mot ett mer hållbart beteende. 

Kapitel 5 innehåller kommunens reviderade mål inklusive nyckeltal för de 14 nationella 
miljömål som berör våran verksamhet samt för områdena kommunikation och 
beteendeförändring, verksamhetsutveckling samt Grön infrastruktur. 

Bilaga 1 är en laglista som förtecknar de lagrum som berör respektive verksamhet och 
kortfattat vad de innebär.  

Bilaga 2 är en ord- och begreppsförklaring.  
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Strategier  
Våra strategier är verktyg och processer som säkerställer att det vi gör bidrar till en 
hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Strategierna är länken mellan 
miljöpolicyn, som är kommunens övergripande förhållningssätt och handlingsplanens mål 
och åtgärder.  

Vi bidrar till hållbar utveckling genom att: 

 Leda och styra 
 Samverka 
 Arbeta med ständiga förbättringar 
 Kompetensutveckla 
 Samhällsutveckla 
 Upphandla och köpa in 
 Kommunicera 

Leda och styra 

Ansvar för genomförandet 

Nämnderna/utskotten och bolagsstyrelserna har ansvar för att miljöanpassa sin 
verksamhet och ta miljöhänsyn i sina beslut och i sin verksamhet. De ansvarar för att 
miljöprogrammet blir ett styrande dokument i förvaltningar och på enhetsnivå. De har 
huvudansvar för att åtgärderna i miljöprogrammet genomförs. Miljö- och 
hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och är inte något som ligger 
skiljt från kärnverksamheten. 

I den operativa verksamheten är det chefslinjen som har ansvar för miljöprogrammet och 
åtgärdernas genomförande. Ansvaret följer linjeorganisationen. I det goda ledarskapet 
ligger ett ansvar att uppmuntra till nytänkande och att stötta och inspirera i arbetet med 
ständiga förbättringar. Att påvisa en tydlig riktning är också en del i det goda och 
effektiva ledarskapet.  

Kommunstyrelsens samordningsansvar 

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för det övergripande strategiska miljö- och 
hållbarhetsarbetet. Samordningsansvaret innebär att driva på, utveckla och ha en 
helhetsbild av resultaten samt att redovisa resultaten till kommunfullmäktige.  

Miljöstrategen har det operativa samordningsansvaret och genomför arbetet på uppdrag 
av kommundirektören. Miljöstrategen har till uppgift att utveckla, samordna, 
kommunicera, förbättra och driva på miljöarbetet samt ha överblick över 
kommunkoncernens miljöarbete. Miljöstrategen stödjer miljösamordnarna i deras arbete 
och kommunicerar löpande med miljösamordnarna.  Miljöstrategen har också till uppgift 
att hålla samman uppföljnings- och redovisningsarbetet. Rapportering och uppföljning 
sammanställs årligen av miljöstrategen till en Miljöredovisning, som delges 
kommunfullmäktige.  
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Miljösamordnare 

Miljösamordnarens roll i respektive förvaltning och bolag är att fungera som ett stöd till 
förvaltningschef/vd med att samordna och verkställa. Samordnarna har till uppgift att 
utveckla, samordna, kommunicera, förbättra och driva på miljöarbetet samt ha överblick 
över förvaltningens/bolagets miljöarbete.  

Miljösamordnarna initierar nya miljöfrågor och driver arbetet framåt på uppdrag av 
förvaltningschef/vd. De ska också se till att kunskapen om miljöfrågor i verksamheten 
ökar så att det kan ske ständiga förbättringar. Miljösamordnarna ska också se till så att 
chefer och personal har kännedom om miljöprogrammet och Miljöredovisningarna. 
Miljösamordnaren kommunicerar till verksamheten och till förvaltningschef/vd det som 
förmedlas av miljöstrategen. 

I uppdraget ingår också att följa upp och rapportera verksamhetens miljöarbete till 
förvaltningschef/vd och till miljöstrategen.  

Miljösamordnarna ingår i miljösamordnargruppen med miljöstrategen som 
sammankallande och mötesansvarig. Gruppen underlättar samverkan över förvaltnings-
/bolagsgränserna samt bidrar till att säkerställa ett levande och aktivt arbete inom hela 
kommunkoncernen. 

Planerings- och redovisningscykel  

Miljö- och hållbarhetsfrågorna ingår i den årliga planerings- och budgetprocessen. Dessa 
frågor kan inte leva sitt eget liv utanför den gängse processen. Att säkerställa en plattform 
för och ett genomförande av miljöprogrammets åtgärder är en uppgift för samtliga 
ansvariga. 

Miljöinvesteringar kan vara väldigt lönsamma speciellt om investeringen medför lägre 
energiförbrukning. Investeringar som har hög lönsamhet och är självfinansierade över ett 
antal år, bör prövas i budgetarbetet respektive år och kapital ställas till förfogande av 
kommunfullmäktige. 

Nämnderna/styrelserna redovisar årligen genomfört miljö- och hållbarhetsarbete. Detta 
ligger sedan till grund för Miljöredovisningen. I årsredovisningens förvaltningsberättelse 
ingår en sammanfattning på övergripande nivå. Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt andra med ansvar har till uppgift att använda det som 
redovisats i nästa års planeringscykel.  

Förklarande illustration är under framtagande  

Aktivt och levande arbete 

Miljöprogrammet ska vara ett aktivt och levande dokument. Kompletteringar och 
revideringar ska kunna tas in i programmet genom tillägg beslutade av 
kommunfullmäktige. Till exempel kan detta bli aktuellt om/när kommunen åtar sig nya 
åtgärder som ingår i de regionala åtgärdsprogrammen.  
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Samverka 

Att jobba effektivt med miljöfrågor handlar ofta om att inspirera och motivera varandra 
till ett mer hållbart arbetssätt. Kan du – kan jag. Vill du – vill jag. Vi behöver varandras 
erfarenheter och kompetenser för att komma snabbare och effektivare framåt. Detta gäller 
givetvis inom respektive förvaltning och bolag men också över förvaltnings- och 
bolagsgränserna. Detta är den interna delen. 
 
Den externa delen av att samverka handlar om att föregå med gott exempel och att ha en 
aktiv dialog med våra leverantörer, företag, föreningar, handlare och kommuninvånare. 
Det kan också gälla samverkan med våra samarbetspartners och inom våra olika nätverk 
som till exempel Länsstyrelsen, Energikontor Norra Småland, Energicentrum A6, 
Sveriges Ekokommuner, GGVV-kommunerna och andra kommuner.  

Arbeta med ständiga förbättringar 

Från och med hösten 2012 arbetar vi för att implementera vårt visions- och 
värdegrundsarbete; ett arbete som kopplats ihop med beslutet att införa ett 
förbättringsarbete med inspiration av Lean, i hela vår organisation.  

De metoder och verktyg som identifierats hittills utgår från ett medarbetarstyrt 
förbättringsarbete, där enheterna tillsammans i grupper möts fysiskt vid s k tavlor, och 
löser problem utifrån de gemensamma övergripande målen för kommunen.  

Arbetet utgår från Värdeverkstaden som är kommunens modell för ständiga förbättringar 
och som bygger på att göra rätt saker i rätt tid, när det behövs. Genom att skapa standards 
för våra arbetsflöden kan vi lättare identifiera avvikelser och genom förbättringar skapa 
mervärde till våra brukare.  

Vad som är problemet och vilka orsaker och lösningar respektive problem har, processas 
fram i så kallade värdeflödesanalyser. Att alla enheter får i uppdrag att göra 
värdeflödesanalyser av sitt miljöarbete, kan vara en strategi för att på ett naturligt sätt 
implementera miljötänket i våra vardagliga arbetsuppgifter. Ett konkret exempel vore att 
göra en analys över den egna enhetens transporter, och utveckla förbättringsförslag kring 
detta.  

Kompetensutveckla 

Kommunen har en bred och omfattande verksamhet inom många olika 
verksamhetsområden. För att få handling och resultat i miljöarbetet räcker det inte att 
klargöra vad som ska göras i en åtgärd. Det behövs en helhetsbild över varför, vad, hur 
och vart det ska leda. Kompetensutveckling är således a och o för ett gott resultat. Om 
fler har kunskap är det också fler som kan delta, leda och driva.  

Miljöarbetet kan innebära olika kompetensbehov inom olika verksamheter. Att se till att 
verksamheterna har rätt kompetens är ett ansvar för respektive nämnds-/utskotts/styrelses 
ledningsorganisation. Vissa ämnesområden är gemensamma och generella för 
kommunkoncernen och utbildningar inom dessa områden ska ske samordnat. 
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Samhällsutveckla 

Kommunen måste i sin roll som samhällsplanerare tänka både kortsiktigt och långsiktigt. 
I det kortsiktiga perspektivet ska kommunen tillhandahålla service till invånarna så att de 
kan miljöanpassa sin vardag och bidra till hållbarhet. Exempelvis ett utbyggt 
fjärrvärmenät som eldas med biobränsle, energieffektiva bostäder, utbyggt gång- och 
cykelvägnät samt en väl fungerande kollektivtrafik.  

I det längre perspektivet är det bl.a. planering av bebyggelsestrukturen så att 
transportbehovet minimeras, som har den största positiva påverkan på miljön. Genom att 
förtäta centrumen och inte bygga bostadsområden som isolerade öar, främjas resandet 
med kollektivtrafik, gång och cykel. 

I alla sammanhang då kommunen exploaterar mark för bostäder, skolor eller förskolor m 
m är det av yttersta vikt att vi gör det så resurseffektivt som möjligt, så att mark, vatten 
och den fysiska miljön planeras och används på ett hållbart sätt. Generellt innebär dock 
en ökad folkmängd en ökad belastning på miljön genom t ex mer sopor, fler vägar, större 
ledningar etc. Här finns en målkonflikt.  
 
Upphandla och köpa in  

Upphandling och inköp är strategiska verktyg. För råd och stöd i arbetet finns 
Upphandlingsmyndigheten som tillhandahåller kriterielistor i tre nivåer: bas, avancerad 
och spjutspetsnivå.  

I Jönköpings län arbetar kommunerna tillsammans för att ha samsyn och underlätta i 
arbetet. För miljö finns en gemensam upphandlingspolicy:  

Policy för miljöanpassad upphandling 

Jönköpings läns kommuner köper årligen varor och tjänster för betydande belopp. I kraft 
av detta kan kommunerna genom miljökrav i upphandlingar vara med och styra samhället 
mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. Miljökrav i upphandling är ett 
marknadsdrivande verktyg för hållbar utveckling.  

Jönköpings läns kommuners miljökrav i upphandlingar ska vara konsekventa, 
konkurrensfrämjande och affärsmässigt drivande. I en upphandling av en vara, en tjänst 
eller en entreprenad ska Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier1 för basnivå 
användas, om så finns. Den avancerade kravnivån och spjutspetsnivån kan övervägas. 
Beroende på vad som ska upphandlas, kan också ytterligare relevanta miljökrav ställas.  

Näringslivet bör under kontraktstiden drivas till en ökad miljöanpassning vilket kan 
åstadkommas med t ex tidsbestämda utförandevillkor. Vid avtalsstart kan kravnivån vara 
lägre för att under kontraktstiden stegvis öka. Om miljökraven är kostnadsdrivande bör 
något längre avtalstid övervägas. Ställda miljökrav ska följas upp.  

 

                                                      
1 För att ställa konsekventa miljökrav i upphandlingar måste dock kriterierna ibland vägas mot 
lokal marknadskännedom samt mot den egna organisationens miljöprestanda. 
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Fokus på miljökraven ska i första hand riktas mot upphandlingsobjekt med väsentlighet 
ur miljösynpunkt. För att öppna nya vägar där målet är en bättre miljö och hälsa för 
människa är en god dialog och samverkan med leverantörer under avtalsperioden helt 
avgörande.  

Riktlinjer 

I samband mad upphandling ska Jönköpings läns kommuner särskilt beakta 
nedanstående: 

- LOU, Lagen om offentlig upphandling 

- Miljöbalken samt andra relaterade författningar som syftar till skydd av 
människors hälsa och miljö 

- Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier 

- Råd från tillsynsmyndighet 

- De nationella miljökvalitetsmålen 

Inom produkt- och entreprenadområdet för energi och transporter väljer Vaggeryds 
kommunkoncern att tillämpa avancerad kravnivå enligt Upphandlingsmyndighetens 
kriterier. På så sätt uppfyller kommunen det man förbundit sig till inom 
Energimyndighetens projekt om energieffektiv offentlig sektor. 

Kommunicera 

För att få alla i organisationen att bidra till det långsiktiga arbetet med miljö och 
hållbarhet utifrån miljöprogrammet är det viktigt att kommunicera och informera. Alla 
anställda behöver bli medvetna och få kunskap om miljöarbetet, mål och riktlinjer, och 
hur miljöarbetet utvecklas både övergripande och på verksamhetsnivå. 

Intranätet är en viktig kanal för att övergripande ge information om miljöarbetet till 
anställda i kommunkoncernen. Informationen på intranätet behöver fortlöpande utvecklas 
och uppdateras så att alla anställda har tillgång till rätt information och som stödjer 
arbetet enligt miljöprogrammet. Miljöarbetet behöver också lyftas på arbetsplatsträffar 
och vid introduktion av nyanställda. 

Extern kommunikation 
Kommunen är en av flera viktiga aktörer för att öka medvetenheten och få fler att agera 
miljövänligare. För kommuninvånarna och omvärlden ska www.vaggeryd.se vara den 
primära kanalen både för att inhämta information om miljöarbete i kommunen. 

Kommuntidningen HÄR och tidningen +E från Länsstyrelsen i Jönköpings län och länets 
kommuner går ut till alla kommuninvånare. Dessa tidningar är viktiga för att förmedla 
information och berättelser med ett hållbart miljöperspektiv till kommuninvånare och 
företag. 

Vid evenemang, seminarier och temadagar, som till exempel Earth Hour, 
Vaggerydsdagen, Skillingaryds marknad och temakvällar på biblioteken, finns möjlighet 
att bjuda in aktörer och föreläsare som tillsammans med kommunen kan informera, 
inspirera och föra dialog med besökarna. 
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Produktion av informationsmaterial 
Produktion av internt och externt informationsmaterial ska alltid göras på ett genomtänkt 
sätt för att minska negativ påverkan på miljö och klimat. 
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Miljöpolicy  
Miljöpolicyn beskriver organisationens förhållningssätt på en övergripande nivå. Med 
strategierna, miljöriktlinjerna och handlingsplanen som styrmedel verkar kommunen för 
att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. 

Miljöpolicy  

Kommunen ska vara drivande för att skapa en hållbar miljö, med samtliga invånare som 
målgrupp. Våra verksamheter, i dag och i morgon, ska därför utföras på ett sätt som 
säkerställer att det vi gör och det vi planerar är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
över tid. 

Förtroendevalda och anställda i Vaggeryds kommunkoncern ska alla ha den kunskap och 
insikt som krävs för att målmedvetet och engagerat arbeta för en hållbar utveckling. Med 
miljölagstiftningen som bas och genom ständiga förbättringar ska vi arbeta för minskad 
energianvändning och miljöpåverkan.  

Vi ska inspirera och motivera våra invånare, leverantörer, näringsliv och övriga i 
samhället. Genom att föregå med gott exempel och berätta om det, skapar vi förtroende 
för vår verksamhet. Tillsammans utvecklar vi vårt samhälle på ett miljömässigt hållbart 
sätt – för att jordens överlevnad och kommande generationer behöver det.  

Detta uttrycks i vår vision som: 

- ”En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke” 

- ”Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet” 

- ”En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet” 
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Miljöriktlinjer  
Under 2013 gick Vaggeryds kommun med som medlem i föreningen Sveriges 
Ekokommuner, som är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och 
regioner. Föreningen syftar till att stödja och hjälpa till i arbetet för en ekologiskt hållbar 
samhällsutveckling.  

Fyra hållbarhetsprinciper utgör ramen för det hållbara samhället, enligt föreningen och 
utgör därmed också ramen för Vaggeryds kommuns miljöriktlinjer.  

Principerna lyder: 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk … 

1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden 

Till exempel fossilt kol, olja och metaller.  

2. … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion  

Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande kemikalier. 

3. … degradering med fysiska metoder 

Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning. Det fysiska underlaget för naturens 
kretslopp och mångfald får inte utarmas 

Och människor utsätts inte för systematiska barriärer avseende … 

4. … personlig integritet, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening  

Till exempel att människors lika värde och rättigheter erkänns och respekteras.  

Miljöriktlinjerna gäller för alla anställda och förtroendevalda i det dagliga arbetet. De 
tipsar och vägleder mot ett mer hållbart beteende. Riktlinjerna ska finnas lättillgängliga 
på intranätet och göras kända och uppmärksammas vid bland annat arbetsplatsträffar. 

De fyra riktlinjerna spar energi, miljöanpassa transporterna, upphandla och köp med 
miljöhänsyn samt källsortera och återanvänd berör verksamheterna. Den femte om mat 
och matvanor gäller framförallt i våra liv utanför arbetet.  
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Spara energi 

- Släck ljuset när du lämnar ett tomt rum. Ta också ansvar och stäng av 
kopiator/skrivare och släck ljuset i korridoren och andra allmänna utrymmen på 
arbetsplatsen om du är sist kvar. 
 

- Stäng dator och skärm när du går hem för dagen. Korrekturläs på skärmen i så 
stor utsträckning som möjligt och se till att din standardinställning på skrivaren är 
dubbelsidig svartvit utskrift.  
 

- Rätt inomhustemperatur sparar energi. Temperaturen i kontor och andra lokaler 
får inte regleras med värmefläktar på vintern och kylfläktar på sommaren. 

 

Miljöanpassa transporterna 

- Minimera transporterna genom att först ställa dig frågan – måste jag åka 
överhuvudtaget? Telefon-, webbmöten och videokonferenser kan ibland ersätta 
fysiska möten. Tekniken med t ex Skype-möten finns tillgänglig och ska utnyttjas 
mer. Att samåka är ett annat effektivt sätt att minska transporterna.  
 

- Välj miljösmart färdmedel OM du måste resa. Gå eller cykla i första hand. 
Använd markbunden kollektivtrafik i andra och bilen i sista hand. I det fall bilen 
måste användas ska kommunens egna miljöbilar användas i första hand. Tänk 
även på att det finns möjlighet att hyra en miljöbil via upphandlat avtal.  
 

- Välj ett miljösmart fordon och anpassa bilen efter behov. OM du måste resa 
och OM du måste ta bilen – se till att inte överdimensionera bilens prestanda. 
Tyngre bilar drar mer bränsle – välj en bränslesnål och effektiv miljöbil. 
Prioritera miljöbilar med alternativa drivmedel.  
 

- Kör sparsamt. Håll hastigheten och kör smidigt. Planera så att du undviker 
hastiga inbromsningar och onödiga stopp. Växla upp tidigt och kör på så hög 
växel som möjligt. Använd inte luftkonditionering i onödan, kör inte heller 
omkring med onödig last – detta drar bränsle. 
 

När du själv bjuder in till möten/konferenser/seminarier/utbildningar m m välj tidpunkt 
och lokal så att användning av kollektivtrafik eller annat miljövänligt färdsätt underlättas. 
Uppmana även till samåkning i inbjudan.  
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Upphandla och köp med miljöhänsyn 

- Köp upphandlade produkter och tjänster. Om du är osäker på kommunens avtal, 
stäm av med upphandlingsenheten eller avtalsdatabasen som du når via intranätet. 
 

- Välj de bästa miljöprodukterna vid alla inköp. Genom att använda 
beställningssystemet, som enkelt och lätt visar miljömärkta och ekologiska 
produkter, spar du både arbetstid och resurser. 

 
- Samordna dina beställningar och minska på så sätt antalet beställningstillfällen. 

Undvik om möjligt att göra små beställningar.  
 

- Byt inte utrustning i onödan. Avväg vilket som ger mest miljönytta – köpa en 
nyare energieffektivare produkt eller laga/behålla den gamla. 

 

Du som upphandlar ska känna till Upphandlingsmyndighetens kriterier 
(www.upphandlingsmyndigheten.se). Den avancerade kravnivån ska användas inom 
energi- och transportområdet och även eftersträvas inom övriga områden. 

 

Källsortera, återanvänd och förebygga avfall 

- Källsortera papper, förpackningar, farligt avfall m.m. Detta är en grundläggande 
miljöåtgärd och ska ske i alla kommunens verksamheter. Mer information om 
källsortering finns på www.sopor.nu. 
 

- Upprätta skriftliga rutiner för källsorteringen om det inte finns sådana. För att 
säkerställa att rutiner följs och att all personal, ny som gammal, har rätt 
information, behöver det skrivas ned vad som gäller.  

 
- Prioritera återanvändning istället för att köpa nytt. Via intranätet kan vi 

informera varandra om till exempel överblivna möbler och inventarier.  
 

- Att förebygga avfallet är det översta steget i avfallstrappan. Det är här vi kan 
påverka mest genom att göra kloka val och inköp samt prioritera kvalité som 
håller längre istället för kvantitet.  

 
Sammanfattningsvis finns det mycket vi alla kan och bör göra under arbetstid för att bidra 
till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Om en snabbare och mer effektiv omställning 
av våra beteenden ska ske, bör den hållbara livsstilen dock inte begränsas till att bara 
gälla arbetstid. Många av ovanstående riktlinjer kan du även ha nytta och inspireras av 
privat, liksom de nedan följande tipsen kopplat till vår mat och matvanor. 
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Mat och miljö  

Mat och måltider är centrala i våra liv, som en källa till glädje, som mötesplats och 
kulturbärare. Vår mat och våra matvanor har inte bara stor betydelse för vår hälsa, hur vi 
mår och vårt välbefinnande, den har även stor betydelse för miljön.  

Produktionen av mat påverkar miljön bland annat genom utsläpp av växthusgaser, 
övergödning, utfiskning och användning av växtskyddsmedel. Livsmedelsproduktion kan 
också ha positiv effekt på exempelvis odlingslandskapet och den biologiska mångfalden. 
En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre. Därför spelar de val vi gör i 
butiken roll. Det finns mycket du kan göra inom området mat för att undvika onödig 
belastning på miljön.  

- Välj ekologiskt och närodlat när det går. Att säsongsanpassa din handlingslista 
är också ett effektivt sätt att minska belastningen på miljön, framförallt genom att 
livsmedelstransporterna minskar. Under sommaren och hösten bör du t ex köpa 
svenska grönsaker, frukt och bär och hoppa över livsmedel som importerats.  

 
- Ät mer vegetariskt. Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest. Det går åt 

mycket mer energi i köttproduktionskedjan än vid odling av grönsaker. Av 
miljöskäl är det därför bra om du minskar på mängden kött och ökar mängden 
vegetabilier (t ex grönsaker, baljväxter, potatis och spannmål). Det spelar även 
roll hur köttdjuret har växt upp. Viltkött och naturbeteskött har betydligt mindre 
klimatpåverkan än massproducerat kött.  
 

- Minska matsvinnet. Idag slängs stora mängder mat helt i onödan. Genom att 
planera väl, förvara maten rätt och ta hand om rester, kan du minska svinnet. 
Detta innebär inte bara en besparing på vår miljö, utan ger också en positiv effekt 
i plånboken.  
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Mål 
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 28 
etappmål. Nya etappmål antas kontinuerligt på nationell nivå och de har numera olika 
målår. Del 2 i miljöprogrammets talar om vad vi som kommun ska uppnå (mål) med syfte 
att bidra till att regionala och nationella mål uppfylls. 

I det reviderade miljöprogrammet har miljömålen delats in i fyra stycken olika områden. 
Syftet med de olika områdena är dels att samla ihop likande målområden för att skapa en 
tydligare helhetsbild av programmet, skapa en positivare och mer tilltalande ton genom 
omformulerade rubriker samt öppna upp programmet mer mot allmänheten. Utöver 
miljömålen, har vi lagt till ytterligare två målområden: ”Verksamhetsutveckling” samt 
”Kommunikation och beteendeförändring” samt ”Grön handlingsplan”.    

Vi använder oss av inriktningsmål och detaljerade mål uppdelade på geografiskt område 
respektive för kommunkoncernen. Inriktningsmålen pekar ut riktningen och vägleder 
samt inspirerar kommunkoncernen, företag, andra organisationer och invånarna. De 
detaljerade målen anger den nivå som kommunkoncernens verksamheter ska uppnå för 
det man har rådighet över.  

För att följa upp målen finns nyckeltal och mätetal. Nämnder, utskott och bolagsstyrelser 
är ytterst ansvariga för att åtgärderna genomförs.  
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Miljömålet Begränsad klimatpåverkan   

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. För att minska riskerna för farlig påverkan på 
klimatsystemet bedöms det vara nödvändigt att begränsa ökningen av den globala 
medeltemperaturen till väl under 2 grader jämfört med den förindustriella nivån, med 
ansträngningar för att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå. 

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås och med våra förutsättningar har vi en viktig roll att inspirera. Koldioxid och 
andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika 
verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen 
som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för 
transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige 
och världen i stort. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att öka andelen förnybar energi som produceras och används samt att bli 
fossilbränslefria 

 

Detaljerade mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att utsläppen av 
växthusgaser i Jönköpings län år 2020 ska vara 30% lägre än år 1990. Utsläppen räknas 
som koldioxidekvivalenter 

2. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att det år 2020 finns 
solcells- och vindkraftsanläggningar som, tillsammans med el från kraftvärme, gör att 
Jönköpings län till minst 50% är självförsörjande på el 

3. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att år 2020 är all 
energi för uppvärmning av bostäder och lokaler fossilbränslefri 

4. Målet är att bygga upp en hållbar laddinfrastruktur för elfordon i kommunen 
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Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska till år 2020 ha minskat körsträckan2 per anställd med 20 % räknat från 2010. 
Detta motsvarar 30 600 mil. Till 2014 ska körsträckan minska med 10 %, motsvarande 
15 300 mil. 2010 är basår 

2. Vi ska till år 2020 ha minskat energianvändningen för transporter3 med 10 % räknat från 
2010. Detta motsvarar 88 MWh. Till 2014 ska energianvändningen minska med 5 %, 
motsvarande 43,8 MWh. 2010 är basår 

3. Vi ska till år 2020 öka andelen miljöbilar4 till 75 %. 

4. Vi ska till år 2021 öka andelen ursprungsmärkt förnybar el till 100 %. 

5. Vi ska bygga ut laddinfrastrukturen för kommunens egna elfordon 

 

Nyckeltal för uppföljning av målen 
Geografiska området: 

- Utsläpp av fossila koldioxidekvivalenter (ton)  
- Fossila koldioxidutsläpp per invånare (ton)  

a) Utsläpp från sektor Industriprocesser fördelat per kommuninvånare 
b) Utsläpp från övriga sektorer fördelat per kommuninvånare 

- Producerad förnybar energi i kommunen (MWh/år) 
- Producerad förnybar el i kommunen (MWh/år) 
- Använd förnybar energi i kommunen (MWh/år) 
- Körsträcka med bil i kommunen (mil/invånare) 
- Andel förnybara bränslen i Länstrafiken (%) 
- Antalet laddstolpar för elbilar i Vaggeryds kommun 

Kommunkoncernen: 
- Inköpt fossil energi/ totalt inköpt energi för transporter3 i kommunkoncernen (%) 
- Energianvändning för kommunkoncernens transporter3 (kWh per km ) 
- Andelen fordon i kommunkoncernen med förnybara bränslen (%) 
- Andelen fordon i kommunkoncernen som är miljöbilar (%) 
- Andel ursprungsmärkt förnybar elanvändning i kommunkoncernen (%) 
- Producerad förnybar el (MWh/år) 
- Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen (ton) 
- Försåld volym biomassa från kommunal skogsmark  
- Körsträcka per förvaltning i relation till antalet anställda 
- Antal laddstolpar för elbilar i Vaggeryds kommun, inklusive interna laddstolpar 

 
 
 
 
 
 
                                                      
2 Personbilar och lätta lastbilar som leasas, hyrs och ägs av kommunkoncernen samt privat bil i 
tjänsten. 

3 Personbilar och lätta lastbilar som leasas, hyrs och ägs av kommunkoncernen. 

4 Regeringens definition av miljöbil enlig vägtrafikskattelagen.  
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Miljömålet God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att minska energianvändningen och öka andelen hållbart resande. 
 

 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska till år 2020 energieffektivisera och minska energianvändningen i 
byggnader med 20%. Detta motsvarar 5 522 MWh. Till 2014 ska 
energianvändningen minska med 10%, motsvarande 2 761 MWh. 2010 är basår. 

2. Vi ska uppföra solceller på i princip all egen nybyggnation. 

3. Vi ska ställa energi- och miljökrav vid alla egna nybyggnationer. 

4. Vi ska konvertera alla fastigheter som förvärvas till fossilbränslefri 
värmekälla. 

5. Vi ska utveckla och främja cykeltrafiken i kommunen.  

6 Vi ska anlägga minst en gång- och cykelvägssträcka per år 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljerade mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att 
energianvändningen i Jönköpings län år 2020 ska vara 30% effektivare än år 
2008 och vara högst 11 000 GWh. 

2. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att år 2020 har 
nästan alla tätorter utbyggd fjärrvärme eller närvärme med enbart förnybar 
energi.  

3. Målet är att bidra till etappmålet i länets klimat- och energistrategi att andelen 
kollektivtrafik eller cykel ökat med 20% till år 2020 räknat från år 2002. 
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Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Energianvändning fördelat per sektor5  

- Energianvändning per invånare8 

- Inköpt energi6 till fastighetsenhetens lokalbestånd (kWh/m2 A-temp) 

- Inköpt energi9  till VSBos bostadsbestånd (kWh/m2 A-temp) 

- Inköpt energi till vatten- och avloppsverksamheten (MWh) 

- Inköpt energi till utomhusbelysning7 (MWh) 

- Inköpt energi till Movalla och Vaggeryds IP (MWh) 

- Antal resor med kollektivtrafiken per invånare 

- Antal projekt där energi- och miljökrav har ställts 
 

- Antal fastigheter som har konverterats till fossilfri värmekälla 

- Antal egna byggnationer där solceller har satts upp 

- Total mängd hushållsavfall (ton) 
- Cykel- och gångvägssträcka i km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 SCBs icke graddagskorrigerade värden för slutlig energianvändning 

6 Normalårskorrigerade uppgifter från Energimyndigheten 

7 Tätortsbelysning och gårdsbelysning 



23 
 

 



24 
 

Miljömålet Bara naturlig försurning   

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka 
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 
arkeologiska föremål och hällristningar. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att förbättra vattenkemisk och biologisk status i sjöar och vattendrag 
så att de inte är påverkade av försurningen. 

 

 
Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antalet försurade sjöar och våtmarker som kalkas 
- Kalkmängd som sprids (ton) 
- Andelen vatten som når de uppsatta pH-målen 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Kommunen har ett högre pH-mål jämfört med länsstyrelsen vars pH-mål i merparten av 
vattendragen är 5,6. Motivet för ett högre pH-mål är att negativa konsekvenser för de biologiska 
värdena bedöms vara stora med ett så lågt målvärde som pH 5,6.  

Detaljerade mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att antalet försurningspåverkade sjöar och vattendrag ska minska.  

2. Målet är ett pH på lika med eller över 6,0 8 och alkalinitet på minst 0,1 
mmol/liter. 

3. Målet är en reproduktion av mört i de återinplanterade vattnen. 
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Miljömålet Ingen övergödning     

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa eller förutsättningarna för biologisk mångfald, eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att minimera utsläppen av övergödande ämnen. 
 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 

1. Vi ska som ett genomsnitt inventera 20 enskilda avlopp per år (egeninitierade 
inventeringar).. 

2. Utsläppen från reningsverket i Skillingaryd ska i utsläppspunkten i ledningen 
till våtmarken (punkt B) inte överstiga följande riktvärden:  

 Ntot 15 mg/l 
 Ptot 0,8 mg/l 
 BOD7 10 mg/l 

 

 
Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Mängden övergödande ämnen som tillförs vattendragen 
- Halter av kväve, fosfor och BOD7 i renat avloppsvatten (punkt B). 
- Utsläpp av mängden kväve och fosfor från avloppsreningsverken (punkt B). 
- Antal inventerade enskilda avlopp 
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Miljömålet Levande sjöar och vattendrag  

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.  

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att förbättra statusen så att alla sjöar och vattendrag har god 
vattenstatus.  

2. Målet är att stärka den biologiska mångfalden och blå infrastrukturen i 
kommunen 

 

Detaljerat mål för kommunkoncernen 
1. Vi ska genomföra åtgärderna i vattenförvaltningens åtgärdsprogram.    

 
Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Ytvattenförekomster med måttlig och otillfredsställande status. 
- Antal insatser för den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag 

 

 



27 
 

Miljömålet Grundvatten av god kvalitet  

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 
Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att förbättra statusen och skydda vattenkvaliteten, enligt 
vattendirektivet, så att alla grundvattenförekomster har god vattenstatus.  

2. Målet är att säkerställa en långsiktig och säker dricksvattenförsörjning i 
kommunen  
 

Detaljerat mål för kommunkoncernen 
1. Vi ska verka för att alla allmänna vattentäkter ska ha vattenskyddsområden.  

 
Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Grundvattenförekomster med otillfredsställande status 
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Miljömålet Myllrande våtmarker  

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

 
Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att bibehålla ekologisk och vattenhushållande funktion i våtmarkerna.  
 

Detaljerat mål för det geografiska området 
1. Vi ska inte tillåta torvtäkter för mossar med höga natur- och/eller kulturvärden 

(klass 1 och 2 i våtmarksinventeringen). För mossar i klass 3 och 4 ska täkt 
undvikas om den inverkar menligt på väsentliga motstående intressen.  

 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antal våtmarker med tillstånd för torvbrytning 
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Miljömålet Levande skogar   

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

 
Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att öka skötseln av skogar så att den biologiska mångfalden bevaras och 
den biologiska produktionen skyddas samt att ibland och lämna skogen orörd.  

 

Detaljerat mål för det geografiska området 
1. Vi ska i första hand sköta våra tätortsnära kommunägda skogar med 

avseende på rörligt friluftsliv genom ett hyggesfritt skogsbruk.  
2. Vi ska öka andelen lövskog på kommunalt ägd skogsmark. 

 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Andel skyddad natur9 

- Andel certifierat skogsbruk 

- Andel lövskog som finns avsatta i kommunala skogsbruksplaner 

- Antal områden med hyggesfritt skogsbruk 
 
 

                                                      
9 Summering av Nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområden 
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Miljömålet Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

 
Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att öka skötseln av odlings- och betesmark så att naturvärdena ökar.  

 
 
 

Detaljerat mål för det geografiska området 
1. Vi ska sträva efter att de kommunalt ägda betesmarkerna sköts av 

betande djur.  

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Areal åkermark i kommunen som geografiskt område 

- Areal betesmark i kommunen som geografiskt område 

- Areal ekologisk betesmark i kommunens som geografiskt område 

- Areal ekologisk åkermark i kommunen som geografiskt område 

- Andel utarrenderade betesmarker som betas 
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Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.  

 
Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att säkerställa livskraftiga bestånd och naturmiljöer samt att 
människor har tillgång till god natur- och kulturmiljö.  
 

Detaljerat mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Vi ska öka kunskapen om allemansrätten hos våra invånare.  
 

 

Nyckeltal för uppföljning och redovisning av målen 

- Antal informationsinsatser om allemansrätten 
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Miljömålet Frisk luft  

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas.  

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 
1. Målet är en bra luftkvalitet så att människors hälsa och miljön inte skadas.   

 
 

Detaljerat mål för kommunkoncernen 
1. Vi ska ha en systematisk och återkommande kontroll av miljökvalitetsnormerna 

och miljökvalitetsmålen för luft.10  
 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Halter av PM10, NO2, SO2, bensen och VOC 
 

                                                      
10 Detta verifieras genom mätning, beräkning eller objektiv bedömning fr o m 2013. För målvärden 
se länken: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/Precisering-av-Frisk-luft/    

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/Precisering-av-Frisk-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/Precisering-av-Frisk-luft/
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Miljömålet Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

 
Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att begränsa påverkan på människors hälsa och miljön. 
2. Målet är att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. 

 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 
1. Av kostorganisationens livsmedelsbudget ska minst 50 % vara ekologiskt.  

2. Vi ska ersätta de farligaste kemikalierna med mer miljöanpassade alternativ.  
3. Vi ska ställa kemikaliekrav vid upphandling där så är möjligt 

 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Metallhalter i avloppsslam 
- Insamlad mängd farligt avfall per invånare till återvinningscentralen  
- Andel ekologiska livsmedel i kostorganisationens livsmedelsbudget 
- Antal kemikalier som ersatts per år i kommunkoncernen 
- Antal av Elverket utbytta kreosotstolpar per år  
- Andel ekologiskt odlad åker av den totala åkerarealen 
- Antal upphandlingsområden där kemikaliekrav ställs 
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Miljömålet Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning. 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 
1. Målet är köldmedier som inte är ozonpåverkande. 

 

Detaljerat mål för kommunkoncernen 
1. Vi ska inte använda ozonpåverkande köldmedier fr o m 2015. 
 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Köldmediemängd i anmälningspliktiga anläggningar  
- Mängden köldmedier i de kommunala lokalerna och kommunala bolagen 
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Miljömålet Säker strålmiljö    

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 
strålning. 

 
Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att skydda invånarna mot skadliga effekter av solexponering och annan 
skadlig strålning.  
 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 
1. Vi ska år 2017 ha kunskap om radonhalten i alla skolor och förskolor och åtgärdat 

eventuella överskridanden så att halterna är lägre än 200 Bq/m3 luft. 
2. Vi ska år 2021 ha tillgång till skugga i offentliga miljöer och på skolgårdar.  

 
Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antal skolor/förskolor där radonhalten mätts och resultaten av mätningarna.  
- Antal åtgärder som gett skugga i offentliga miljöer 

 



37 
 

Grön handlingsplan  

Regeringen gav ett uppdrag till Naturvårdsverket under 2015 att ta fram riktlinjer och en 
genomförandeplan avseende regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en grön handlingsplan som innefattar bl a 
ekosystemtjänster, grön infrastruktur, friluftsliv och tätortsnära natur. Grön infrastruktur 
definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att 
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som 
bidrar till människans välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, 
kaffebönor och träråvara samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera 
växter. Vi människor får nyttan antingen direkt, som när växter producerar syre. Eller 
genom en insats, som när vi bedriver jordbruk  som ger livsmedel. 

 
Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att stärka och synliggöra de gröna värdena som grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster i kommunen. 

2. Målet är att alla ska ha tillgång till tätortsnära friluftsområden. 
 

Detaljerat mål för det geografiska området Vaggeryds kommun 
 

 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 
1. Vi ska beakta och värna alla skyddsvärda träd som finns inom kommunen i 

detaljplaneringen och vid byggnationer. 
2. Vi ska ha en kommunövergripande grönstrukturplan som stärker de gröna 

värdena i kommunen. 
3. Vi ska värna om våra tätortsnära kommunala marker som är värdefulla ur 

natur- eller friluftssynpunkt. 
 

 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Andel invånare som har tillgång till tätortsnära friluftsområden 
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Verksamhetsutveckling 

Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 
1. Målet är att utveckla miljö- och hållbarhetsfrågorna till att vara en naturlig del av 

företagens och organisationers ledning och styrning.  
 
 

 

Detaljerade mål för kommunkoncernen 
1. Vi ska arbeta för att förebygga avfallet i alla våra verksamheter och ha som 

mål att avfallsmängden ska minska med 10 % till år 2021 jämfört med 2018. 

2. Vi ska minska användningen av engångsprodukter och ha som mål att minska 
förbrukningen med 10 % till år 2021 jämfört med 2018.   

3. Vi ska minska användningen av engångsprodukter med fossilt ursprung och 
engångsmaterial i förnyelsebart material ska främjas. 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antal arbetsställen som är certifierade enligt ISO 14001 

- Antal miljödiplomerade arbetsställen 

- Antal miljöcertifierade skolor/förskolor  

- Andel av kommunkoncernens personal vars verksamheter är miljödiplomerade/miljöcertifierade 

- Mängden avfall som uppkommer i våra olika verksamheter 
- Mängden inköpta engångsprodukter i våra verksamheter 

- Mängden engångsprodukter av fossilt material respektive förnyelsebart material 
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Kommunikation och beteendeförändring  

 
Inriktningsmål för det geografiska området Vaggeryds kommun 

1. Målet är att öka både den generella kunskapen om miljö- och hållbarhetsfrågor samt 
den specifika ämneskompetensen.   

2. Målet är att få till en beteendeförändring hos kommuninvånarna inom 
konsumtion och livsstil. 

3. Målet är att våra kommuninvånare ska göra fler hållbara resor. 
 
 

Detaljerat mål för kommunkoncernen 
1. Vi ska minska matsvinnet i våra verksamheter med 20 % till 2021 jämfört med 

2018.  
2. Vi ska nå ut med kommunens miljöarbete till allmänheten med fokus på 

målgruppen barn och unga. 
3. Vi ska utföra informationskampanjer om hållbar konsumtion och livsstil inom 

målgrupperna skola, föreningar och företag. 
4. Vi ska ta fram en digital, översiktlig och lättläst version av miljöprogrammet 

riktat till kommuninvånarna.  
 

 
 

Nyckeltal för uppföljning av målen 

- Antal externa aktiviteter med miljötema t ex Earth Hour 

- Antal personer som deltagit i de externa aktiviteterna 

- Antal personer som deltagit i kommunkoncernens utbildningar/seminarier  

- Mängden matsvinn i våra verksamheter 
- Antal riktade kommunikationsinsatser till målgruppen barn och unga 
- Antal informationskampanjer inom hållbar konsumtion och livsstil 

 



Listan innehåller ett urval av miljölagstiftning som berör kommunkoncernens verksamheter och vilka nämnder/bolag som är berörda. 

Aktivitet Författning Vad säger kravet? Hur berörs verksamheten? Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv. Vsbo Veab
Anmälningspliktig 

verksamhet  Se även 
tillståndspliktig 
verksamhet

MB 9 kap Miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd. SFS 1998:808 

1 § anger att: kraven på den som startar/ övertar 
verksamhet med tillstånds- eller anmälningsplikt att 
informera myndigheter. Särskilda bestämmelser om 
avloppsanläggningar, värmepumpar, mellanlagring av 
avfall, uppläggning av inert avfall från täktverksamhet, 
hantering av farligt avfall samt för bostäder och lokaler. 
Sanering av förorenad mark ska anmälas till kommunen 
innan åtgärd vidtas. För mer info se Förordning 1998:899 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i bilagan. 

Den som ska starta/överta anmälningspliktig 
verksamhet ska anmäla det till miljö- och 
byggnämnden innan ex. undervisningslokal,  
bassängbad, hygienanläggning med skärande och 
stickande verksamhet tas i bruk. Även avlopps- och 
värmepumpsanläggningar samt mellanlagring av 
avfall omfattas. Den som bedriver anmälnings- och 
tillståndspliktig verksamhet berörs även av 
egenkontrollförordningen, se vidare egenkontroll 
nedan. 

Tu Bun Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Avfall Gäller hantering 
och transport av avfall. 
Se även farligt avfall.

MB 15 kap. Avfall och 

producentansvar. SFS 
1998:808  

5 a § anger att: den som innehar avfall skall se till att 
avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt.

Det avfall som uppkommer i organisationen ska 
sorteras och omhändertas på ett miljömässigt bra 
sätt.                                                                                                            

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Avfall Gäller hantering 
och transport av avfall. 
Se även farligt avfall.

MB 15 kap. Avfall och 

producentansvar. SFS 
1998:808  

5 a § anger att: den som innehar avfall skall se till att 
avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt.

Riskavfall från hemsjukvården ska sorteras och 
omhändertas enligt hanteringsanvisningar för avfall 
inom hemsjukvården, där finns också anvisningar om 
märkning och transport av avfall.

Sn

Avfall Gäller hantering 
och transport av avfall. 
Se även farligt avfall.

Förordning om 

producentansvar för 

förpackningar. SFS 
2006:1273 

28 § anger att: hushåll och andra förbrukare skall sortera ut 
förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna 
dem för borttransport i de insamlingssystem som 
producenterna eller kommunen tillhandahåller.

Verksamheten ska sortera ut förpackningar och 
lämna till FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingens 
lokala entreprenör, eller via den entreprenör som 
Vaggeryds kommun slutit avtal med.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Avfall Gäller hantering 
och transport av avfall. 
Se även farligt avfall.

Förordning om 

producentansvar för 

returpapper. SFS 
1994:1205 

5 § anger att: hushåll och andra konsumenter av tidningar 
skall sortera ut returpapper från hushållsavfall och annat 
avfall och lämna det för insamling i de insamlingssystem 
som producenterna tillhandahåller.

Verksamheten ska sortera ut förpackningar och 
lämna till FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingens 
lokala entreprenör, eller via den entreprenör som 
Vaggeryds kommun slutit avtal med.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Avfall Gäller hantering 
och transport av avfall. 
Se även farligt avfall.

Renhållningsordning för 

Vaggeryds kommun.

(KF 2007-03-26 § 38)

4 kap 1 § anger att: den som i yrkesmässig verksamhet ger 
upphov till annat avfall än hushållsavfall eller därmed 
jämföligt avfall skall, för att möjliggöra återanvändning och 
återvinning av material och energi, sortera detta enligt 
bilaga 2 till dessa föreskrifter. Avfallet skall lämnas till den 
som enligt Avfallsförordningen, SFS 2001:1063, har 
tillstånd, är anmäld eller har undantagits från 
anmälningsplikten. 

Att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet 
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall och 
därmed liknande avfall ska sortera sitt avfall för att i 
så stor utsträckning som möjligt, möjliggöra 
återanvändning och återvinning av material och 
energi. 

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Bad                              

Badhus
Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. SFS 
1998:899

38 § punkt 2 anger att: det är förbjudet att utan anmälan 
driva eller arrangera bassängbad som är upplåtna åt 
allmänheten eller som annars används av många 
människor. Anmälan ska göras till den kommunala 
nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas 
eller arrangeras. 

Om ett bassängbad ska startas ska det anmälas till 
miljö- och byggnämnden innan det tas i drift.

Kfn

Bad Strandbad Badvattenförordningen. 

SFS 2008:218 
4-7 §§ anger att: en kommun ska inför varje badsäsong 
identifiera ytvattenförekomst som kommunen kan förvänta 
sig att ett stort antal personer kommer att bada i. Upprätta 
ett badvattenregister, besluta om en kontrollplan, 
genomföra provtagning och klassificera badvatten.

En kommun ska inför varje badsäsong identifiera 
ytvatten där man kan förvänta sig att ett stort antal 
personer kommer att bada i. Upprätta ett 
badvattenregister, besluta om en kontrollplan, 
genomföra provtagning och klassificera badvatten.

Kfn

Bad Strandbad Naturvårdsverkets 

föreskrifter och allmänna 

råd om badvatten. NFS 
2008:8 

10 § anger att: kommunen ska rapportera de åtgärder som 
har vidtagits för varje badvatten till  Naturvårdsverket 
senast den 31 oktober varje år. 14 § Kommunen ska se till 
att information om badvattnet finns tillgänglig på en väl 
synlig plats i badvattnets omedelbara närhet.

Kommunen ska rapportera de åtgärder som har 
vidtagits för varje badvatten till  Naturvårdsverket 
senast den 31 oktober varje år.  Kommunen ska se till 
att information om badvattnet finns tillgänglig på en 
väl synlig plats i badvattnets omedelbara närhet

Kfn



Byggnation Plan och bygglagen. SFS 
2010:900

1 § anger att: bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, 
med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer.
2 § Anger att: det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten enligt denna 
lag.

Kommunstyrelsen upprättar översiktsplanen. Miljö- 
och byggnämnden upprättar på uppdrag av 
kommunstyrelsen detaljplaner, ger förhandsbesked 
och bygglov och identifierar i processen om MKB 
krävs, samt att övrig lagstiftning inom byggområdet 
följs.

Mbn Ks

Byggnation MB 6 kap. 

Miljökonsekvensbeskrivni

ngar. SFS 1998:808

1-2 §§ anger när en byggnation/anläggning kräver 
miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningar 
kan även krävas enligt andra lagar än miljöbalken, 
exempelvis enligt Plan och Bygglagen (5 kap 18 §). 

Innan större, omfattande byggnation/anläggning med 
möjlig miljöpåverkan görs ska bygglovsprocessen 
inledas med att miljö- och byggnämnden bedömer om 
MKB krävs. 

Tu Mbn Ks 
(Fe)

Vsbo

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 
1998:901 

1 § anger att: denna förordning gäller för den som 
yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, som 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-
14 kap. MB

Verksamheter som omfattas av kravet på 
egenkontroll är: tillstånds- och anmälningpliktig 
verksamhet s k A-, B- eller C-verksamhet, exempelvis 
avloppsanläggningar, värmepumpar, lokaler för 
undervisning ex skolor, förskolor och 
fritidsverksamhet, bassängbad som är upplåtna åt 
allmänheten, vattenverksamhet, kemiska produkter 
och transport av farligt avfall. 

Tu Bun Kfn Veab

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 
1998:901

4 § anger att: det för varje verksamhet skall finnas en 
fastställd och dokumenterad fördelning av det 
organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för 
verksamheten enligt Miljöbalken, föreskrifter som 
meddelats med stöd av miljöbalken samt domar och beslut. 

Det ska finnas en dokumenterad ansvarsfördelning 
för verksamheten när det gäller förebyggande och 
kontrollerande arbete. Den person som har ansvaret 
ska ha getts förutsättningar i form av kunskap, 
befogenhet och resurser.

Tu Bun Kfn Veab

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 
1998:901  

5 § anger att: verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att 
fortlöpande kontrollera att utrustning m m för drift och 
kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för 
människors hälsa och miljön.

Rutiner för kontroll ska finnas, de ska vara 
dokumenterade och bör ses över och uppdateras 
regelbundet. Detta för att minska risken för fel på 
utrustning och felaktig hantering som skulle innebära 
allvarlig skada. 

Tu Bun Kfn Veab

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 
1998:901  

6 § anger att: verksamhetsutövaren ska fortlöpande och 
systematiskt undersöka och bedöma riskerna med 
verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt. Resultatet ska 
dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftstörning eller 
liknande händelse som kan leda till olägenheter för 
människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren 
omgående underätta tillsynsmyndigheten om detta.

Rapportering om driftstörningar ska göras omedelbart 
till tillsyndmyndigheten. Rapportering ska göras redan 
vid misstanke om att störningen kan medföra en risk 
för hälsa eller miljö. Riskbedömning ska göras då 
verksamhetsutövaren löpande kontrollerar risker 
genom att analysera, värdera och dokumentera 
undersökningar och resultat. Riskbedömningen ska 
dokumenteras och uppdateras regelbundet.

Tu Bun Kfn Veab

Egenkontroll Förordningen om 

verksamhetsutövarens 

egenkontroll. SFS 
1998:901  

7 § anger att: verksamhetsutövaren ska förteckna de 
kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och 
som kan innebära risker från hälso- och miljösynpunkt. 
Förteckningen ska uppta följande uppgifter: produktens 
namn, omfattning och användning, information om 
produktens hälso- och miljöskadlighet samt produktens 
klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

Alla kemiska produkter med farosymbol ska vara med 
på förteckningen, (undantaget kontorsmaterial, 
diskmedel i lunchrummet etc). Kemikalieförteckningen 
ska uppdateras regelbundet, lämpligen en gång per 
år. Den ska innehålla namn på produkten, använda 
mängder och användningsområde, information om 
produktens skadlighet för miljö eller hälsa, produktens 
klassificering med avseende på hälsa- eller 
miljöskadlighet. Säkerhetsdatablad ska finnas för alla 
produkter i förteckningen. Bladen ska vara 
uppdaterade och av typen 16-punkter. 

Tu Bun Ks 
(Fe)

Kfn Elv Vsbo Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 
16 § anger att: farligt avfall får inte blandas eller spädas ut 
med:  1. andra slag av farligt avfall 2. annat avfall 3. andra 
ämnen eller material.

Det farliga avfall som uppkommer i verksamheten ska 
sorteras och lämnas på avsedd plats. Det får inte 
blandas med annat avfall.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab



Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 
25 § anger att: den som innehar avfall som innehåller eller 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska 
1. sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och 
hantera dem skilt från annat avfall, och
2. hantera de elektriska och elektroniska produkterna på ett 
sätt som främjar återanvändning av hela eller delar av 
produkterna och i övrigt underlättar återvinning eller annan 
hantering som är godtagbar från miljösynpunkt.

Verksamhetens farliga avfall som består av elektriska 
eller elektroniska produkter ska sorteras och hanteras 
skilt från annat avfall för att underlätta återvinning och 
godtagbar hantering ur miljösynpunkt. 

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927
42 § anger att: den som avser att transportera farligt avfall 
ska anmäla detta till länsstyrelsen, om 
1. avfallet uppkommit i en yrkesmässig verksamhet och 
transporten inte kräver tillstånd enligt 36 § eller ska 
transporteras av någon som har tillstånd enligt 36 §, eller
2. transporten avser sådant avfall som avses i 37 §.
För återkommande transporter som omfattas av 
anmälningsplikt enligt första stycket är det tillräckligt att 
anmälan görs vart femte år.

Enheter/avdelningar får transportera upp till 100 kg 
eller 100 liter farligt avfall per år som uppkommit i 
egen verksamhet. En anmälan ska göras till 
länsstyrelsen innan transport. Anmälan ska förnyas 
vart 5:e år. 

Tu Bun Ks Sn Kfn Elv VSBo Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 
36 § anger att: det krävs ett särskilt tillstånd för att
1. yrkesmässigt transportera avfall, eller
2. transportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig 
verksamhet om
a) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser 
mer än 10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall,
b) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser 
mer än 100 kilogram farligt avfall eller mer än 100 liter 
farligt avfall,
c) avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela 
lysrör eller andra ljuskällor, eller
d) avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

Det krävs tillstånd för transport av farligt avfall som 
innehåller kvicksilver (förutom lysrör och andra 
ljuskällor) cyanid, kadmium eller PCB. Beställ 
hämtning av godkänd transportör. 

Tu Elv

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 
60 § anger att: när farligt avfall lämnas till en ny innehavare 
för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar 
avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet 
(mottagaren) se till att det finns ett transportdokument.
Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag 
och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som 
är mottagare.
Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. 
Om transportdokumentet är elektroniskt, ska 
undertecknandet ske med lämnarens elektroniska signatur.

Vid transport av farligt avfall ska ett 
transportdokument upprättas.

Tu Bun Ks Sn Kfn Elv VSBo Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927  
55 § anger att: den som bedriver en yrkesmässig 
verksamhet där farligt avfall uppkommer ska för varje slag 
av farligt avfall föra anteckningar om 
1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och
2. vart avfallet transporteras.
Anteckningarna ska bevaras i 3 år.

Anteckningar ska föras över det farliga avfall som 
uppkommer i verksamheten. Dessa ska sparas 3 år.

Tu Ks 
(Rtj.)

Elv Veab

Farligt avfall Avfallsförordning. 

2011:927 
53 § anger att: den som lämnar över annat avfall än 
hushållsavfall för transport är skyldig att kontrollera att 
transportören har tillstånd. 

Den som lämnar ifrån sig avfall ex.farligt avfall, 
rivningsavfall, massor, asbest, tryckimpregnerat virke 
eller kyl och vitvaror ska kolla att transportören har 
tillstånd.

Tu Ks 
(Rtj.)

Elv Veab

Kemikaliehantering MB 2 kap. Allmänna 

hänsynsregler. SFS 
1998:808 

4 § anger att: alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda 
eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 
organismer som kan befaras medföra risker för människors 
hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter eller organismer som kan antas vara mindre 
farliga. 

När kemiska produkter köps/används ska minst 
miljöpåverkande produkt väljas, s k 
”produktvalsprincipen”.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab



Kemikaliehantering Kemikalieinspektionens 

föreskrifter om kemiska 

produkter och biotekniska 

organismer. KIFS 2008:2 

2 kap 7 § anger att: hälso- eller miljöfarliga kemiska 
produkter ska förvaras så att hälso- och miljörisker 
förebyggs.

Kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och 
miljörisker förebyggs. 

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 
frysrum, 
luftkonditioneringsanlägg
ningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

16 § anger att: CFC och övriga CFC får användas i en 
stationär kyl-, värme- eller klimatutrustning av typ 
enhetsaggregat med en köldmediemängd som uppgår till 
högst 900 gram, om utrustningen var i bruk den 1 januari 
2005 och sedan dess har fortsatt och fortsätter vara i bruk 
på samma plats.

CFC får användas i en stationära kyl-, värme eller 
klimatutrustning typ enhetsaggregat med en 
köldmediemängd som uppgår till högst 900 gram om 
utrustningen var i bruk den 1 januari 2005 och sedan 
dess har fortsatt och fortsätter vara i bruk på samma 
plats.

Ks
(Fe)

Elv Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 
frysrum, 
luftkonditionerings 
anläggningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

16 § anger att: HCFC får användas som arbetsmedium i en 
kyl-, värme- eller klimatutrustning tills vidare, om 
utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har 
fortsatt och fortsätter att vara i bruk.

HCFC får användas som arbetsmedium i en kyl-, 
värme- eller klimatutrustning tills vidare, om 
utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan 
dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk.

Ks
(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 
frysrum, 
luftkonditioneringsanlägg
ningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

23 § anger att: den som installerar, bygger om  eller gör 
något annat ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, 
luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska se till 
att läckagekontroll utförs i samband med arbetet.

Den som installerar, bygger om  eller gör något annat 
ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, 
luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska 
se till att läckagekontroll utförs i samband med 
arbetet.

Ks 
(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 
frysrum, 
luftkonditionerings 
anläggningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

28 § anger att: innan installation eller konvertering sker av 
en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller 
värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilogram f-gaser 
eller mer, ska den som är eller avser att bli operatör av 
utrustningen informera tillsynsmyndigheten om detta. 
Informationen ska lämnas i så god tid att utrymme ges för 
ett ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten om 
åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

Vid nyinstallation eller ombyggnad av 
köldmedieanläggningar ska en anmälan göras i god 
tid till miljö- och byggnämnden. 

Ks
(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 
frysrum, 
luftkonditionerings 
anläggningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

29 § anger att: om det i en stationär anläggning under 
någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram 
köldmedier ska operatören senast den 31 mars året efter 
det kalenderåret ge in en rapport till tillsynsmyndigheten om 
den utrustningen.
 Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller 
som gjorts under kalenderåret och information om 
utrustning som skrotats under kalenderåret. Rapporten ska 
omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts under 
kalenderåret och information om utrustning som skrotats 
under kalenderåret. 

För köldmedieanläggningar med en sammanlagd 
mängd av mer än 10 kg ska protokollet från kontrollen 
skickas till miljö- och byggnämnden, mellan 1 jan och 
31 mars efterföljande år. Protokollet från kontrollen 
ska innehålla uppgifter om installerad-, påfylld-, och 
omhändertagen mängd köldmedia samt en 
förteckning över de aggregat som finns installerade.  
Protokollet ska undertecknas av fastighetsägaren.

Ks 
(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 
frysrum, 
luftkonditioneringsanlägg
ningar m m

Förordning (2007:846 ) 

fluorerade växthusgaser 

och ozonnedbrytande 

ämnen 

34 § anger att: en operatör ska se till att den som sköter 
operatörens anläggning har kunskap om och erfarenhet av 
kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningens 
funktion, drift och skötsel. 

Certifierat företag och personal ska anlitas för 
installation, service, kontroll och för att ta anläggning 
ur drift.

Ks
(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 
frysrum, 
luftkonditionerings 
anläggningar m m

Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 

842/2006 om vissa 
fluorerade växthusgaser

Artikel 3:1 anger att: operatörer av stationära kyl-, 
luftkonditionerings-, och värmepumpsutrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser ska förhindra läckage av 
dessa gaser och så snart som möjligt åtgärda upptäckta 
läckage.

Operatörer (varje fysisk eller juridisk person som har 
det faktiska tekniska ansvaret för den utrustning och 
de system som omfattas av denna förordning)  ska 
förhindra läckage och skyndsamt åtgärda upptäckta 
läckage.

Ks 
(Fe)

Vsbo Veab

Köldmedia Kyl- och 
frysrum, 
luftkonditioneringsanlägg
ningar m m

Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 

842/2006 om vissa 
fluorerade växthusgaser

Artikel 3:2 anger att: operatörer av dessa anläggningar ska 
säkerställa att de kontrolleras för läckage av certifierad 
person. Anläggningar med 3 kg eller mer ska kontrolleras 
var 12:e månad, 30 kg eller mer var sjätte månad.  
Anläggningen ska kontrolleras för läckage inom en månad 
efter att läckage åtgärdats för att säkerställa åtgärdernas 
effektivitet.

Operatörer ska se till att anläggningar med 3 kg eller 
mer ska kontrolleras för läckage, det ska göras av 
certifierat företag och personal. Om ett läckage 
åtgärdats ska man inom en månad kontrollera att 
åtgärden fått avsedd effekt. 

Ks 
(Fe)

Vsbo Veab



Köldmedia Kyl- och 
frysrum, 
luftkonditionerings 
anläggningar m m

Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 

842/2006 om vissa 
fluorerade växthusgaser

Artikel 3:6 anger att: operatörer för anläggningar med 3 kg 
eller mer f-gaser ska föra register över: mängd och typ av f-
gas, mängder som tillförts eller återvunnits, vilket företag 
och personal som utfört service och underhåll, samt datum 
för och resultat av genomförda kontroller.

Operatörer för anläggningar med 3 kg eller mer f-
gaser ska föra register över: mängd och typ av f-gas, 
mängder som tillförts eller återvunnits, vilket företag 
och personal som utfört service och underhåll, samt 
datum för och resultat av genomförda kontroller.

Ks 
(Fe)

Vsbo Veab

Miljökvalitetsnormer MB 5 kap 

Miljökvalitetsnormer. SFS 
1998:808 

3 § anger att: myndigheter och kommuner ska ansvara för 
att miljökvalitetsnormer följs.

Miljökvalitetsnormer finns för bland annat luft och 
vatten. Miljö- och byggnämnden genomför 
modellering och mätning av luftkvalitet. 

Mbn Ks

Miljökvalitetsnormer Förordning om 

miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft. SFS 
2010:477

10-19 §§ anger: tillåtna halter av svaveldioxid, kolmonoxid, 
kväveoxider, kvävedioxid, ozon,  bensen, bly och partiklar 
PM10 och PM 2,5 i utomhusluft. Åligger kommunerna att 
kontrollera att miljökvalitetsnormerna inte överskrids och 
informera om detta. Miljökv.norm för bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium och nickel införs jan 2013.

Miljö- och byggnämnden ska genomföra modellering 
och mätning av luftkvalitet. 

Mbn

Nedskräpning MB 15 kap Avfall och 

producentansvar. SFS 
1998:808 

30 § anger att: ingen får skräpa ned utomhus på en plats 
som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Miljö- och byggnämnden övervakar och utövar tillsyn. Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

PCB Har använts i fogar 
och isolering i byggnader, 
transformatorer, 
kondensatorer.

Förordningen om PCB m 

m. SFS 2007:19 
16 § anger att: alla byggnader renoverade eller uppförda 
under tidsperioden 1956-1973 ska inventeras m a p PCB. 
Sista datum för redovisning till myndighet var 30 juni 2008. 
17 § Den som äger en byggnad eller anläggning där 
fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid 
uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-
produkter som anges i 3 § 1–5 uppgår till mer än 0,0500 
viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas 
senast 
1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har 
uppförts eller renoverats någon gång under åren 
1956–1969 och om annat inte följer av 2 eller 3,
2. den 30 juni 2016, om a) massan finns i en 
industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon 
gång under åren 1956-1973, b) bygganden eller 
anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång 
under åren 1970-1973, eller c) massan har anänts 
inomhus, eller 3. i samband med renovering, ombyggnad 
eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-
produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998. Med 
industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är 
indelad som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152). (Förordning 2010:963)

Den som äger byggnad uppförd eller renoverad 
mellan 1956-1973 ska inventera PCB-förekomst. PCB 
kan finnas i ex. fogmassa, golvmaterial som ex 
halkskyddad golvmatta. Byggnader som har 
fog/golvmassor med mer än 500 mg/kg ska saneras. 
Industribyggnader senast 30 juni 2014. Andra 
byggnader uppförda 1956-1969 ska saneras senast 
30 juni 2011. Andra byggnader uppförda 1970-1973 
ska saneras senast 30 juni 2016.               

Tu Ks 
(Fe)

Elv Vsbo

Sanering av förorenad 

mark

Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. SFS 
1998:899 

28 § anger att: det är förbjudet att utan anmälan till 
tillsynsmyndigheten vidta avhjälpande åtgärd, med 
anledning av föroreningsskada i mark, vattenenområde, 
grundvatten, byggnad eller anläggning som medför risk för 
spridning av förorening.

Innan man vidtar åtgärd för att sanera förorenad mark 
eller vattenområde och liknande ska det anmälas till 
miljö- och byggnämnden.

Tu Ks
(Fe)

Vsbo

Skydd av natur. 

Anläggande av väg.

MB 12 kap. Jordbruk och 

annan verksamhet. SFS 
1998:808

6 § anger att: kan en verksamhet eller en åtgärd som inte 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra 
naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos den 
myndighet som utövar tillsynen.

Om väg eller liknande ska anläggas och det kan 
komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälan 
göras för samråd med tillsynsmyndigheten.

Tu Mbn Elv



Skydd av natur. 

Anläggande av väg.

Förordning om anmälan 

för samråd. SFS 1998:904 
7 § anger att: länsstyrelsen får föreskriva 
anmälningsskyldighet för samråd ifråga om särskilda slag 
av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på 
naturmiljön. Motsvarande befogenhet har i stället 
skogsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden skall 
utföras på mark som omfattas av skogsvårdslagen 
(1979:429).

Inför verksamhet eller skogsbruksåtgärder som skall 
utföras på mark som omfattas av skogsvårdslagen 
ex.avverkning, hyggesbehandling, 
beståndsanläggning och beståndsvård, skogsbilväg, 
skogsgödsling, uttag av skogsbränsle, 
skogsmarkskalkning eller andra skogsbruksåtgärder 
ska samråd anmälas hos skogsstyrelsen. 

Tu Elv

Tillståndspliktig 

verksamhet ex. 
fjärrvärmeanläggning 10-
200 MW, 
avloppsanläggning för 
>2000 pe

MB 9 kap Miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd. SFS 1998:808 

1 § anger att: vad som räknas som miljöfarlig verksamhet. 
Krav på den som startar/ övertar verksamhet med tillstånds- 
eller anmälningsplikt att informera myndigheter. Särskilda 
bestämmelser om avloppsanläggningar, värmepumpar, 
mellanlagring av avfall, uppläggning av inert avfall från 
täktverksamhet, hantering av farligt avfall samt för bostäder 
och lokaler.  Sanering av förorenad mark ska anmälas till 
kommunen innan åtgärd vidtas. För närmare info se 
Förordning 1998:899 (2009:863) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd i bilagan. 

Kommunen har verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig ex. avloppsreningsverk. ÅVC, 
avfallsanläggning. Kommunen har antagit lokala 
föreskrifter ex. för skydd av människors hälsa och 
miljö. Krav finns på att anmäla till tillsynsmyndigheten 
innan verksamhet startar.  Den som bedriver 
anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet berörs 
även av egenkontrollförordningen, se vidare 
egenkontroll ovan. 

Tu Bun Ks 
(Rtj.)

Kfn Veab

Tillståndspliktig 

verksamhet ex. 
fjärrvärmeanläggning 10-
200 MW, 
avloppsanläggning för 
>2000 pe

Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. SFS 
1998:899

I bilagan till förordningen finns en lista över de 
verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga. 

Kommunen har verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig ex. avloppsreningsverk. ÅVC, 
avfallsanläggning,  förbränningsanläggning, biltvätt. 

Tu Bun Ks 
(Rtj.)

Kfn Veab

Tillståndspliktig 

verksamhet ex. 
fjärrvärmeanläggning 10-
200 MW, 
avloppsanläggning för 
>2000 pe

MB 26 kap Tillsyn. SFS 
1998: 808  

19 § anger att: den som bedriver verksamhet ska 
kontrollera den för att motverka och förebygga olägenheter 
för människors hälsa eller påverkan på miljön, s k 
egenkontroll.

Egenkontrollprogram ska upprättas för berörd 
verksamhet. För närmare information vad 
egenkontrollen ska innehålla, se egenkontroll ovan.

Tu Bun Ks Kfn Elv Vsbo Veab

Tillståndspliktig 

verksamhet ex. 
fjärrvärmeanläggning 10-
200 MW, 
avloppsanläggning för 
>2000 pe

MB 26 kap Tillsyn. SFS 
1998: 808  

20 § anger att: en tillståndspliktig verksamhet ska varje år 
lämna en miljörapport till lokal tillståndsmyndighet, 
verksamhet enligt 9 kapitlet. Om rapportering inte sker i tid 
utdöms miljösanktionsavgift enligt Förordningen om 
miljösanktionsavgift.

Tillståndspliktig verksamhet ska lämna in miljörapport 
till tillsynsmyndigheten. 

Tu

Tomgångskörning Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa 

och miljön för Vaggeryds 

kommun (KF 2013-01-28, 
§ 009.)

4 § anger att: En förbränningsmotor i stillastående 
motordrivet fordon får hållas igång i högst 1 minut. 
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller fordon som 
stannats vid järn-vägsövergång.

Tomgångskörning tillåtet max 1 min. Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Undervisningslokal Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. SFS 
1998: 899 

38 § anger att: det är förbjudet att utan anmälan driva eller 
arrangera 
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola 
eller internationell skola.
Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den 
kommun där verksamheten avses drivas eller arrangeras. 

Om en undervisningslokal ska startas ska det 
anmälas till miljö- och byggnämnden innan den tas i 
drift.

Bun

Upphandling Lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling 

2 § anger att: denna lag gäller för offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster samt av 
byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande 
myndigheter anordnar projekttävlingar. 

LOU är lagkraven som finns på upphandling. 
Miljömässigt så styr även upphandlingspolicyn m m i 
miljöprogrammet.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab



Vatten och avlopp Allmänna bestämmelser 

för användande av 

Vaggeryds kommuns 

allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. (KF 
2008-11-24 § 096)

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel,
avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan 
petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, 
frätande eller giftiga vätskor och inteheller vätska, ämnen 
eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring,vidhäftning, 
gasbildning eller explosion. Oavsiktligt utsläpp av sådant 
slag som anges i första och andra styckena ska 
ofördröjligen anmälas till huvudman.

Tu Bun Mbn Ks Sn Kfn Elv Vsbo Veab

Vattenverksamhet ex 
ledning, fyllning, 
grävning, pålning, bro, 
trumma

MB 11 kap. SFS 1998:808  

Vattenverksamhet
9 § anger att: för vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt 
denna balk, om inte något annat följer av bestämmelserna i 
detta kapitel. Den som vill bedriva vattenverksamhet får 
ansöka om tillstånd även om det inte krävs tillstånd för 
verksamheten.

Den som vill bedriva vattenverksamhet ska ansöka 
om tillstånd. Den som vill avleda vatten, fylla, gräva, 
påla, bygga bro, trumma eller liknande ska anmäla 
detta till länsstyrelsen innan det görs.

Tu Elv



Ord- och begreppsförklaring 
Biogas (metan) bildas när organiskt avfall, till exempel gödsel eller matavfall, bryts ned i en syrefri 
miljö. Gasen är energirik, kan renas och sedan användas som fordonsbränsle. Biogas är en förnybar 
energikälla till skillnad mot naturgas, som också består av metan, men som har fossilt ursprung. 

Biologisk mångfald  innebär den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen 
mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap.  

HCFC, klorerade fluorkolväten. HCFC bryter ned ozonskiktet. Från och med den 1 januari 2015 är 
det förbjudet att använda HCFC som köldmedium i befintliga anläggningar med undantag för små 
aggregat med köldmediefyllning med högst 3 kg som var i bruk den 1 juni 2002 och som kontinuerligt 
varit i bruk sedan dess. Påfyllnadsförbud gäller alla anläggningar.  

CO2 Kemisk beteckning för koldioxid. Koldioxid från fossila bränslen ger ett nettotillskott till jordens 
uppvärmning och förstärker växthuseffekten.  

Ekologiska livsmedel För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 
procent ekologiska ingredienser av jordbruksursprung och att alla steg i produktionen har kontrollerats 
av kontrollmyndigheter och/eller kontrollorgan. För övriga 5 procent av ingredienserna kan ansökan 
göras hos Livsmedelsverket för att få använda en konventionell ingrediens, när ekologiskt alternativ 
saknas. Exempel på reglernas innehåll är att användning av konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel samt att genetiskt modifierade grödor och andra organismer inte är tillåtna. Två 
märkningar av ekologiska livsmedel är EUs märkning respektive märkningen enligt KRAV. KRAVs 
märkning innehåller något fler och vassare regler än EU-ekologiskt. 

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans 
välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt 
tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor får nyttan antingen 
direkt, som när växter producerar syre. Eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger 
livsmedel. 

Fordonsgas är ett samlingsnamn på de bränslen som kan användas för gasfordon som drivs med gas 
under högt tryck. 

Fossila energikällor. Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material 
innehållande kol- och väteföreningar, som lagrats in i berggrunden. De fossila bränslena olja och gas 
har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och 
insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och därmed 
utsatts för ökande tryck och temperatur. Tillslut ombildas det organiska materialet till flytande och 
gasformiga kolväten, råolja och gas.  

Förnybara energikällor är sådana som återbildas hela tiden genom exempelvis solens eller månens 
inverkan på jorden. Vattenkraft, vindkraft, solenergi, tidvattenenergi och vågenergi tillhör de 
förnybara energikällorna. Biobränslen, från exempelvis skogsbruket, räknas också som en förnybar 
energikälla så länge som tillväxten är lika stor som avverkningen. Till de förnybara energikällorna 
räknas också biogas, det vill säga gas som vi människor kan utvinna ur olika biologiska material, 
exempelvis från matrester.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nsle
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gasfordon


Försurning Försurningen orsakas av förbränningen av fossila bränslen, och dess luftföroreningar som 
orsakar kemiska förändringar av nederbörd, mark och vatten. Det innebär att sjöar, vattendrag och de 
organismer som lever i vattnet till slut inte klarar sig, och att skogar skadas och dör. Försurningen 
orsakar utöver dessa förluster i naturen även skador genom korrosion (rost och frätskador) på metall, 
kalksten med mera.  

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk 
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. 

Hyggesfritt skogsbruk innebär att man brukar skogen så att marken inte kalläggs och att det inte 
bildar kala hyggen.  

Hållbarhetsprinciper Förr kallades de systemvillkor numera kretsloppsvillkor eller 
hållbarhetsprinciper. Det är fyra punkter som formulerats av miljöorganisationen Det Naturliga Steget 
för att förklara de naturliga villkoren för en hållbar utveckling. Principerna används bl a av föreningen 
Sveriges Ekokommuner.  

Hållbar utveckling definieras vanligen som ”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Definitionen 
kommer från Världskommissionen för Miljö och Utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen 
som 1987 presenterade dokumentet ”Vår gemensamma framtid”. . 

Klimatpåverkan Jordens medeltemperatur stiger och ett av de nationella miljökvalitetsmålen är att 
begränsa klimatpåverkan. Internationellt är målet att jordens medeltemperatur inte ska öka mer än 2 
grader Celsius fram till 2100, det så kallade 2-gradersmålet..  

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika 
sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man 
uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid 
som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet. Räknat per utsläppt ton bidrar 
exempelvis metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton 
motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. 

Matsvinn är mat som framställs i syfte att ätas av människor, men som av olika anledningar inte äts. 
Matavfall är däremot nödvändigt avfall som t ex bananskal, äggskal och ben. 

Miljöbil. En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En 
miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil. En bil som går på bensin eller diesel och 
har tjänstevikten 1372 får släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer för att betecknas som 
miljöbil. Går den istället på etanol eller fordonsgas får den släppa ut högst 150 gram koldioxid per 
kilometer. Detta speglar att koldioxidsläppen från dessa bilar är av förnybart ursprung. Tyngre bilar får 
ha högre utsläpp, lättare bilar får släppa ut mindre. Den exakta utsläppsgränsen bestäms dock av bilens 
vikt. Även minibussar och lätta lastbilar omfattas av reglerna. Denna definition återfinns i 
vägtrafikskattelagen.  

Miljökvalitetsmål Miljökvalitetsmålen som är 16 st har sin grund i riksdagsbeslut från 1999. 
Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som 
vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som 
näringslivets och andra aktörers. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Global_uppv%C3%A4rmning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metan


Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt inom ett visst geografiskt avgränsat område, till exempel en sjö. Kan också 
gälla hela landet så som miljökvalitetsnormerna för luft.  

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som 
utvecklades på 1920-talet. PCB-föreningar är fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens 
fettvävnad. PCB kan förekomma i t ex fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i 
lysrörsarmatur.  Användningen av PCB förbjöds i Sverige 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i 
miljön.  

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radium finns i mark, 
byggnadsmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Av radon bildas i sin tur 
radondöttrar. Det är strålningen från dessa som vid inandning under lång tid, kan ge upphov till 
lungcancer.  

Skyddsvärda träd definieras här som jätteträd (över 1 meter i diameter), mycket gamla träd och 
grova hålträd. 

Växthuseffekt är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär. Effekten beror på 
att en del av den värme som strålar ut från jordytan värmer upp luften i atmosfären i stället för att 
stråla ut i rymden. Jorden blir därigenom varmare än den skulle ha varit om den hade saknat atmosfär.  

Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten. De 
främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), 
metan (CH4) och ozon (O3). Växthusgaserna ger tillsammans en markant påverkan på jordens 
temperatur vid ytan. Om atmosfären helt saknade sådana gaser beräknas jordens medeltemperatur ha 
varit -18°C istället för nuvarande +14°C.  

Övergödning Övergödningen orsakas av för stora mängder näringsämnen som kväve och fosfor till 
hav, sjöar och vattendrag genom bland annat gödsling och avloppsutsläpp men också luftnedfall. 
Övergödning leder till kraftigt ökad tillväxt av vissa organismer som alger. När de bryts ned blir det 
syrebrist i vattnet och så småningom bottendöd. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmestr%C3%A5lning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gas
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten%C3%A5nga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dikv%C3%A4veoxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ozon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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Medborgarförslag - Mobil fartkamera,  
dnr TU 2017/096 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag om att köpa in 
mobil fartkamera. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har inte möjlighet att köpa in en mobil 
fartkamera. Det är polisen som hanterar de mobila trafiksäkerhets-
kamerorna. Trafikverket och polisen är gemensamt ansvariga för hur 
och i vilken omfattning alla kameror ska användas. I nuläget finns det 
15 mobila trafiksäkerhetskameror, fördelade över hela landet.  
 
Beslutsunderlag 
Ett medborgarförslag har inkommit via webbformulär som innehåller 
följande: 
Kenneth Doolk, Skillingaryd föreslår att kommunen köper in, 
alternativt hyr en fartkamera att placera på olika platser och tider, i 
kommunen. Detta är ingen garanti för framtiden men som det är nu är 
garantin hög att någon olycka kommer att hända. Mitt förslag är med 
reservation om detta är lagligt möjligt. Om inte, då borde lagen 
ändras. 
 
Ärendet 
Vaggeryds kommun har inte möjlighet att köpa in en mobil 
fartkamera. Det är polisen som hanterar de mobila 
trafiksäkerhetskamerorna. Trafikverket och polisen är gemensamt 
ansvariga för hur och i vilken omfattning alla kameror ska användas. I 
nuläget finns det 15 mobila trafiksäkerhetskameror, fördelade över 
hela landet.  
 
Hastighetsöverträdelser som registreras av kamerorna utreds hos 
polisens ATK-sektion i Kiruna. ATK står för automatisk 
trafiksäkerhetskontroll. Här finns även styrcentralen som aktiverar och 
avaktiverar alla trafiksäkerhetskameror på distans. Om kamerorna är 
aktiverade eller inte beror på hur stor olycksbelastningen och 
trafikintensiteten är på den aktuella vägsträckan. 
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Bilden som tas vid en hastighetsöverträdelse kompletteras med 
information om bland annat tid, plats och hastighet. Den skickas sedan 
till polisens utredningsenhet som utreder ärendet och bötfäller föraren. 
Mätstationen samlar även trafikdata kontinuerligt och dessa lagras i en 
databas hos Trafikverket. 
 
För att minska olyckor i Vaggeryds kommun så ombeds vi och 
allmänheten av polisen att upplysa polisen om sträckor med 
fartöverträdelser. Via internet, besök polisens hemsida:  
https://polisen.se/Kontakta-oss/Polisstationer/Jonkoping/Jonkoping/ 
Här kan alla skicka meddelande eller tips skriftligt via formulär direkt 
till polisen. Telefonnummer för tips till polisen 114 14. 
 
Polisen bedömer lämpliga platser för mobila fartkameror utifrån 
utredningar och allmänhetens synpunkter. 
 
Vaggeryds kommun planerar att köpa in och placera ut fartskylt för 
uppföljning av trafik på kommunala vägar. Uppföljningen kommer att 
delges polismyndigheten som underlag för vidare bedömning för 
polisen om eventuell framtida automatisk trafiksäkerhetskontroll 
(ATK) på kommunala vägar. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef 
Projektingenjör 
Diarium 
 
 

https://polisen.se/Kontakta-oss/Polisstationer/Jonkoping/Jonkoping/
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Tekniska kontoret 
 

  

  
Till Tekniska utskottet 
 
 
 
 
 

Medborgarförslag – Införa P-skiva i Skillingaryds centrum, dnr 
TU 2017/093 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-27 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att införa 
P-skiva i Skillingaryds centrum samt att införa 2 timmars parkering för centrala Skillingaryd. 

Ärende 
Polisen eller kommunala parkeringsvakter kontrollerar att parkeringsbestämmelserna följs 
på bl.a. gator, allmänna vägar och kommunala allmänna parkeringsplatser. Om du parkerar fel där 
generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter gäller så kan du få betala en 
felparkeringsavgift. Den som övervakar fäster en parkeringsanmärkning på fordonet eller lämnar den 
till föraren. Det är fordonsägaren som ansvarar för att avgiften betalas. I trafikförordningen finns 
generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt 
dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Det kan även genom lokala 
trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är 
anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken. 
 
P-skiva (parkeringsskiva) är en anordning som anger en bils ankomsttid till en parkering. 
Parkeringsskivan ska användas på parkeringsplatser som har avgiftsfri parkering under en viss tid. 
Tekniska utskottet är i grunden positiv till P-skiva eftersom den underlätta för fordonsförarna att 
komma ihåg när parkeringstiden går ut. Utifrån parkeringsövervakning av överträdelse för tillåten 
parkeringstid har P-skivan begränsat värde. Utifrån den mänskliga faktorn förekommer det att 
ankomsttiden ställs in fel. För en rättssäker hantering av överträdelser av tillåten parkeringstid 
fungerar inte P-skivan tillfredställande i alla situationer. 
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om allmänna tider för parkering 2017-06-07 § 126.  
De mest centrala områdena/gångfartsområdena: 
1 timmes parkering 8-19 (8-15) 
Övriga centrala delar utanför gångfartsområdena: 
2 timmars parkering 8-19 (8-15) 
Övrig tid inom tätbebyggt område: 
24 timmar enligt trafikförordningen. 
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Undantag kan få förekomma på vissa platser om det är särskilt motiverat, såsom 5 minuter för 
hämtning/lämning vid förskolor eller vid uttagsautomater. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Gatu- och parkchef 

Diarium 

 

Handläggare 
Magnus Ljunggren   
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Lokal trafikföreskrift för Missionsgatan, 
Skillingaryd, dnr 2016/057 
 
Förslag till beslut 
Uppdra till tekniska kontoret att ta fram förslag på lokal 
trafikföreskrift för Missionsgatan i Skillingaryd, med tidsbegränsning 
för befintlig 5-minuters parkering vardagar 06-19. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skillingaryds Missionsförsamling har inkommit med önskemålet att 
tidsbegränsa befintlig 5-minuters parkering på Missionsgatan i 
Skillingaryd. En tidsbegränsning utifrån skolverksamhetens behov 
skulle kunna medföra en högre nyttjandegrad av parkeringsplatserna 
utanför skolans verksamhetsbehov. Skolan har uttryckt ett behov 
vardagar mellan klockan 06-19. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Skillingaryds Missionsförsamling om parkering längs 
Missionsgatan i Skillingaryd, dnr TU 2016/057. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Skillingaryds Missionsförsamling 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



Från: Robert Gunnarsson [mailto:robertgunnarsson@home.se]  
Skickat: den 18 december 2017 16:35 
Till: Elisabeth Wigert <Elisabeth.Wigert@vaggeryd.se>; Toftgård Per Olof 
<Per.Olof.Toftgard@vaggeryd.se> 
Kopia: guromellin@gmail.com; Hans Göransson <Hans.Goransson@vaggeryd.se>; Magnus Ljunggren 
<Magnus.Ljunggren@vaggeryd.se>; Samuel Toftgård <samuel.toftgard@vaggeryd.se> 
Ämne: ang tilläggsskylt vid parkeringen på Missinsgatan 
 

Till Tekniska kontoret 

Hej, 

Tack för ert svar på vårt mail den 20 nov. Vi ser positivt på att ni arbetar med att stävja en dålig 
parkeringskultur och förbättra tydligheten mot parkerande. Vi håller med om att bilar inte bör parkeras 
så att de hindrar andra trafikanter eller gående. 

Men låt oss förtydliga, vi talade inte om att tillåta parkering på annat än dedikerade platser. Vårt 
förslag var en tilläggsskylt där 5-minutersparkeringen på Missionsgatan skulle gälla t.ex. vardagar 7-
17. Intentionen med parkeringen var, förmodar vi, att ge möjlighet till föräldrar att lämna och hämta 
barn på Fågelforsskolan F-6 utan att behöva förhindra den övriga trafiken på gatan eller behöva 
parkera på vår (Missionskyrkans parkering). En tilläggsskylt av den typ vi föreslår skulle inte hindra 
den möjligheten. 

Vi vill också påminna om att skolans personal i hög utsträckning utnyttjar vår parkering dagtid. Det vi 
önskar är att besökande till våra lokaler på motsvarande sätt, när vår parkering är full, skulle kunna få 
använda den kommunala parkeringen mitt emot vår entré under helger och kvällstid när den ytan 
ändå inte används i sitt ursprungliga syfte. Vi anser att de nuvarande parkeringsvillkoren ger en dålig 
hushållning med våra gemensamma parkeringsplatser och knappast främjar en god parkeringskultur. 

Ni ville dock inte gå oss till mötes med tilläggsskylten. Såvitt vi kan utläsa ur ert svar är era argument 
att ni vill skapa enhetliga parkeringstider och att det innebär ’ganska mycket arbete’ för att göra avsteg 
från dessa eftersom det skulle krävas en ändring av de lokala trafikföreskifterna. Men 
parkeringsvillkoren är ändå inte enhetliga i och med att vår parkering, som ligger i direkt anslutning till 
de enstaka platserna på missionsgatan, inte har något 5-minutersvillkor.  

Vi ber er därför att återigen se över möjligheten att lägga ner lite jobb på att justera de lokala 
trafikföreskrifterna och montera upp en tilläggsskylt som gör det möjligt att effektivt hushålla med vår 
kommuns gemensamma parkeringsutrymmen. Vi anser att vi tillsammans på så vis kan främja en god 
parkeringsmiljö i kommunen. 

För Skillingaryds Missionsförsamling 

Robert Gunnarsson och Roland Mellin, ledningsgrupp 
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Hej Roland! 
Det har under flera år framförts väldigt många klagomål till tekniska kontoret om den 
parkeringskultur som har funnits i Vaggeryds kommun. Det har bland annat parkerats på platser som 
inte varit lämpliga för parkering och det har parkerats under betydligt längre tid än vad som varit 
berättigat. Tekniska utskottet och tekniska kontoret har därför sedan ett par år tillbaka påbörjat ett 
arbete med att förändra den rådande parkeringskulturen i kommunen.  
 
Parkeringsvakter har anlitats för att få bort de grövsta parkeringsbrotten där man hindrar trafiken 
och är i vägen för de oskyddade trafikanterna såsom gående och cyklande. 
 
Vi har sett över antalet parkeringsplatser och kan konstatera att det finns plats för de allra flesta om 
man bara kan gå ca 50 meter till dit man ska. För personer som har lite svårare att gå är det då viktigt 
att det alltid finns några parkeringar som är lediga för att kunna släppa på och av passagerare. Det är 
därför dessa 5 minuters parkeringar kommer att finnas där det behövs vid skolor, stationer, 
vårdinrättningar etc.  
 
Tekniska utskottet har också försökt få till enhetligare parkeringstider i kommunen för att förbättra 
tydligheten för de parkerande. Många olika tider skapar en otydlighet om hur länge man får parkera 
på olika platser. Kommunstyrelsen tog därför ett beslut i somras om enhetliga parkeringstider. För 
att ändra parkeringstiderna krävs det att de lokala trafikföreskrifterna ändras av tekniska utskottet. 
Detta innebär tyvärr ganska mycket arbete som just nu pågår på tekniska kontoret. 
 
Jag hoppas att jag lyckats förklara varför tekniska kontoret inte har för avsikt att gå er tillmötes när 
det gäller den 5 minuters parkering som finns på Missionsgatan i Skillingaryd. Om inte är du alltid 
välkommen att höra av dig igen! 
 
Med vänlig hälsning               
Elisabeth Wigert 
Förvaltningssekreterare 
                                                                 
Vaggeryds kommun                          
Tekniska kontoret 
 
Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd 
Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd 
 
Telefon: 0370-67 81 12                     
E-post: elisabeth.wigert@vaggeryd.se 
 
Webbplats: www.vaggeryd.se 
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Från: Roland Mellin [mailto:guromellin@gmail.com]  
Skickat: den 20 november 2017 20:22 
Till: Toftgård Per Olof <Per.Olof.Toftgard@vaggeryd.se>; Tekniska Vaggeryds kommun 
<Tekniska@vaggeryd.se> 
Kopia: Robert Gunnarsson <robertgunnarsson@home.se> 
Ämne: Fwd: 
 
Till tekniska utskottet och tekniska kontoret, Vaggeryds kommun. 
 
Hej! 
Från Skillingaryds missionsförsamling vill vi framföra följande önskemål till förändring 
gällande parkering på Missionsgatan. 
 
Vi har tidigare haft tillgång till parkeringsplatser på gatan framför kyrkan, dessa platser 
utnyttjades då på ett bra sätt. 
I lördags 18/11 hade vi besök av gospelkör från Värnamo, deras bil och släp för transport 
av ljud och ljusutrustning var vi tvingade att ställa på 5-minuters parkeringen. Under 
konserten var det proppfullt på vår parkering och inne på förskolans område men framsidans 
bästa parkeringar var tomma förutom bil och släp eftersom det bara är 5-minuters parkering. 
I söndags förmiddag 19/11 deltog 50 barn och ungdomar i kyrkan, de  tranporterades till och 
från kyrkan med en 50 personers buss som vi  backade in och  parkerade på 5-minuters 
parkeringen.   
Vi tycker att det är bra med 5-minuters parkering under dagtid på vardagar när skolan är 
öppen. 
Vårt förslag är ett tillägg som gör att 5-minuter gäller vardagar mellan 7-17. På detta sätt får 
vi åter tillgång till fler parkeringsplatser som ändå står tomma på kvällar och helger. Vi har 
haft samtal med tekniska kontoret men inte lyckats få gehör för vårt förslag. 
Hoppas på ett positivt svar på vårt önskemål till förändring. 
 
För Skillingaryds missionsförsamling 
Roland Mellin och Robert Gunnarsson, ledningsgrupp 
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Skrivelse om fastigheten Mjölkörten i Vaggeryd 
m.m., dnr TU 2017/102 
 
Förslag till beslut 
Begära medel i kommande investeringsbudgetprocess 2019-2021 för 
att genomföra del av gatubyggnaden utifrån antagen detaljplan. 
 
Uppmana kommunledningskontoret att aktualisera antagen detaljplan 
och avtala parkeringsupplåtelser utifrån nyttjandebehov. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse om att iordningställa planerad industrigata mellan Håkan 
Trulssons väg och Olle Box gata, samt om att iordningställa 
parkeringar mot Karlavägen inkom till tekniska kontoret 2017-12-12.  
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Beslutsunderlag 
Skrivelse inkommen 2017-12-12, dnr TU 2017/102. 
Detaljplan från 1995 över Östermo industriområde. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Till Tekniska utskottet 
 
 
 
 
 

 

Medborgarförslag – Bygg väg från Västra strand i Vaggeryd till 
södra motorvägsavfarten i Vaggeryd, dnr 2017/077 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag att det 
byggs en väg från Västra strandområdet i Vaggeryd till 
södra motorvägsavfarten i Vaggeryd. Detta för att inte 
trafiken till och från området ska behöva ske via 
Bondstorpsvägen och Götafors skola om man inte åker 
”Bodasvängen” runt travbanan. 

Ärende 
Medborgarförslaget uppfattas som ett bra förslag 
utifrån effekten att avlasta trafik utmed 
Götaforsskola/Bondstorpsvägen. Kommunens 
ambitioner till utökad markanvändning för 
bostäder inom området Västra strand kommer 
medföra en trafikökning. Vägen bedöms också 
medföra en ökad attraktion för att bebygga 
området Västra strand utifrån förbättrade 
kommunikationer.  
 
Vägsträckan är ca 850 meter lång och föreslås 
byggs med separerad GC-väg ca 900 meter, se 
skiss. Byggnationen kostnadsuppskattas till ca 5 200 tkr för vägen och ca 1 300 tkr för gång 
och cykelvägen. Den årliga driftkostnaden exkl. kapitaltjänst bedöms till ca 40 tkr/år. 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Projektingenjör 

Gatu- och parkchefen 

Handläggare 
Magnus Ljunggren   
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Yttrande på detaljplan Karlsborg 1-2, dnr TU 
2017/074 
 
Förslag till beslut 
Lämna följande synpunkter på detaljplan Karlsborg: 
 
I detaljplanen säkerställa att utfart från fastigheten inte bör ske mot 
Karlavägen då det ligger en gång- och cykelväg längs med gatan som då 
måste passeras och utgör en trafiksäkerhetsrisk. 
 
I detaljplanen säkerställa att parkeringsplatser för de boende löses inom 
fastigheten med tanke på fastighetens centrala läge med kringliggande 
trafikerade gator. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB (VSBo) har inkommit med en 
skrivelse där man begär en planändring för Karlsborg 1 och 2. Gällande 
detaljplan anger två våningar och VSBo vill ändra så att det blir möjligt 
med 4 våningar. 
 
Planområdet ligger i centrala Vaggeryd intill befintligt bostadsområde. 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya 
bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Detaljplanen upprättas via 
utökat förfarande. Detaljplanen var ute för samråd under tiden 2017-09-
12 t.o.m. 2017-10-03. Tekniska utskottet lämnade synpunkter vid 
sammanträdet 2017-09-26 § 86. Detaljplanen var sedan ute för 
granskning t.o.m. 2018-01-08. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
Tekniska utskottets yttrande med lämnade synpunkter 2017-09-26 har 
inte beaktats i granskningshandlingarna och de synpunkterna kvarstår: 
 
I detaljplanen säkerställa att utfart från fastigheten inte bör ske mot 
Karlavägen då det ligger en gång- och cykelväg längs med gatan som då 
måste passeras och utgör en trafiksäkerhetsrisk. 
 
I detaljplanen säkerställa att parkeringsplatser för de boende löses inom 
fastigheten med tanke på fastighetens centrala läge med kringliggande 
trafikerade gator. 
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Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar om Detaljplan Karlsborg 1-2 inkomna 2017-09-12, 
dnr TU 2017/102. 
Tekniska utskottets beslut 2017-09-26 §86 om detaljplan Karlsborg 1-2. 
Granskningshandlingar om detaljplan Karlsborg 1-2, inkomna 2017-12-
08. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Detaljplan för kv. Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort,  
Vaggeryds kommun 

 
Miljö- och byggnämnden beslutade att upprätta en ny detaljplan för kv. 
Karlsborg 1-2 2017-02-28 
 
Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB (VSBo) har inkommit med en skrivelse 
där man begär en planändring för Karlsborg 1 och 2. Gällande detaljplan 
anger två våningar och VSBo vill ändra så att det blir möjligt med 4 vå-
ningar.  
 
Planområdet ligger i centrala Vaggeryd intill befintligt bostadsområde.  
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bo-
städer i form av lägenheter i flerbostadshus. Detaljplanen upprättas via utö-
kat förfarande. 
 
Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2017-12-11 t.o.m.  
2018-01-08 
  
 
Om ni har några synpunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden 
skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-01-08. Glöm inte att 
ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till                                      
e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post till:  
Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.  
Handlingarna finns tillgängliga på: Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skil-
lingaryd (Skillingehus), Kanslienheten på kommunkontoret i Skillingaryd 
samt på kommunens webbsida: www.vaggeryd.se/planer 
 
Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln på 0370-67 80 00. 
 
Med vänlig hälsningar 
Kanslienheten 
 

mailto:samhallsplanering@vaggeryd.se
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PLANHANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

- denna planbeskrivning 

- plankarta med bestämmelser  

- fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Kommunen) 

- Bilaga 1: Behovsbedömning 

- Bilaga 2: Bullerutredning 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder uppförda i en 

byggnad med maximalt fyra våningar på fastigheten Karlsborg 1 och 2 i Vaggeryds tätort. 

Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra nyttjanderätten på två centrala tomter från 

fristående bostadsvilla med maximal 2 våningar till ett flerbostadshus med maximal 4 våningar. 

Detaljplanen upprättas via utökat förfarande i enlighet med taget beslut. Bedömningen är att 

detaljplanen bör upprättas med utökat förfarande, då området inte pekas ut som ett förtätningsområde 

för bostäder i öp:n och då förändringen från två våningar till fyra är av intresse för allmänheten. Miljö- 

och byggnämnden tog beslut om att upprätta detaljplan för Karlsborg 1 och 2 och skicka ut denna för 

samråd 2017-02-28 § 40. 

 

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. 

 

TIDPLAN 

Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan: 

September 2017                      samråd 

oktober 2017  sammanställning av inkomna yttranden  

och ev. revideringar 

samt beslut om granskning 

 

december 2017                      utställd för granskning  

januari 2017                         antagande och därefter laga kraft  
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 

3 och 4 kap). Området bedöms vara lämpligt för bostadsändamål. 

 

Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och 

bygglagen (PBL 4 kap.34 §) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som följer av 6 

kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken. 

 

Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en betydande 

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

miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte medför 

någon betydande miljöpåverkan. Se bilaga 1 (upprättad behovsbedömning). 

 

Detaljplanen med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer 

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

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar vilken miljökvalitet 

som är acceptabel inom ett geografiskt område. Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den 

tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta 

alltför stor skada. Miljökvalitetsnormer ska även bidra till att uppnå Sveriges miljömål. 

 

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

påverkan enligt upprättad behovsbedömning. Bebyggelseförslaget är ett flerbostadshus inom ett 

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

konsekvenser och inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.  
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PLANOMRÅDE OCH PLANDATA 
 

Planområdets lokalisering i Vaggeryd 
 
Läge och areal  

Planområdet ligger i centrala Vaggeryd, knappt 500 meter från järnvägsstationen och centrum.. Idag är 

de två villafastigheterna som tidigare fanns på platsen rivna och tomten står obebyggd. Markytan är 

plan och består av grus, sand och partier med gräs. 

 

Markägoförhållanden 

Marken består av två fastigheter på totalt 2056 kvm och ägs av Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB 

(VSbo). 
 

 

  

JÄRNVÄGSSTATION 

CENTRUM 

PLANOMRÅDE 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Översiktsplan 

Planområdet finns inte omnämnt i gällande översiktsplan.  

Dock pågår det en omvandling i andra delar av kommunen för likande centrumnära områden, från 

industriområden till bostadsområden. Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs av 

kommunfullmäktige 2012 och vann laga kraft 2014. 
 

       
 

 

 

 

Översiktsplan 2012,  

Vaggeryds kommun 

 

 

 
Rött område; Planområdet, Karlsborg 

1-2. 
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Detaljplaner 

Gällande stadsplan från 1971, 06-VAK-132, reglerar område för bostadsändamål, fristående hus i två 

våningar. Stadsplanen gäller för stora delar av Östra Vaggeryd och tillkom för att orten skulle kunna 

växa och utvecklas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Mark och vegetation 

Området har tidigare använts för bostadsändamål. Marken är plan, inga höjdskillnader finns inom 

planområdet eller mot angränsande fastigheter. Ytan består av sand och grus och partier med gräs. 

Angränsande bostadsfastigheter är busk- och trädbevuxna. Inga utpekade naturvärden eller skyddad 

natur finns inom planområdet. 

 

Bebyggelseområden 
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Planområdet ligger precis i brytpunkten mellan industrifastigheter och bostadsfastigheter i centrala 

Vaggeryd. Väster om planområdet ligger Bäckaskog 9 där används marken för industri/verksamheter. 

Det är lokaler som används under normala kontorsarbetstider samt öppettider för butiker. 

Verksamheten har funnits sedan 1972 och tillhandahåller träfaner i block och kundanpassat format. 

Söder och öster om planområdet finns flerfamiljshus med 2 våningar inkl. inredd vind samt villor. 

Flerfamiljshusen bedöms ha totalhöjd på 8-10 meter. Intilliggande villor bedöms ha en våningshöjd på 

ca 7-8 meter. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadshus, verksamhets- och industrilokaler som angränsar till planområdet. 
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Offentlig och kommersiell service 

Området ligger centralt i Vaggeryd och har därmed närhet till den kommersiella service som finns i 

Vaggeryds tätort. Området ligger cirka 500 meter från de centrala delarna av Vaggeryd där det mesta 

av affärslivet finns samt offentlig service. 

 

Gator och trafik 

Fastigheten Karlsborg 1-2 gränsar till Frideborgsvägen, Torsgatan och Karlavägen.  På Karlavägen, 

som är den mest trafikerade av dessa tre uppskattas antal fordon per årsmedel dygn till ca 1500. 

Frideborgsvägen generera ca 1000 fordon/dygn. Till verksamheten på Frideborgsvägen (Bäckaskog 9) 

sker en del tunga transporter, dock har verksamheten sin infart för transporter ca 200 meter nordost. 

Hastigheten för gatorna är 50 km/h. 

 

Ny bostadsbebyggelse har möjlighet att angöras från samtliga tre vägar. Förslaget uppskattas, enligt 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg, generera ca 23 bilresor/dygn vilket ger ett årligt genomsnittligt 

trafikflöde per dygn på ca 23 bilar (ÅDT) vilket också motsvarar ca 23 bilar under ett ÅVDT 

(Årsvardagsdygn). Uträkningen gäller endast personresor, nyttotrafik är inte inkluderat.  

 

Cyklandet sker på befintliga gator och separeras inte. Enligt Vaggeryds kommuns gång- och 

cykelvägplan 2016-01-19 finns ingen ny sträckning utmed planområdet prioriterad. 
 

 

Tillgänglighet, lek och rekreation 

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

idrottshallar. I sydväst, inom ca 700 m från planområdet finns en lekplats, skola samt idrottshall och 

badhus.  

Det finns inga höjdskillnader inom planområdet och därmed kan ny bebyggelse med tillhörande ytor 

utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga når målpunkter utan problem, 

såsom entréer etc.  

 

Pendlingsmöjligheterna är goda. Regionbussar avgår bl.a. från Vaggeryds station och härifrån går 

även tågtrafiken, med avgångar till Nässjö och Värnamo. Till stationen är det ca 500 meter. 

Tillgängligheten till kollektiva färdmedel bedöms därför vara god.  

 

Teknisk försörjning 

Inom planområdet finns idag två anslutningspunkter med markförlagda ledningar, dessa ansluter till 

ledningar i gator, vilka gränsar till planområdet. I gatorna finns allmänna ledningar för dagvatten-, 
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spillvatten och vatten. De två fastigheterna ska ombildas till en fasighet och ska fortsättningsvis ha en 

anslutning. I angränsande fastigheter finns det fjärrvärme och opto. Goda möjligheter finns därför att 

ansluta den nya bebyggelsen till samtliga av dessa ledningar. 

 
Byggherren ska ordna tillräckliga utrymmen för att sortering och hämtning av avfall ska kunna ske 

enligt gällande kommunala föreskrifter. Placering av avfallshantering inom fastigheten ska ske i 

samråd med kommunen. 

HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET  
 

Radon 

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

om inte mätning görs som visar att risk inte föreligger. Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter 

luft (Bq/m3). Byggnader skall utformas så att radonhaltens årsmedelvärde inte överstiger 200 Bq/m3 

och gammastrålningsnivån inte överskrider 0,3 μSv/h i rum där personer vistas mer än tillfälligt.  

 

Buller från väg- och spårtrafik 

Bebyggelsen bedöms innebära en marginell ökning av fordonstrafik på intilliggande gator som 

passerar befintliga verksamheter väster om planområdet. Järnvägsspåren ligger 93 meter från aktuellt 

planområde. Uppskattningsvis genererar den tillkommande bebyggelsen ca 23 bilresor per dygn. 

Trafikökningen bedöms därför inte ge någon avsevärd ökning av vare sig buller eller utsläpp.  

 

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.4. 

Beräkningarna är utförda som enstaka mottagarpunkter utanför fasad samt med färgfält som visar ljud 

utbredningen (se bilaga) 

 

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

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

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad  

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

byggnaden. 

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

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

 Överstigs riktvärdena ändå, finns det undantag att åberopa för att ändå möjliggöra en byggnation. 
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Beräkningar är utförda som enstaka mottagarpunkter utanför fasad samt med färgfält som visar 

ljudutbredningen. Beräkningarna avser enskilda punkter på fasader som frifältsnivåer, det vill säga 

ljudnivå utan inverkan av ljudreflex i den egna fasaden, men med en möjlig reflex i övriga byggnader. 

Det beräknade värdet skall jämföras med gällande bullerriktvärden. 

Balkonger och uteplatser ska vara inglasade för att klara riktvärdena för buller. Ett annat alternativ är en 

gemensam uteplats i det fall bostäderna inte har tillgång till egen uteplats eller balkong som underskrider 

värdena. Bullerutredningen visar att samtliga ekvivalenta ljudnivåer från väg- och järnvägstrafik ligger 

under uppsatta riktvärden för kv. Karlsborg. Vilket innebär att inga åtgärder behöver vidtas för 

bostäderna i kv. KarlsborgFrågan kommer att följas upp vid bygglovsprövningen för inomhusmiljön, 

t.ex. när det gäller val av fönster, placering av byggnader osv.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förorenad mark 

Fastigheten Karlsborg 1-2 är inte klassat som ett potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsens 

WebbGIS (2017-05-17). Fastigheten gränsar dock i väster till fastigheten Bäckaskog 9, vilken är 

markerad som ett potentiellt förorenat område, riskklassning 3, enligt Länsstyrelsen. Ursprungligen 

uppfördes lokalerna på Bäckaskog 9 av Vaggeryds Möbelfabrik. På platsen har ytbehandling av trä 

pågått/pågår. Idag ägs fastigheten av Mack faner som hyr ut delar av lokalerna. Anläggningen fungerar 

därmed numera som en form av industrihotell.  
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Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 

Planområdet är två f.d. bostadstomter i centrala Vaggeryd som idag står oanvänd och tom. En 

byggnation på tomten innebär en positiv förändring som bidrar till en trevligare och mer tilltalande 

miljö i Vaggeryd. I kommunens två centralorter pågår en sakta omvandling från verksamheter till 

bostäder i centrumnära lägen. Andra liknande områden och fastigheter har pekats ut i kommunens 

översiktsplan som omvandlingsområde. Byggnationen innebär en förtätning i ett centralt område och 

att mark som redan är ianspråktagen kan nyttjas för att skapa fler bostäder.  

 

Byggnationen i sig själv bedöms inte att bidra till några negativa konsekvenser, men området är 

påverkat av intilliggande verksamheter och befintliga strukturer såsom gator och järnväg, vilket 

innebär att bullernivåerna i området behöver hanteras i detaljplanen. Placering av byggnader styrs 

därför utifrån att skapa boendemiljöer som inte överskrider de riktvärden som finns för buller.   

Kommunen bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte medför någon betydande 

miljöpåverkan. Se bilaga 1(upprättad behovsbedömning).  
 

FÖRSLAG  

Bebyggelse 

Den bebyggelse som föreslås inom planområdet är ett flerbostadshus med lägenheter, som högst i 4 

våningsplan. Detaljplanen ska därför möjliggöra bostadsbebyggelse med en höjd av 4 våningar. Antal 

lägenheter uppskattas i detta skede till 12-16 stycken.   
 

Angöring och parkering 

Behovet av parkeringsplatser som lägenheterna genererar ska lösas på kvartersmark.  

Lägenheterna som planeras bedöms främst attrahera målgrupper som inte har behov av bil i lika stor 

utsträckning som större hushåll har. Planområdet ligger även centralt i Vaggeryd med närhet till 

centrum, skola, järnvägsstation, fritidsaktiviteter etc., vilket också motiverar att fler resor kan ske med 

cykel eller gång. Angöring till området med fordon kan ske från närliggande gator. 

 

Eftersom planområdet ligger så centralt och bedömningen är att det finns goda möjligheter att använda 

cykel som färdmedel är det lämpligt att det finns tillgång till en cykelparkering. 

 

Planbestämmelser 

Områdets kvartersmark fastställer bostadsändamål (B). För att styra bebyggelsens placering mot 

omgivande gator och mot befintliga bostadsfastigheter markeras en 4- 6 meter bred zon med 

prickmark, vilket innebär att ingen byggnation får ske inom detta område. 
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För att reglera byggnationens höjd sätts planbestämmelser som reglerar högsta byggnadshöjd. Högsta 

byggnadshöjd sätts till 15 meter vilket motsvarar max 4 våningar för bostadsbyggnad. Vind får inte 

inredas. Bestämmelse m innebär att balkonger och uteplatser ska vara inglasade. 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs 

planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. 

Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs 

planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade. 

 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Inom planområdet finns ingen allmän platsmark. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Detaljplanen omfattar Karlsborg 1-2, som ägs av kommunens kommunala bostadsbolag. De två 

fastigheterna Karlsborg 1 och 2 kan efter att detaljplanen vunnit laga kraft genomgå ny avstyckning 

enligt Fastighetsbildningslagen, detta genomförs av Lantmäteriet och bekostas av fastighetsägaren. 

Befintliga tomtindelningar på Karlsborg 1-2 (Beslutsdatum 1923-01-25) upphävs i och med denna 

detaljplan. I anslutning till planområdet finns idag två anslutningspunkter och ledningar för spillvatten 

och servis. Endast en av dessa ska fortsättningsvis användas.  

 

Ekonomiska frågor 

Kommunens kostnader består av att upprätta detaljplanen. 

Kommunens intäkter består av anslutningsavgifter.  

Fastighetsbildningskostnader bekostas av fastighetsägaren och genomförs av Lantmäteriet.  

 

Medverkande tjänstemän 

Tekniska chefen Magnus Ljunggren samt ytterligare tjänstemän inom Vaggeryds kommun har 

medverkat i arbetet med sina respektive specialistkunskaper. Granskningsförslag har upprättats av 

planarkitekt Hanna Grönlund.  

 

Vaggeryds kommun, Kanslienheten 

Hanna Grönlund    

Planarkitekt     
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Vaggeryd, Vaggeryds kommun,
Jönköpings län
Primärkarta ajourhållen 2017-12-04

Metria AB

DETALJPLAN FÖR
Karlsborg 1-2
Vaggeryds tätort

GRANSKNINGSSHANDLING
december 2017

Planförfattare

Hanna Grönlund
Planarkitekt              

Antagen 2018-xx-xx  Av:KS

Laga kraft 2018-xx-xx
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D.nr 2016/345B´

1:500SKALA

Grundkarta Vaggeryd, 
Vaggeryds kommun
Fastighetsredovisning 2017-12-01
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Häck, mittlinje*

Teleledning
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Vattendrag

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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning
)15 Högsta byggnadshöjd är 15 meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

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

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

Utformning
f1 Byggnaden får max innefatta fyra våningar. Vind får ej inredas.,

PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd
m1

Balkonger och uteplatser ska vara inglasade, PBL 4 kap. 12 § 1
st 1 p.

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

Övrigt
Tomtindelningar för fastigheterna Karlsborg 1 och 2 fastställda 1923-01-25
är upphävda i panområdet., PBL 4 kap.
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Ett planförslag har varit på samrådsremiss under tiden 2017-09-12 t.o.m. 2017-10-03.  
Ett samrådsmöte hölls för berörda sakägare 2017-09-20. 
Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras enligt följande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 

Arbetsutskottet ställer sig positiva till detaljplan för kv. Karlsborg 1-2. 

 
Lantmäteriet 2017-09-25 

Lantmäteriet har tagit del av samrådshandlingarna tillhörande rubricerat ärende och har noterat 

följande: 

Gränsen mellan Karlsborg 1 och 2 syns inte i bakgrundskartan. 

I planbeskrivningen står att ”De två fastigheterna blir i och med denna detaljplan en fasighet”. Detta 

stämmer inte, fastigheterna kan bli en fastighet genom fastighetsbildning men inte genom att en ny 

detaljplan tas fram.  

Kommentar 

Text och karta förtydligas enligt Lantmäteriets synpunkter. 

 
Länsstyrelsen 2017-09-29 

Handlingar för rubricerad detaljplan, daterade 2017-09-12, har översänts till Länsstyrelsen för 
samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Planen handläggs med utökat förfarande. Ärendet 
behandlades av Länsstyrelsens planberedning den 20 september. 
 
BULLER 
Enligt PBL ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt, innehålla en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller vid fasad och uteplats. Även om bullerutredningen finns som 
bilaga bör de väsentliga delarna av bullerutredningens resultat redovisas i 
planbeskrivningen, d.v.s. det som utgjort grunden för kommunens bedömning om lämplig 
markanvändning. Då riktvärden för maximal ljudnivå vid uteplats överskrids från både 
järnvägsbuller samt vägbuller vid majoriteten av fasadpunkterna på den föreslagna byggnaden, finns 
anledning att se över byggrättens utformning. En utformning av byggnaden som säkerställer buller 
skyddade uteplatser/balkonger skulle i detta läge vara att föredra. Om inglasade 
balkonger/uteplatser alternativt särskild utformning eller placering på tomten är en förutsättning för 
att uppfylla riktvärden för buller bör detta säkerställas med planbestämmelser då det inte är möjligt 
att tillämpa bullerförordningen vid bygglov om frågan prövats i detaljplan. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

 
Kommentar 

Texten om buller utvecklas så att det framgår vilka åtgärder kommunen tänker sig säkerställa för att 
uppfylla riktvärdena för buller. 
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Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB 2017-10-02 

 
 

Kommentar 

Prickmarken minskas utmed övriga gatorna till 4 meter. Prickmark intill grannfastigheter kvarstår 
med 6 meter. 
 
För att kunna säkerställa och uppfylla vissa riktvärden för buller måste vissa åtgärder vidtas i 
detaljplanen (se länsstyrelsens yttrande) därmed kan bestämmelse om inglasad balkong och tyst 
uteplats vara nödvändig för att säkerställa att bullerkraven för utomhusmiljö vid fasad uppfylls. 
 
Sakägare 2017-10-02  

Vi överklagar detaljplanen för Karlsborg 1-2 på 4 våningar. Vi tycker för det första att det inte passar 
in i området eftersom det endast ligger villor med 2 våningar. För det andra förstör det värdet på vår 
villa med tanke på att ni bygger i vårt söderläge, vilket betyder att vår eftermiddags- och kvällssol 
försvinner för oss. VSbo är dem som kommer tjäna pengar på det här bygget medans vi förlorar! 
Bygg lägre eller någon annanstans.  
 

Kommentar 

Planläggning av bostäder gynnar inte bara bostadsbolaget VSbo utan även människor som behöver 
någonstans att bo i Vaggeryd och i kommunen. Därmed bedömer kommunen att den allmänna 
nyttan av ett nytt bostadshus som mycket värdefullt. När man åker från centrum och mot det 
planerade området finns många flerbostadshus med 2-3 våningar. Så även precis intill det planerade 
området, på andra sidan Torsgatan. Att förlänga det förtätade samhället med ytterligare ett 
flerbostadshus anser kommunen vara en del av tätortens utveckling och är i enlighet med  
miljömålet, God bebyggd miljö. Ett nytt flerbostadshus kan beroende på var på fastigheten 
huskroppen placeras påverka främst den tidiga eftermiddagssolen, eftersom huskroppen kommer 
hamna söder om sakägarens fastighet.  Då sakägaren har en stor tomt bedöms eftermiddag och 
kvällssolen kvarstå på husets framsida i västerläge.  
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Trafikverket 2017-10-03 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 12-16 nya lägenheter i en byggnad med maximalt fyra 
våningar på fastigheten Karlsborg 1 och 2 i Vaggeryds tätort. Tänkt exploatering ligger inom 
kommunalt väghällningsområde och påverkar vad gäller trafikökning endast indirekt och i måttlig 
omfattning statlig väginfrastruktur. Avståndet till järnvägsspår är ca 90 meter. Bifogad 

bullerutredning visar att gällande riktvärden underskrids vid prognosticerad trafik år 2040. 
Trafikverket har således inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 
 
Vattenfall Eldistribution AB 2017-10-04 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några anläggningar i området. 
 

Vaggeryds kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-12-06 
 
Hanna Grönlund                                                          Torbjörn Åkerblad          
Planarkitekt                                                                  Kanslichef                            



 

BEHOVSBEDÖMNING 
Kvarteret Karlsborg 1-2 
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) 

 L  Platsen är idag ett två lucktomter i centrala Vag-

geryd. Tomterna var tidigare två villa fastigheter 

med två våningar. Platsen ligger nära Vaggeryds 

centrumbebyggelse och service och är ett naturlig 

utvecklings område för bostäder. Platsen påverkas 

av trafikbuller. En bullerutredning är genomförd 

av WSP Samhällsbyggnad, Jönköping. 

 
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   I  

 
Miljökvalitetsnormer 
Förordningen om omgiv-

ningsbuller och EU:s bullerdi-

rektiv. 

 L  Riksdagens riktvärde för trafikbuller som normalt 

inte bör överskridas är 30 dBA ekvivalentnivå in-

omhus, 45 dBA inomhus nattetid, 60 dBA ekviva-

lentnivå utomhus vid fasad. Kommunen bedömer 

att riktvärdena för trafikbuller inomhus uppfylls 

vid nybyggnad av bostadshus. Bullerutredningen 

visar att samtliga ekvivalenta ljudnivåer från väg- 

och järnvägstrafik ligger under uppsatta riktvärden 

för kv. Karlsborg. Vilket innebär att inga åtgärder 

behöver vidtas för bostäderna i kv. Karlsborg.  

 

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   I Fastigheten Karlsborg 1-2 är inte klassat som ett 

potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsens 

WebbGIS (2017-05-17). Fastigheten gränsar dock 

i väster till fastigheten Bäckaskog 9, vilken är 

markerad som ett potentiellt förorenat område, 

riskklassning 3, enligt Länsstyrelsen. Ursprungli-

gen uppfördes lokalerna på Bäckaskog 9 av Vag-

geryds Möbelfabrik. På platsen har ytbehandling 

av trä pågått/pågår. Idag ägs fastigheten av Mack 

faner som hyr ut delar av lokalerna. Anläggningen 

fungerar därmed numera som en form av industri-

hotell. 

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  De nya husen på Karlsborg 1-2 bidrar till en för-

ändrad stadsbild för Vaggeryds samhälle. Husen 

planeras med maximalt 4 våningar.  

 
Landskapsbild 

Landskapsbild   I - 

 
Effekter på människors hälsa och säkerhet 
Säkerhet (explosionsrisk, far-

liga transporter, olycksrisk, 

synergieffekter) 

  I På järnvägen transporteras ca 7 godståg /dygn. 

Det kan förekomma farligt gods, vilket i sig inne-

bär en risk för hela Vaggeryds centrala delar. 



   

Närmast järnvägsområdet finns ett planlagt verk-

samhetsområde (Bäckaskog 9) Denna zon är 

knappt 100 meter ifrån spåren. 

 

Hälsa (buller, trafik mm. Stö-

rande vibrationer eller ljusför-

hållanden, vatten- och luftför-

oreningar, synergieffekter) 

 L  Området kommer påverkas av buller. Riksdagens 

riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör 

överskridas är 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 

45 dBA inomhus nattetid, 60 dBA ekvivalentnivå 

utomhus vid fasad. Kommunen bedömer att rikt-

värdena för trafikbuller inomhus uppfylls vid ny-

byggnad av bostadshus. Bullerutredningen visar 

att samtliga ekvivalenta ljudnivåer från väg- och 

järnvägstrafik ligger under uppsatta riktvärden för 

kv. Karlsborg. Vilket innebär att inga åtgärder be-

höver vidtas för bostäderna i kv. Karlsborg.  

 

Ljusförhållanden och  

lokalklimat (Temperatur, 

vindförhållanden, vindtunnel-

effekt, svackor med kalluft, 

dimbildning, snödrev, norr-

läge, skuggbildning, solexpo-

nering) 

  I Skuggbildning kommer falla öster om området 

stora delar av dagen. I nordost finns två villafas-

tigheter, i öster 13 meter vägområde och sedan 

villafastigheter. Bostadsområdet har möjlighet till 

fina lägen och utemiljöer med eftermiddag och 

kvällssol. 

 
Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 

ÖP   I 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 ej betydande, vilket innebär att ingen miljöbedömning 

och tillhörande MKB behöver göras. 

 

Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: Planen bidrar till att påskynda sanering av mar-

ken. 

 

De frågor som lyfts fram som viktiga att ta med i fortsatt planarbete är sanering av den förorenade 

marken samt skyddsavstånd och planering för att minska bullerstörning från järnvägen. 

 

Checklistan är utförd den: 2017-09-08 

 

 

 

 

 

________________________________   

Hanna Grönlund   

Planarkitekt     

 

Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör 
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BULLERUTREDNING 

Kv Karlsborg 

 

Vaggeryds Kommun 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 
Box 2131 
550 02  Jönköping 
Besök: Lillsjöplan 10 
Tel: +46 10 7225000 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
http://www.wspgroup.se 

KONTAKTPERSONER 

Tobias Kristensson WSP Akustik 010 - 722 63 65 

Hanna Grönlund Vaggeryds kommun 0370 – 67 80 96 

Magnus Ljunggren Vaggeryds kommun 0370 - 67 81 14 

 
  

UPPDRAGSNAMN 
Kv Karlsborg 

UPPDRAGSNUMMER 
10254065 

FÖRFATTARE 
Tobias Kristensson och Louise Breman 

DATUM 
2017-07-03 

GRANSKAD AV 
Nina Aguilera 
 
GODKÄND AV 
Tobias Kristensson 
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1 SAMMANFATTNING 
WSP Akustik har på uppdrag av Vaggeryds Kommun utfört en bullerutredning för en nybyggnation vid 
Kv. Karlsborg i Vaggeryd.  

Beräkningar visar att samtliga fasader har ljudnivåer underskridande riktvärdet vilket gör att inga 
åtgärder behöver vidtas för bostäderna i Kv. Karlsborg. 
 
En gemensam uteplats föreslås för flerbostadshuset då flertalet av bostäderna inte har tillgång till 
egen uteplats eller balkong som underskrider riktvärdena.  

2 UPPDRAG 
WSP Akustik har på uppdrag av Vaggeryds Kommun utfört en trafikbullerutredning för nybyggnation 
av bostäder vid Kv. Karlsborg. Figur 1 visar området där byggnaden ska placeras samt intilliggande 
järnväg/vägar. Bullerberäkningar har gjorts för både väg- och järnvägstrafik vid området. 

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

2.1 UNDERLAG 
Material som används som underlag till beräkningen: 

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

 Trafikuppgifter för vägar vid Kv. Karlsborg från Hanna Grönlund  
2017-06-19 

 Trafikuppgifter för järnväg (trafik år 2017) från Daniel Nilsson, Trafikverket 2017-06-22 

 Trafikuppgifter för järnväg (trafik år 2040) från Stefan Grudemo, Trafikverket 2017-06-19 

  
 

 

  

Kv. Karlsborg 
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Indata 

Tabell 2 och har erhållits från Trafikverket. Tabell 1 redovisar trafikdata för situation år 2017 och Tabell 
2 redovisar trafikdata för prognostiserad situation år 2040. 

Tabell 1. Trafikdata för järnvägen genom Vaggeryd år 2017 

Godståg Y31 (Persontåg) 

Antal Hastighet Längd Antal Hastighet Längd 

Mot 
syd 

Mot 
Jönköping 

Mot 
Nässjö 

STH1 

Spår 
STH 
Tåg Medel Max Mot 

syd 
Mot 

Jönköping 
Mot 

Nässjö 
STH1 

Spår 
STH 
Tåg Medel Max 

0 1 1 100 100 450 450 28 20 10 100 140 56 56 

1. STH = Största tillåtna hastighet, hämtade från Trafikverkets linjehandbok 

 

Tabell 2. Trafikdata för järnvägen genom Vaggeryd år 2040 

Godståg Y31 (Persontåg) 

Antal Hastighet Längd Antal Hastighet Längd 

Mot 
syd 

Mot 
Jönköping 

Mot 
Nässjö 

STH 
Spår 

STH 
Tåg Medel Max Mot 

syd 
Mot 

Jönköping 
Mot 

Nässjö 
STH 
Spår 

STH 
Tåg Medel Max 

1 9 4 100 100 450 450 48 38 10 100 140 56 56 

 

Tabell 3 nedan redovisar vägtrafikdata från Vaggeryds kommun som använts i beräkningarna till 
Bilaga 5 och 6.  

Tabell 3. Trafikuppgifter för vägar vid Kv. Karlsborg. 

Väg ÅDT Andel tung trafik1 Hastighet År 

Fridenborgsvägen 1000 1 % 50 km/h 2017 

Karlavägen 1500 1 % 50 km/h 2017 

Torsgatan 
900 

(<1000) 
1 % 50 km/h 2017 

1. Andel tung trafik är endast ansatta värden enligt mail från Hanna Grönlund på Vaggeryds kommun. 
2017-06-29.  

I nuläget finns inga prognossiffror på hur trafiken kommer att förändras i framtiden för vägar vid Kv. 
Karlsborg.   
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3 BERÄKNINGAR 
Beräkningar av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.4. 
Beräkningar är utförda som enstaka mottagarpunkter utanför fasad samt med färgfält som visar 
ljudutbredningen. Beräkningarna avser enskilda punkter på fasader som frifältsnivåer, det vill säga 
ljudnivå utan inverkan av ljudreflex i den egna fasaden, men med en möjlig reflex i övriga byggnader. 
Det beräknade värdet skall jämföras med gällande bullerriktvärden. Färgfälts redovisning är beräknad 
inklusive bidrag från från 3:e ordningens reflexer. 

Beräkningarna av buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller – 
nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 4653. Enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell 
för vägtrafikbuller är giltigheten i beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen 
vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s). Noggrannheten är avståndsberoende och 
beräknas vara 3 dB vid 50 m avstånd och 5 dB vid 200 m avstånd. 

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

4 NORMER OCH RIKTVÄRDEN 
1.1 FÖRORDNING (2015:216) OM TRAFIKBULLER VID 

BOSTADSBYGGNADER 
För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring 
SFS 2017:359 som träder i kraft 1 juli 2017. Riktvärdena i förordningen gäller detaljplaneärenden 
påbörjade från och med 2 januari 2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

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

 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i kombination med 
uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. 

Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 
nattetid vid fasad. 

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids bör nivån inte överskrida med mer än 10 
dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme dagtid. 

1.2 SFS 2017:359 
Under maj 2017 meddelande regeringen att man har beslutat om att höja riktvärdena för buller vid en 
bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. Endast 3 § i förordningen har ändrats enligt följande: 

 en höjning av det befintliga riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA ekvivalent ljudnivå 

 en höjning av det befintliga riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder upp till 35 
kvadratmeter till 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas på planärenden som påbörjats 
från och med den 2 jan 2015. Riktvärdena för den ljuddämpade sidan är oförändrande.  
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5 RESULTAT 
Bilaga 1,3 och 5 visar bullerspridningskarta för ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark samt 
ljudnivåtabeller för bostadsfasader. I bilaga 2, 4 och 6 redovisas bullerspridningskartor för maximal 
ljudnivå 1,5 m över mark samt ljudnivåtabeller för bostadsfasader.  

Enligt riktvärdena bör den ekvivalenta ljudnivån vid en bostadsfasad inte överskrida 60 dBA. Enligt 
beräkningar överskrids inte 60 dBA vid någon sida av bostadsfasader.  

Enligt riktvärdena bör den ekvivalenta och maximala ljudnivån vid uteplats ej överskrida 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maximal ljudnivå. Om ljudnivån vid eventuella balkonger 
överskrider riktvärdet kan gemensamma uteplatser anläggas där ljudnivåerna underskrider riktvärdet.  

5.1 JÄRNVÄG, NULÄGE 
Bostädernas fasader exponeras beräkningsmässigt för en ekvivalent ljudnivå mellan 25-44 dBA vilket 
gör att samtliga fasader uppfyller gällande riktvärden för järnväg.  

5.2 JÄRNVÄG, PROGNOS 2040 
Bostädernas fasader exponeras beräkningsmässigt för en ekvivalent ljudnivå mellan 32-50 dBA vilket 
gör att samtliga fasader uppfyller gällande riktvärden för järnväg. 

5.3 VÄG, NULÄGE 
Bostädernas fasader exponeras beräkningsmässigt för en ekvivalent ljudnivå mellan 44-53 dBA vilket 
gör att samtliga fasader uppfyller gällande riktvärden för järnväg..  

5.4 UTEPLATS 
Vitt färgfält i bilaga 1, 3 och 5 visar var riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid uteplats uppnås. 70 dBA 
maximal ljudnivå underskrids vid samtliga bostäder, grönt färgfält i bilaga 2, 4 och 6 visar var riktvärdet 
för maximal ljudnivå på uteplats uppnås.  

 

6 SLUTSATS 
Samtliga fasader har enligt beräkningarna ljudnivåer underskridande riktvärdet vilket gör att inga 
åtgärder behöver vidtas för bostäderna i kv. Karlsborg. 
 
En gemensam uteplats föreslås då flertalet av bostäderna inte har tillgång till egen uteplats eller 
balkong som underskrider riktvärdena.  
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7 BILAGOR 

Bilaga 1 Ljudnivå vid fasad och bullerspridningskarta, ekvivalent ljudnivå 

från järnväg, situation år 2017. 

Bilaga 2 Ljudnivå vid fasad och bullerspridningskarta, maximal ljudnivå 

från järnväg, situation år 2017. 

Bilaga 3 Ljudnivå vid fasad och bullerspridningskarta, ekvivalent ljudnivå 
från järnväg, situation år 2040. 

Bilaga 4 Ljudnivå vid fasad och bullerspridningskarta, maximal ljudnivå 

från järnväg, situation år 2040. 

Bilaga 5 Ljudnivå vid fasad och bullerspridningskarta, ekvivalent ljudnivå 

från vägtrafik, situation år 2017. 

Bilaga 6 Ljudnivå vid fasad och bullerspridningskarta, maximal ljudnivå 

från vägtrafik, situation år 2017. 
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Bilaga 1

WSP Akustik
Adress: Box 2131
550 02  Jönköping
Lillsjöplan 10, 553 24 Jönköping
Org nr: 556057-48 80

Vaggeryds kommun
Kv Karlsborg

Ort och datum Jönköping 2017-06-30

Handläggare
Tobias Kristensson

GranskadGranskad

Roger Fred

Uppdragsledare

Tobias Kristensson10254065
Projektnr

Situation år 2017, buller från järnväg

Bullerspridningskarta för ekvivalent
ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 1

Ekvivalent ljudnivå

LAeq [dB ref. 20 µPa]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Teckenförklaring
Ny byggnad

Bostäder

Övriga byggnader

Väg

Fasadpunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell
[Våning | LAEq | LAFmax ]
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Bilaga 1

WSP Akustik
Adress: Box 2131
550 02  Jönköping
Lillsjöplan 10, 553 24 Jönköping
Org nr: 556057-48 80

Vaggeryds kommun
Kv Karlsborg

Ort och datum Jönköping 2017-06-30

Handläggare
Tobias Kristensson

GranskadGranskad

Roger Fred

Uppdragsledare

Tobias Kristensson10254065
Projektnr

Situation år 2017, buller från järnväg

Bullerspridningskarta för maximal
ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 2

Maximal ljudnivå

LAFmax [dB ref. 20 µPa]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Ny byggnad

Bostäder

Övriga byggnader

Väg

Fasadpunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell
[Våning | LAEq | LAFmax ]
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Bilaga 1

WSP Akustik
Adress: Box 2131
550 02  Jönköping
Lillsjöplan 10, 553 24 Jönköping
Org nr: 556057-48 80

Vaggeryds kommun
Kv Karlsborg

Ort och datum Jönköping 2017-06-30

Handläggare
Tobias Kristensson

GranskadGranskad

Roger Fred

Uppdragsledare

Tobias Kristensson10254065
Projektnr

Situation år 2040, buller från järnväg

Bullerspridningskarta för ekvivalent
ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 3

Ekvivalent ljudnivå

LAeq [dB ref. 20 µPa]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Ny byggnad

Bostäder

Övriga byggnader

Väg

Fasadpunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell
[Våning | LAEq | LAFmax ]
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Bilaga 1

WSP Akustik
Adress: Box 2131
550 02  Jönköping
Lillsjöplan 10, 553 24 Jönköping
Org nr: 556057-48 80

Vaggeryds kommun
Kv Karlsborg

Ort och datum Jönköping 2017-06-30

Handläggare
Tobias Kristensson

GranskadGranskad

Roger Fred

Uppdragsledare

Tobias Kristensson10254065
Projektnr

Situation år 2040, buller från järnväg

Bullerspridningskarta för maximal
ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 4

Maximal ljudnivå

LAFmax [dB ref. 20 µPa]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Ny byggnad

Bostäder

Övriga byggnader

Väg

Fasadpunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell
[Våning | LAEq | LAFmax ]
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Bilaga 1

WSP Akustik
Adress: Box 2131
550 02  Jönköping
Lillsjöplan 10, 553 24 Jönköping
Org nr: 556057-48 80

Vaggeryds kommun
Kv Karlsborg

Ort och datum Jönköping 2017-06-30

Handläggare
Tobias Kristensson

GranskadGranskad

Roger Fred

Uppdragsledare

Tobias Kristensson10254065
Projektnr

Situation år 2017, buller från vägtrafik

Bullerspridningskarta för ekvivalent
ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 5

Ekvivalent ljudnivå

LAeq [dB ref. 20 µPa]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Teckenförklaring
Ny byggnad

Bostäder

Övriga byggnader

Väg

Fasadpunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell
[Våning | LAEq | LAFmax ]
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Bilaga 1

WSP Akustik
Adress: Box 2131
550 02  Jönköping
Lillsjöplan 10, 553 24 Jönköping
Org nr: 556057-48 80

Vaggeryds kommun
Kv Karlsborg

Ort och datum Jönköping 2017-06-30

Handläggare
Tobias Kristensson

GranskadGranskad

Roger Fred

Uppdragsledare

Tobias Kristensson10254065
Projektnr

Situation år 2017, buller från vägtrafik

Bullerspridningskarta för maximal
ljudnivå 1,5 m över mark

Fasadpunkter är redovisade som
frifältsvärden

Bilaga 6

Maximal ljudnivå

LAFmax [dB ref. 20 µPa]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Ny byggnad

Bostäder

Övriga byggnader

Väg

Fasadpunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell
[Våning | LAEq | LAFmax ]
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WSP Stab 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 

 

 

  



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Sida 
2018-01-12  1(2) 

  
 

 Tekniska utskottet 
 
 

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

 

 
 
 
Yttrande på detaljplan Södra Park 2:1 – Götarps 
hage, dnr TU 2018/018 
 
Förslag till beslut 
Begära tilläggsmedel i kommande investeringsbudgetprocess 2019-
2021 för att genomföra detaljplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-01 § 096 att ge miljö- och 
byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Södra Park 2:1 
m.fl., Götarps Hage, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun. 
Kommunstyrelsen arbetsutskott godkände 2017-12-06 
samrådsredogörelsen och de ändringar den föreslår samt beslutade om 
att skicka ut detaljplanen för granskning. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra 
nya bostäder. Detaljplanen skapar möjlighet för byggnation av 
fristående villor, radhus, parhus eller flerfamiljshus i max två 
våningar. Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2018-01-02 
t.o.m. 2018-01-31. 
 
Tekniska kontorets yttrande 
Tekniska kontoret har inga synpunkter på detaljplanen.  
 
I Strategisk plan och budget 2018-2020 avsatte kommunfullmäktige 
medel, 6 400 tkr 2018, för att genomföra förslag till detaljplan. 
Underlaget för begäran av medel motsvarar inte nytt upprättat förslag 
till detaljplan. I tidigare förslag till detaljplan fanns två områden där 
ett område avsågs exploateras utan kommunalt upprättande av 
infrastruktur inom exploateringsområdet. Det nya planförslaget 
innehåller större volym kommunal infrastruktur i form av kommunal 
gata, vatten och avlopp samt iordningställande av mer tomtmark. En 
ny kostnadskalkyl har upprättats för området: 
 
Tomtmark 5 900 tkr 
Gata och GC inkl. belysning 1 800 tkr 
Vatten och avlopp 2 000 tkr 

Summa: 9 700 tkr 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse inkommen 2017-12-12, dnr TU 2017/102. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 



 
Kommunledningskontoret 

Datum Beteckning/Dnr Sida 
2017-12-29 2012/014B 1(1) 

 
 

  

  

 

  
 

 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678000 0370-678 199 5950-7434 212000-0522 

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

 

Detaljplan för Södra Park 2:1 m.fl, Götarps Hage,  
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-01 § 096 att ge miljö- och byggnämn-

den i uppdrag att upprätta detaljplan för rubricerat område.  

 

Kommunstyrelsen arbetsutskott godkände 2017-12-06 samrådsredogörelsen 

och de ändringar den föreslår samt beslutade om att skicka ut detaljplanen för 

granskning. 

 

Planområdet ligger i utkanten av Vaggeryd intill befintligt bostadsområde.  

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bo-

städer. Detaljplanen skapar möjlighet för byggnation av fristående villor, rad-

hus, parhus eller flerfamiljshus i max två våningar. 

 

Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2018-01-02 t.o.m.  

2018-01-31 

  

 

Om ni har några synpunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden 

skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-01-31. Glöm inte att 

ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till                                      

e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post till:  

Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.  

Handlingarna finns tillgängliga på: Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skil-

lingaryd (Skillingehus), Kanslienheten på kommunkontoret i Skillingaryd 

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

 

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln på 0370-67 80 00. 

 

Med vänlig hälsningar 

Kanslienheten 

 

mailto:samhallsplanering@vaggeryd.se
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PLANHANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

- denna planbeskrivning 

- plankarta med bestämmelser  

- fastighetsförteckning (finns att läsa på Kanslienheten, Vaggeryds kommun) 

- Bilaga 1: Behovsbedömning 

- Bilaga 2: Naturvärdesinventering 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra ett nytt attraktivt 

bostadsområde i Vaggeryds tätort. Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya 

plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med så kallat standardförfarande vilket innebär 

att planen efter genomfört samråd kommer att granskas under minst tre veckor. Samrådet ska 

kungöras och efter genomförd granskning kan planen antas. Antagandebeslutet vinner laga kraft 

om det inte överklagas. Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-01 att ge miljö- och 

byggnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för området Södra Park 1:2 m.fl. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-05-27 att upprätta detaljplan för Södra Park 1:2 m.fl, 

Nya bostäder i södra Vaggeryd, Götarps hage.  I gällande översiktsplan laga kraft vunnen 2014-

04-28 finns området med som ett förtätningsområde för bostäder.  

En inventering av natur, geologi och tekniska möjligheter genomfördes under sommaren 2015. 

En arkeologiskutredning genomfördes vår och sommar 2017.  

 

TIDPLAN 

Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan: 
juni 2016                                                Samråd 

                                   sammanställning av inkomna   

                 yttranden och ev. revideringar. 

januari 2018                                           Granskning 

                                                     sammanställning av inkomna                                        

                                                               yttranden  

mars 2018                                              Antagande och därefter Laga Kraft 
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande 

hushållningsbestämmelser (MB 3 och 4 kap). Området bedöms vara lämpligt för 

bostadsändamål. 

 

Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och 

bygglagen (PBL 4 kap.34 §) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som 

följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken.  

 

Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en 

betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en 

miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte 

medför någon betydande miljöpåverkan. Se bilaga 1 (upprättad behovsbedömning). 

 
Detaljplanen med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer 

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

mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar vilken 

miljökvalitet som är acceptabel inom ett geografiskt område. Utgångspunkten för en 

miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen 

bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Miljökvalitetsnormer ska även bidra till 

att uppnå Sveriges miljömål. 

 

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

negativ påverkan enligt upprättad behovsbedömning. Bebyggelseförslaget är ett nytt 

bostadsområde intill ett befintligt bebyggelseområde. Bedömningen är att denna utbyggnad inte 

kommer att ge några negativa konsekvenser och inga miljökvalitetsnormer kommer att 

överskridas.  
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PLANOMRÅDE OCH PLANDATA 

Planområdet ligger 1,5 -2 km från Vaggeryds centrum. Intill planområdet finns Södra Park 

villaområde, Lagan, rekreationsområden samt värdefulla naturområden i form av ängs- och 

hagmarker. Planområdets totala areal är ca 4 ha varav kvartersmark för bostäder ca 1,6 ha. 

Området har även mycket goda cykelförbindelser mot Skillingaryd. Till Skillingaryds centrum 

är det ca 7 - 8 km.  
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Läge och areal  

I södra delen av Vaggeryds utkant mellan bostadsområdet Södra Park och Skillingaryds 

skjutfält finns ett kommunägt markområde som idag är en mindre yta öppen 

betes/hag/åkermark. Väster och söder om detta område finns ett småskuret, mycket vackert 

ängs- och hagmarksområde med berg i dagen. Området bildar en övergång mot Skillingaryds 

skjutfält. På andra sidan av vattendraget Lagan finns, nordväst om aktuellt planområde, 

Götafors som pekats ut som en kulturmiljö i kommunens kulturhistoriska utredning samt 

kommunens översiktsplan. Götafors består av äldre bostadshus med traditionell utformning, 

fasadmaterial och färgsättning.  

 

I både Vaggeryds och Skillingaryds tätorter finns bra förutsättningar för tillväxt. Levande 

centrum med bra butiksutbud, nära till vacker natur och skolor. E4-an och järnvägen har bidragit 

till ett levande näringsliv. Läget mellan Jönköping och Värnamo är en viktig faktor som ökar 

möjligheterna till att finna både arbetstillfällen och boende.  Sydost om utpekat markområde 

finns Vaggeryds friluftsgård med tillhörande motionsspår och skogsområde. Friluftsgården 

med förening har funnits på orten sedan 1940-talet och är aktiva inom bland annat längdskidor 

och orientering.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direkt söder om planområdet finns detta vackra naturområde där marken består av ett tunt, osammanhängande 
jordtäcke direkt på berget. En bit längre söder om området ligger Skillingaryds skjutfält. 
 

Utpekat planområde samt ängs- och hagmarkerna hörde förr till gården Götarp, markerna var 

då beten och slåttermarker. Markerna övergick så småningom till skogsmark men i mitten på 

1980-talet infördes en skötselplan för att återinföra den forna karaktären och för att bevara 

värdefull terrängflora i norr och i väst. Detaljplanens namn Götarps hage, är en anknytning till 

denna platshistoria.  
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Markägoförhållanden 

Marken består av två fastigheter på totalt 3,8 ha och ägs av Vaggeryd kommun. 
 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Översiktsplan 

Planområdet finns omnämnt i gällande översiktsplan som framtida bostadsområde.  

Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2012 och vann laga kraft 

2014. 
 

Detaljplaner 

Området gränsar till befintlig detaljplan i norr, fastställd 10 december 1973. Intill planområdet 

finns även detaljplaner fastställda 11 november 1961 samt 1 april 1981. En liten del av aktuellt 

planområde omfattas av detaljplan fastställd 24 oktober 1969. I övrigt finns markområde med 

vattenområde med bro samt allmän platsmark - gata, park eller plantering - enligt gällande plan. 

 

Riksintresse och fornlämningar 

Planområdet ingår inte i något riksintresseområde. En arkeologisk utredning på platsen 

genomfördes av Jönköpings länsmuseum i april 2017. Målet var att fastställa om det fanns 

under mark dolda fornlämningar eller kulturlämningar inom det avgränsade området.  Inga 

fornlämningar påträffades inom den utredda ytan och Jönköpings läns museum anser därför 

inte att ytterligare åtgärder är nödvändiga. Länsmuseet har samrått med Länsstyrelsen.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Mark och vegetation 

Idag består föreslaget i planområde av åkermark och efterbete.  Angränsande ängs- och 

hagmarker har stort naturvärde och är välbesökt som utflyktsmål då platsen är tätortsnära och 

har en rik ängsflora. 

 

Det är viktigt att de västra ängs-och hagmarkerna och grusvägen som fungerar som strövtåg 

bevaras i framtiden och ej heller tas i anspråk när området bebyggs. En översiktlig geoteknisk 

utredning har upprättats av WSP Samhällsbyggnad i Jönköping. Den geotekniska 

undersökningen finns tillgänglig på kommunen. I nordöstra delen av området består marken av 
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isälvssediment, i huvudsak sand. Den resterande delen av området utgörs av tunt eller 

osammanhängande ytlager av vittringsjord direkt på berget. Berg i dagen är vanligt. 

 

 

 

 

 

 

Ett avstånd med grönska och träd mellan befintlig grusväg o kvartersmarken bör kvarstå.  
 

Naturvärdesinventering 

Under vår/sommaren 2015 genomfördes en naturvärdesinventering på platsen av Kråkfot 

Natur AB. Planområdet samt ca 8 ha av dess omgivningar inventerades. Syftet var att 

undersöka om det fanns höga naturvärden inom det område som är påtänkt för byggnation 

samt i dess influensområde i sydväst. Syftet var även att om möjligt peka ut ytor i området 

utanför planområdet där naturvärdena är lägre för att se om dessa tas i anspråk för eventuell 

dagvattenhantering eller bebyggelse. Större delen av planområdet utgörs av f.d. åkermark och 

annan gräsmark. Inga rödlistade arter har påträffats och ytorna bedöms ha låga-måttligt höga 

naturvärden. Strandzonen mot Lagan har höga naturvärden, detta område bör inte bebyggas. 

Detta område planläggs som natur och kommer inte bebyggas. Det finns områden i anslutning 

till planområdet i söder och väster som har höga naturvärden. Dessa områden ska bevaras och 

ligger utanför planområdet. 

 

Diken och Biotoper 

Vid förändring av diken och dess befintliga fauna ska eventuella biotoper, gamla och nya diken 

utredas. Ansökningar för biotopdispens samt en dikesdispens ska skickas till Länsstyrelsen. 

Kommunen har ansökt om dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11§ för igenläggning av dike 

på fastigheten Södra Park 1:2, Vaggeryds kommun den 30 juni 2017. Enligt ansökan behöver 

diket i den centrala delen av bostadsområdet tas bort för att säkerställa dagvattenhanteringen. 

Ett nytt bostadsområde är av allmänt intresse och alternativet söderut är mycket begränsade. 

Nya diken kommer grävas och liknande biotoper finns på ett flertal platser i områdets närhet. 

Länsstyrelsen beslutade 2017-10-13 att medge med stöd av 7 kap 11§ miljöbalken jämförd med 
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5§ förordningen (1998:1552 MB) om områdesskydd enligt MB mm dispens från biotopskyddet 

för igenläggning av dike i jordbruksmark på fastigheten Södra Park 1:2 i Vaggeryds kommun 

med villkoret att åtgärden ej får genomföras under perioden 1 april- 30 juni.  

 

Strandskydd 

Området ligger nära Lagan och omfattas därmed av det generella strandskyddet. I Regeringens 

proposition 2008/09:119 - Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden -  ges exempel på 

särskilda skäl som kan gälla för upphävande av strandskyddet.  Sådana åtgärder som tillgodoser 

kommunens behov av tätortsutveckling räknas som särskilt skäl om det tillgodoser ett angeläget 

allmänt intresse. I det här fallet är tätortutvecklingen ett angeläget allmänt intresse. Det skapas 

bostäder med gång-/cykelavstånd till service vilket är bra ur miljösynpunkt.  

Det är angeläget att nya bostäder byggs för att befintlig allmän och kommersiell service ska 

kunna behållas. I arbetet med kommunens översiktsplan, pekades möjliga förtätningsområden 

ut. Attraktiviteten har varit en faktor. Behovet av nära grön- och rekreationsområden är väl 

tillgodosett. Det är bland annat de allmänna intressena (E4-an samt Skillingaryds skjutfält) som 

starkt bidrar till att begränsa tätortens andra möjligheter till utökning. Detta är bidragande orsak 

till behovet av förtätning i anslutning av befintlig bebyggelse. Enligt miljöbalken 7 kap § 18c 

pkt 5 finns möjligheten att upphäva strandskyddet om marken behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Det obrutna och fullt tillgängliga strandområdet utmed Lagan ska bevaras och kan utvecklas 

genom att det görs mer attraktivt och tillgängligt. Befintliga vägar genom i och i utkanten av 

området ska bevaras. Vägarna fungerar som befintlig och tydlig avgränsning mellan 

naturområde, strandområde och det planerade bostadsområdet. Kommunen bedömer att 

vägarna tydliggör gränsen mellan privata fastigheter och den allemansrättsliga tillgängligheten 

och säkerställer livsvillkoren för de djur och växter som finns där idag. Omgivande 

grönområden och närheten till friluftsgården skapar mycket bra förutsättningar till rekreation 

och ett aktivt friluftsliv. 

Enligt kommunens uppfattning finns särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap § 18c pkt 5 att 

upphäva strandskyddet inom berörda delar av planområdet. 
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Offentlig och kommersiell service 

Till centrum och service är det endast ett kort cykelavstånd. Området ligger i Vaggeryd södra 

utkant cirka 1.5 km från de centrala delarna av Vaggeryd.  

 

Gator och trafik 

Fastigheten Södra Park 2:1 gränsar till Södra Parkvägen. Idag inbjuder gatans bredd och fria 

sikt till högre hastigheter än vad som är tillåtet. Karaktären bör fortsättningsvis vara 

bostadsgata och hastighetsgränsen bör lämpligen vara max 40 km/h. 
 

 

Ny bostadsbebyggelse ska angöras från Södra Parkvägen genom två in/utfarter. Förslaget 

uppskattas, enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg, generera ca 99 bilresor/dygn vilket ger 

ett årligt genomsnittligt trafikflöde per dygn på ca 73 bilar (ÅDT) vilket också motsvarar ca 

81 bilar under ett ÅVDT (Årsvardagsdygn). Uträkningen baseras på att området bebyggs med 

ca 30 bostäder (villor, radhus, lägenheter) och gäller endast personresor, nyttotrafik är inte 

inkluderat.  

 

Cyklandet sker på befintliga gator och separeras inte på bostadsgatorna. Södra Parkvägen har 

angränsande cykelväg mot centrum. Längs med Södra Parkvägen samt Strömbergsvägen 

föreslås en komplettering av detta gång- och cykelvägnät enligt kommunens gång- och 

cykelplan. Utöver denna sträcka finns tre kompletterande sträckor föreslagna på Södra park, 

Åvikstigen, Vårbäckstigen, Strömbergsvägen samt detta förslag på Södra parkvägen. Dessa 

åtgärder har prioritering 1 enligt Vaggeryds kommuns gång- och cykelvägplan daterad 2016-

01-19. 
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Det finns ett väl utbyggt – bitvis separerat från bilar gång- och cykelvägnät inom södra parkområdet. Längs med 
Södra Parkvägen samt Strömbergsvägen sker en komplettering av detta gång- och cykelvägnät. 
 

Tillgänglighet, lek och rekreation 

Det finns inga större 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. Planområdet ligger i utkanten av Vaggeryds 

tätort och har gång- och cykelavstånd till lekplatser och idrottshallar. Tekniska kontoret har 

uppfört ett förslag på åtgärder utmed Lagan i Vaggeryds tätort, Vattennära mötesplatser.  

Åtgärderna ska skapa attraktiva stråk och mötesplatser 

 

Pendlingsmöjligheterna är goda. Regionbussar avgår bl.a. från Jönköpingsvägen och 

Vaggeryds station och härifrån går även tågtrafiken, med avgångar till Jönköping, Nässjö och 

Värnamo. Till stationen är det ca 1,5 km. Tillgängligheten till kollektiva färdmedel bedöms 

därför vara god.  
 

Teknisk försörjning 

Området ska anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar. Vaggeryds Elverk kan 

leverera el och Vaggeryds energi bredband. I andra delar av Vaggeryds tätort finns det 

fjärrvärme och opto. Goda möjligheter finns därför att ansluta den nya bebyggelsen till 

samtliga av dessa ledningar. Vaggeryds kommun ansvarar för omhändertagande av 

hushållsavfall. Byggherren ska ordna tillräckliga utrymmen för att sortering och hämtning av 

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

inom fastigheten ska ske i samråd med kommunen. 
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Dagvatten 

Idag har området flera avvattningsdiken som tar hand om dagvattnet i området. Se skiss på 

sidan nedan s. 11. Det finns dels diken utmed Södra Parkvägen men även diken intill 

hag/åkermarken där planområdet föreslås. Dessa diken skall i huvudsak bevaras inom 

detaljplanens NATUR och kunna utvecklas om så krävs. I områdets östra utkant inom NATUR 

kommer ett nytt dike anläggas och inom föreslagen ny kvartersmark försvinner befintligt dike. 

Detta för att säkerställa dagvatten avrinningen och de vattenflöden som kan tillkomma i 

området.  En studie över dagvattesituationen i området har genomförts i startskedet av tekniska 

kontoret. Studien har granskat möjligheterna att sammanföra bostäder, natur och hantera flöden 

av dagvatten och eventuella skyfall. Marken bedöms därmed kunna förberedas för en stabil 

byggnation och förebygga översvämning, ras och skredrisker.  

 
 

  

Befintliga diken som ska vara kvar 

Utveckling av befintliga diken till nytt 

avvattningsdike 

 

Kulvertering av dikeunder gata 

Befintliga diken som ska tas bort 

Delområde 2 

 

Delområde 3 

 

Delområde 1 
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HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET  
 

Radon 

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

metod, om inte mätning görs som visar att risk inte föreligger. Halten radon mäts i Becquerel 

per kubikmeter luft (Bq/m3). Byggnader skall utformas så att radonhaltens årsmedelvärde inte 

överstiger 200 Bq/m3 och gammastrålningsnivån inte överskrider 0,3 μSv/h i rum där 

personer vistas mer än tillfälligt.  
 

Buller från väg- och spårtrafik 

Bebyggelsen bedöms innebära en marginell ökning av fordonstrafik på intilliggande gator 

som passerar utkanten av det befintliga bostadsområdet väster om planområdet. 

Uppskattningsvis genererar den tillkommande bebyggelsen ca 100 bilresor per dygn. 

Trafikökningen bedöms därför inte ge någon avsevärd ökning av vare sig buller eller utsläpp. 

Frågan kan följas upp vid bygglovsprövningen för inomhusmiljön, t.ex. när det gäller val av 

fönster, placering av byggnader osv.  

 

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

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

vägar överskrida:  

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad  

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

byggnaden. 

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

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

Då avståndet till befintliga spår är mer än 300 meter bedöms samtliga ekvivalenta ljudnivåer 

från väg- och järnvägstrafik ligga under uppsatta riktvärden för planområdet. Vilket innebär 

att inga åtgärder behöver vidtas för de nya bostäderna.  
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Förorenad mark 

Fastigheten Södra Park 2:1 är inte klassat som ett potentiellt förorenat område enligt 

Länsstyrelsens WebbGIS (2017-05-17).  
 

Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 

Del av området är planlagt som allmän platsmark sedan tidigare. Området är utpekat i 

gällande översiktsplan. Läget är mycket attraktivt och omfattas till viss del av strandskydd 

genom dess närhet till Lagan. Planen innebär en förtätning av Vaggeryds samhälle och skapar 

goda förutsättningar till att möjliggöra användandet av kollektivtrafik vilket berörs av 

miljömålet God bebyggd miljö.  

 

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

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

uppfylls. Riksdagens riktvärde för buller i bostäder inomhus och för utomhusmiljön kommer 

inte att överskridas. 

 
Planområdet berörs av det generella strandskyddet enligt miljöbalken. Särskilda skäl för 

upphävande inom del av planområdet redovisas. I övrigt finns inga enligt lag skyddade 

naturområden inom planområdet. Den angränsande kulturmiljön påverkas inte, området 

saknar riksintressen.  
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FÖRSLAG OCH ILLUSTRATION 

Illustrationerna visar två möjliga förslag på bebyggelseformer. Illustration 1 visar området 

anpassat till villatomter samt rad-par eller flerfamiljshus med maximalt två våningar. I det fall 

denna typ av bebyggelse ej kommer till stånd ska det vara möjligt att avstycka dessa 

delområden även för villabebyggelse, se illustration 2.  För delområde 2 kan då infart till 

fastigheten lösas genom en skafttomt liknande illustrerat förslag.  
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OMRÅDE 2 

DELOMRÅDE 3 

DELOMRÅDE 1 
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Illustration 1 

Illustration 2 
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Bebyggelse 

Den bebyggelse som föreslås inom planområdet är villatomter samt två större tomtområden 

lämpliga för rad/par eller flerfamiljshus, högst i 2 våningsplan. Detaljplanen ska därför 

möjliggöra bostadsbebyggelse med en höjd av 2 våningar. Antal bostäder uppskattas i detta 

skede till ca 30 stycken.   
 

 

Planbestämmelser 

NATUR reglerar allmän platsmark. Inom NATUR ska diken för dagvattenhantering kvarstå 

och utvecklas. Inom NATUR1 får gång och cykelbana förekomma. GATA reglerar gator 

inom planområdet på gatorna finns plushöjd på gata utritad som  reglerar gatans kommande 

höjd i förhållande till markens befintliga plushöjd.  Bestämmelsen Gång- och cykel markerar 

att marken skall vara allmän gång- och cykelväg.  Kvartersmarken i detaljplanen är markerad 

med bestämmelsen B som reglerar att marken endast ska användas för bostadsändamål. 

Högsta antal våningar i områdena är 2 våningar. Byggnadshöjd 7 meter. Planbestämmelsen a1 

upphäver gällande strandskydd.  P1 anger minsta avstånd från fastighetsgräns. Källare får ej 

förekomma. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller 

upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada 

denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla 

men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som 

eventuellt gått förlorad. 

 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap                                                                                                                    

Inom planområdet finns allmän plats i form av gata, gång- och cykelväg samt natur. 

Vaggeryds kommun är huvudman för allmän platsmark inom hela planområdet. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Detaljplanen omfattar Södra Park 2:1 samt Södra Park 1:8 som ägs av Vaggeryds kommun. 

Planområdet kommer att beröras av fastighetsrättsliga åtgärder i form av avstyckning av 

tomter enligt fastighetsbildningslagen. 

Ekonomiska frågor 

Kommunens kostnader består av att upprätta ny detaljplan, infrastruktur, vatten och avlopps 

anslutningar samt ny dagvatten hantering i form av nya och utveckling av befintliga diken 

inom Naturmark. Kommunens intäkter består av försäljning av tomtmark, anslutningsavgifter 

samt plan- och bygglovavgift. Tilldelning av mark för par/rad/kedje samt flerbostadshus på 

delområde ett och tre kommer att ske enligt kommunens riktlinjer för markanvisning. 

 

Medverkande tjänstemän 

Tjänstemän på Tekniska kontoret, kommunens miljöstrateg samt  ytterligare tjänstemän inom 

Vaggeryds kommun har medverkat i arbetet med sina respektive specialistkunskaper. 

Granskningsförslag har upprättats av planarkitekt Hanna Grönlund.  

 

Vaggeryds kommun, kommunledningskontoret 

Hanna Grönlund    

Planarkitekt     
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ gräns

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

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG- OCH CYKEL
Enbart cykeltrafik, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR1 Naturområde gång- och cykelbana får finnas, PBL 4 kap. 5 § 1
st 2 p.

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

E Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Placering
p1

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Fristående komplementbyggnad ska placeras minst 2,0 meter
från tomtgräns mot gata samt minst 2,0 meter från annan
tomtgräns., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
II Högsta antal våningar, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande
b1

Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Omfattning
)7 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 §

1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt., PBL 4 kap. 17 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
+196 Plushöjd gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.



   

                       SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

                                Standardförfarande 

                                          Dnr. 2012/014B 

  
                                                                                                                          
 
   
   

 
 
 

Samrådsredogörelse för  

Södra Park 1:2, Götarps Hage 
Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun, Jönköpings 

län 

December 2017 

Inkomna synpunkter 
Namn                                                                           Datum 

 
Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska 

förening 

20160610 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20160615 

Vaggeryd Energi/Vaggeryds elverk                                                         20160616 

Privatperson    20160621 

Sakägare 20160622 

Länsstyrelsen   20160623 

Representant i miljörådet för Skilling-

aryds/  

Vaggeryds Ornitologiska förening                                                           

20160624 

 

Brukare och djurägare till de djur som 

betar Götarps Hage               

                                                                                           

20160624 

 

 
Inkomna synpunkter efter samrådstid 

Vattenfall eldistribution AB                                                                     20160628 

Kultur och fritidsnämnden                                                                      20160706 

 
Ett planförslag har varit på samrådsremiss under tiden 2016-05-30 t.o.m. 
2016-06-24.  
Ett samrådsmöte hölls för berörda sakägare 2016-06-15. 
Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras enligt följande: 
 
 

  
  



   

Sida 
2(13) 

 
 

Skillingaryd/Vaggeryd Ornitologiska förening 2016-06-10 
”Området som är mycket tätortsnära erbjuder höga naturvärden på gångavstånd för Vaggerydsborna. 
En blandning av olika biotoper ger en rik upplevelse med betande djur, ett artrikt fågelliv och en rik 
ängs-/hagmarksflora. 
Allt i en gammal kulturmiljö, vackert inramad av Lagan. 
Områdets närhet till skola-/förskola i Götafors ger unika pedagogiska möjligheter. 
 
Även om byggnation begränsas till åkermarken kommer det att krävas ett ”säkerhetsavstånd” till be-
tande djur.  
Krav från boende avseende lukt och flugförekomst kommer säkerligen att ställas. 
Stora delar av ängsmarken riskerar att bli obetade och resterande areal för liten för att möjliggöra och 
attrahera utarrendering av marken för fortsatt betesdrift. 
Utan betning raseras snart ängens mångfald och stora värden går till spillo. 
Kan kommunen säkerställa en fortsatt betesdrift av ängs och hagmarken? 
 
Man bygger på åkermark! 
Men vad säger kommunens Miljöprogram från 2014 om odlingslandskapet? 
Har Miljöprogrammet glömts bort, eller var det bara en papperstiger? 
Se nedan ifrån Vaggeryds Kommuns Miljöprogram, sidan 72. 

 
 
Uppfyller området miljökvalitetsnormen avseende buller när aktiviteter pågår på det 
mycket närbelägna skjutfältet? Inget nämns om detta i samrådshandlingen. 
 
På sidan 10 i samrådshandlingen (andra stycket), skriver man att ”strandområdet utmed Lagan ska 
bevaras,  
men kan utvecklas genom att det görs mer attraktivt och tillgängligt”. 
Vilka ingrepp kan man befara här? 
Vi vill se att hela strandlinjen lämnas orörd. Tillgängligheten är redan idag fullt tillräcklig med den 
befintliga gång- och cykelvägen. 
 
Naturområdet mellan fallet och kraftstationen hyser med sin orördhet stora naturvärden och har 
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ett stort bevarandevärde. Vi hyser oro över att närboende kommer att kräva ”städåtgärder”.  
 
Götarps hage, som bostadsområde, ska tas bort från ö-planen och istället säkerställer man områdets 
kultur/naturvärden.” 
  
Kommentar 

Det är kommunens vilja och ambition att befintlig arrendator ska kunna ges möjlighet att fort-
sätta nyttja de sydligaste ängs- och hagmarkerna till arrende för betande djur så att miljön 
kvarstår likt den som finns idag. 
 
Miljöprogrammets mål och riktlinjer gäller. Miljöprogrammet upprättades efter att översikts-
planen antagits och vunnit Laga kraft. Området finns med som ett utvecklingsområde i över-
siktsplanen. 
 
Vaggeryd och Skillingaryds tätorter är sedan några år undantagna för de högsta bullerzonerna 
för skjutfältets verksamhet. Detta eftersom utveckling av kommunens tätorter måste kunna ske 
oberoende av dess nära läge till skjutfältet och dess nuvarande samt framtida övningar. 
 
Som planbeskrivningen anger ska området intill Lagan bevaras. Utveckling enligt detaljplanen 
innefattar enklare iordningställande så som skötsel av naturmarken samt ev. enklare åtgärder 
av befintlig gång- ochcykelväg intill Södra Parkvägen. I området får bara sådant som är tillåtet 
enligt PBL’s föreskrifter om Natur göras. 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20160615 

Utifrån den stora efterfrågan på såväl nya kommunala småhustomter som parhus/radhus 
och/eller flerbostadshus i bostadsrättsform, är det positivt att området delas upp för att möj-
liggöra ett mer blandat bostadsområde. 
 
För att öka tydligheten bör det dock även framgå i text i planförslaget att bostadsbebyggelse 
kan förkomma i formen flerbostadshus. Idag står det att det kan ske i villa/rad/ eller parhus. 
 
Arbetsutskottet anser vidare att delområde 3 tas bort från planen. 
 

Kommentar 

Texten gällande boendeformer utvecklas och synpunkterna tillgodoses. 
 

Vaggeryds Energi/ Vaggeryd elverk 20160616 

Vaggeryds elverk och Vaggeryd energi gör följande tjänstemannayttrande: 
Se bifogadde filer avseende Vaggeryds Elverks synpunkter. 
 
”Vaggeryds Elverk har tagit del av samrådshandlingen för Södra Park 1:2, Götarps hage och 
har följande synpunkter. 

 
Vaggeryds Elverk innehar konsession för elanslutning i området. Området bedöms vara så 
stort att en transformator behöver anläggas i området för strömförsörjning av kommande 
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byggnation. Vi föreslår därför att ett område i centrala delar undantas för transformatorkiosk 
(ca 25 kvm), gärna i anslutning till vändplanen. Kabelstråk för el, gatubelysning samt optofi-
ber ges utrymme i vägbanekant inom området (minst 1 meter). 
 
Vi räknar med att elanslutning för nämnda transformator kan ske vid GC-väg invid Södra 
Park 1:9. Vi bifogar en skiss över möjlig elförsörjning av området.” 

 
 

Kommentar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av synpunkterna. Synpunkterna tillgodoses och 
ett E-område ritas in i detaljplanen på lämplig plats. 
 

Privatperson20160622 

”Jag anser att man inte bör bebygga det område som man nu presenterar i plan. Samt att be-
vara strandskyddet vid Lagan. 
 
Många som lever i samhället och vi som bor i detta område vet hur naturskönt det är. Många 
olika biotoper med artrik flora och fauna. Fridlysta blommor som nattviol och backsippa 
växer i anslutning till åkermarken som ingår i planen. I kanten av området häckar ett flertal 
hållevande fåglar bland annat hackspett och ugglor. Det finns gott om kräl- och groddjur i 
fuktängar och diken. Allt man ser och hör rapporteras inte in för statistik och på så sätt finns 
det inte med i den inventering som kommunen låtit göra. 
 
Enligt Miljö och byggnämnden gjordes en grundlig inventering av natur, geologi och tekniska 
möjligheter under sommaren 2015. 
Naturvärdesinventeringen gav stöd för att ingen byggnation bör ske i betesmarken söder och 
väster om planområdet då dessa har höga till mycket höga naturvärden. Inventeringen kunde 
ha varit mer noggrann och genomförts under en längre tid, samt under olika väderförhållan-
den och årstider.  Detta för att artbestämma större mängd flora och fauna. Den 29 juni 2015 
var det mulet och regnskurar och +12 till + 17 grader. Detta begränsar vilka arter som är ak-
tiva under dessa förhållanden. Dessutom finns ingen konsekvensbeskrivning av vad som kan 
hända när man lägger igen diken, kulverterar och gräver nya. 
 
Område 1 och 2 i planen är åkermark. Åkermarken är avdelad med ett dike och till viss del 
även omgärdad av diken och även någon åkerholme. I övergången mellan olika biotoper är 
det artrikt. Idag är dikena orörda och begränsar avrinningen från de fuktängar som finns mel-
lan de berg som finns i hagen söder om delområde 1 och 2. I inventeringen beskrivs delom-
råde B som att det redan är stört av dikning och att man eventuellt har plant ut marken. Detta 
har inte skett under de 35 år som jag bott här, utan har i så fall skett ännu tidigare. I invente-
ringen får man uppfattningen att det bara är fuktäng, men det är minst två. Varav den ena får 
sitt vatten från en ovanliggande fuktäng vid skjutfältsgränsen. Den andra fuktängen ligger i 
angränsning till ett större dike som kommer inifrån skjutfältet, och som sedan avdelar åk-
rarna. 
 
Vad får det för konsekvenser om man tar bort eller utvecklar befintliga diken? Hur påverkas 
avrinningen från fuktängarna? Vilka konsekvenser får det när man lägger igen stora diket som 
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avdelar åkrarna? Samt, vad händer med ytavrinngen från område 1,2 och 3 när man kulverte-
rar och tar bort en del träd. 
 
Konsekvensen av förändringar av diken som finns, borde undersökas närmare. Enligt miljö-
balken (MB) skall en miljöbedömning av planer och program göras. Kommunen anser att 
denna plan inte medför en betydande miljöpåverkan, vilket jag ställer mig frågande till. I 
sjätte kapitlet 12§ punkt 6 står det: en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan 
antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människor hälsa, djurliv, 
växtliv, mark, vatten osv. 
 
En konsekvens att beakta är de eventuella klagomål som arrendatorn kan få, och som i sin tur 
leder till att arrendatorn väljer att inte ha betet i hagarna. Vilket i sin tur leder till att det 
mycket vackra ängs- och hagmarksområdet växer igen och blir inte den naturupplevelse för de 
som kommunen tänkt ska bygga på åkrarna. 
 
Kommunen skriver i sin översiktsplan ”Vaggeryds kommun ska främja en god miljö och ekolo-
gisk hållbarhet. Det ställer krav på kommunens politiker och kommunens verksamheter. Vi i 
Vaggeryds kommun måste ta vårt ansvar på lokal nivå och på så sätt göra vår del i det glo-
bala miljöarbetet. Med våra beslut och handlingar ska vi visa att vi prioriterar en långsiktig 
hållbar ekologisk utveckling.” 
 
Enligt ovanstående skrivning bör översiktsplan och detaljplan som är gjorda omprövas. Se till 
att beslutet leder till att Götarps Hage förblir ett rikt odlingslandskap och att den biologiska 
mångfalden bevaras för oss och kommande generationer. 
 

Kommentar 

Den nya detaljplanen föreslår att ett dike (det dike som idag delar området i två delar) tas bort. 
Anledningen är tekniska kontorets bedömning av åtgärd för att ta hand om och avvattna mar-
ken. Nya diken anläggas i områdets östra utkant samt kompletteras i områdets södra utkant så 
att de kan anslutas till de befintliga dikena i södra delen. En ansökan ska upprättas för tillstånd 
för markavvattning enligt 11 kap MB. Denna ansökan ska klargöra och beskriva dikenas ut-
formning och syfte. Denna ansökan upprättas av tekniska kontoret. 
 
Det är kommunens vilja och ambition att befintlig arrendator ska kunna ges möjlighet att fort-
sätta nyttja de sydligaste ängs- och hagmarkerna så att miljön kvarstår likt den som finns idag. 
 
Kommunen ska främja en god och ekologisk hållbarhet men ska också ge förutsättning och ut-
reda möjligheter för att växa och utvecklas. Samhällsplanering är en ständigt pågående process 
som ska väga samman och ställa olika intressen mot varandra. Ibland innebär det att en bit 
åkermark måste ge vika för att skapa tillväxtmöjligheter för kommunen. 
 
Kommunen har ansökt om biotop dispens där man klargjorde dikenas befintliga status och hur 
förändringen är tänkt att ske, syftet med dispensen var att se över de platser i området som 
eventuellt kan påverka biotoper och undersöka möjligheterna till minimal påverkan av eventu-
ella biotoper enligt 7 kap 11 § MB hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 2017-10-13 att 
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medge dispens från biotopskyddet för igenläggning av dike i jordbruksmark på fastigheten 
Södra Park 1:2 i Vaggeryds kommun. 
 
 
 

Sakägare 20160622 

 

 Vid eventuell exploatering av Götarps Hage med ett nytt bostadsområde är det angelä-
get att den öppna naturmarken intill närliggande befintliga bostäder består och ej be-
byggs (område 3 i detaljplanen) 

 Att det ej bebyggs direktutfarter till genomfartsleden Södra Parkvägen. 
 Att eventuell gång- och cykelväg placeras så att den med lätthet används av gång- och 

cykeltrafikanter på Södra Parkvägen. Annars riskeras att Södra Parkvägen även i fort-
sättningen används som gång och cykelväg. 

 Att befintliga träd intill Södra Parkvägen på område 3 bibehålles. 
 Att Kulvertering av öppna diken ej får försämra vattnets ytavrinning från intilliggande 

områden. 
 Att naturvärdesinventeringen ej är en komplett miljökonsekvensbeskrivning. Den påvi-

sar ej allakonsekvenser av att exploatera Götarps Hage t.e.x negativ inverkan på be-
fintliga fuktängar, fauna av fågelliv och fridlysta växter. Inkomna skrivelser angående 
miljösynpunkter nämndes ej på samrådsmötet tex från ornitologiska föreningen. 
 
Vidare att beakta är att det planerade bostadsområdet gränsar till Skillingaryds Skjut-
fält som senaste tiden orsakat ett ökat bullerproblem från tung ammunition. 
 

Kommentar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av synpunkterna. Delområde tre utgår. Därmed 
byggs inga direktutfarter till Södra Parkvägen och dikena i område 3 kommer ej kuverteras 
utan kvarstår i befintligt skick.  
 
Naturvärdesinventeringen är en inventering av naturvärden och har ej som uppgift att vara en 
komplett miljökonsekvensbeskrivning eller redovisa alla konsekvenser av att exploatera Gö-
tarps Hage.  
 
Ett samrådsmöte har till uppgift att redovisa kommunens tankar och förslaget till detaljplan. 
Att redovisa inkomna synpunkter görs i samrådsredogörelsen som sätts samman efter det att 
samrådstiden tagit slut i detta fall 24 juni 2016. 
 
Vaggeryd och Skillingaryds tätorter är sedan några år undantagna för de högsta bullerzonerna 
för skjutfältets verksamhet. Detta eftersom utveckling av kommunens tätorter måste kunna ske 
oberoende av dess nära läge till skjutfältet och dess nuvarande samt framtida övningar. 
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Länsstyrelsen 20160623 

 

Strandskydd 

Detaljplaneområdet ligger till viss del inom strandskyddat område. Som 
särskilt skäl för upphävande anger kommunen att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse och hänvisar i detta 
fall till tätortsutveckling enligt 7 kap. 18 c § 5 punkten. I planbeskrivningen 
omnämns även 7 kap 18 c § punkt 2 vilket enligt Länsstyrelsen inte 
uppfyller kravet på särskilt skäl. 
 
Strandskydd kan med fördel få en egen rubrik i planbeskrivningen och 
behöver kompletteras med argument för att göra intrång på den aktuella 
platsen i relation till andra möjliga områden för bostäder. Planbeskrivningen 
kunde också kompletteras med en illustration över vilket område som 
omfattas av strandskydd. 
 

 

Natur och geoteknik 

Slutsatserna av den naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning samt 
den geotekniska undersökningen bör inarbetas i planbeskrivningen. 
Om det krävs en lägsta nivå på sockelhöjd för att minimera 
översvämningsrisk bör höjd på gata klarläggas i planen och lägsta 
sockelhöjd föras in som en planbestämmelse. 
 
I område benämnt som 5 i naturinventeringen finns redovisade stenrösen 
som omfattas av biotopskydd. Även diket i område 1 omfattas troligtvis av 
biotopskydd. Det är förbjudet att skada biotopskyddade områden. Dispens 
för ingrepp i biotopskyddade områden söks enligt 7 kap 11 § MB hos 
Länsstyreslen. En dispens kräver särskilda skäl och kommer troligen att 
kräva någon form av kompensationsåtgärd. 
Anläggande av avledande diken för att skydda området från vatten utgör 
markavvattning enligt 11 kap MB. För markavvattning krävs det alltid 
tillstånd. 
 

Arkeologi 

Planområdet ligger i anslutning till Lagan på ett topografiskt intressant 
område för ytterligare under mark dolda fornlämningar samt 
boplatslämningar. Inför fortsatt planläggning krävs därför en arkeologisk 
utredning av området. 
 

Övrigt 

En infart till delområde 1 kan inte förläggas på naturmark, området bör 
lämpligtvis betecknas som gata. I gatumark kan t.ex. plantering eller dike 
ingå. Planbeskrivningen bör kompletteras med en konsekvensutredning för 
fastighetsägare inom och utom planområdet. 
I planbestämmelsen som reglerar placering bör uthusbyggnader istället 
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benämnas som fristående komplementbyggnad. 
Planbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning av trafiksituationen 
för gc-väg i förhållande till delområde 3. 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning. 
 

Kommentar 

Strandskydd får en egen rubrik och argumenten ses över. Slutsatserna av den naturvärdesin-
ventering och naturvärdesbedömning samt den geotekniska undersökningen ska inarbetas i 
planbeskrivningen. 
Höjd på lägsta sockelhöjd klargörs i beskrivningen och förs in som en planbestämmelse. 
 
Kommunen ska se över de platser i området som eventuellt kan påverka biotoper. Kommunen 
ska undersöka möjligheterna till minimal påverkan av biotoper eller eventuellt söka dispens 
för ingrepp i biotopskyddade områden enligt 7 kap 11 § MB hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
beslutade 2017-10-13 att medge dispens från biotopskyddet för igenläggning av dike i jord-
bruksmark på fastigheten Södra Park 1:2 i Vaggeryds kommun. 
 
En arkeologisk utredning är genomförd på platsen. Slutsats av denna är inarbetad i planbe-
skrivningen. 
 
En ansökan ska upprättas för tillstånd för markavvattning enligt 11 kap MB. Denna ansökan 
ska klargöra och beskriva dikenas utformning och syfte. Natur med infart ändras till Gata. Del-
område tre utgår. Benämningen uthusbyggnader ändras till fristående komplementbyggnad.  
 
 
Representant i miljörådet för Skillingaryds/  

Vaggeryds Ornitologiska förening 20160624 

”Vi anser att förslaget om att bygga på rubricerat område strider mot miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler. Vi åberopar Miljöbalkens (1998:808) 1 kap. 1 § och 6 § samt 3 kap. 4§. 
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
Miljöbalken skall tillämpas så att 

3. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
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3 kap. 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 
rationellt skogsbruk. 
Vaggeryds kommun och dess invånare står vid ett miljöval; att bevara den kulturmiljö 
kommunen under många år lagt ner tid och pengar på att restaurera och därtill lyckats 
med gott resultat (se bl.a ”Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Götarps 
Hage, Vaggeryds kommun”, Kråkfot Natur AB) alternativt att låta detta projekt/ natur- och 
kulturmiljön, Götarps Hage, försvinna för alltid. 
Vaggeryds kommun har upprättat och genomför en restaureringsplan för Götarps Hage. 
Projektet har slagit väl ut. Kulturmiljön med åker- och hagmark har återställts. Fauna och 
flora har återkommit och etablerat sig. Den biologiska mångfalden är tydlig och unik för 
Vaggeryds tätorts närområde. Området har idag höga naturvärden. Området har ett högt 
rekreationsvärde för Vaggerydsborna. 
Önskar Vaggeryds kommun och dess invånare att behålla Götarps Hage, tätortsnära 
natur- och kulturmiljö går det inte att kombinera detta med att bebygga åkermarken med 
bostäder. Bebyggs åkermarken göms hagmarken bakom bostäderna. Syns inte hagarna 
försvinner de snart. 
Vi vågar påstå att ingen djurägare kommer att utsätta sig själv eller sina djur genom att ha 
dem på bete så nära inpå ett bostadsområde. Det är inte säkert för varken djur eller 
boende och det kommer med all sannolikhet snart att innebära klagomål från de boende. 
Vilken typ av stängsel skall skydda djur och lekande småbarn? Försvinner betesdjuren 
försvinner hagmarken. 
 
Vidare vågar vi påstå att ingen boende vid det planerade bostadsområdet, Södra Park 1:2, 
Götarps Hage, kommer att uppskatta närheten till hagmarken med betesdjur, stora 
mängder flugor, kreatur- och gödsellukt eller den direkta närheten till skjutfältet som aktivt 
används (buller) och har en infartsväg i direkt anslutning till det planerade 
bostadsområdet. 
Bebyggs åkermarken försvinner snart hagmarken. Åker- och hagmarken går ej att 
återrestaurera om området bebyggs. Bebyggs området försvinner Vaggeryds enda 
tätortsnära kulturmiljö med åker- och hagmark. Kulturmiljön försvinner då åkermarken 
bebyggs. Utan åkermark blir hagmarken snart parkmiljö. Parkmiljö saknar biologisk 
mångfald. Natur- och kulturmiljön med etablerad rik fauna och flora påverkas i allra högsta 
grad negativt (försvinner) om åkermarken bebyggs med bostäder. 
”Attraktiva” tomter ska inte förstöra det attraktiva med att bo i Vaggeryd. 
Vi yrkar på att förslaget/ prospektet att anlägga ett nytt bostadsområde, Södra Park 1:2, 
Götarps Hage, avslås.” 

 

Kommentar 

Området är idag ett mindre område för hage och efterbete. Området är inte ett område som rä-
knas till jord- och skogsburk av nationell betydelse. Naturen med sin växtlighet och artrike-
dom förändras konstant. När gynnsamma förhållanden tas bort för en art finner de nya vägar 
och nya arter på plasten tillkommer. 
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Betande djur är ett populärt och trevligt inslag i närhet av våra samhällen. Något sakägare och 
föreningar påpekar och strider för. Det är kommunens vilja och ambition att befintlig arrenda-
tor ska kunna ges möjlighet att fortsätta nyttja de sydligaste ängs- och hagmarkerna så att mil-
jön kvarstår likt det som finns idag. Efterbetet ligger idag inom ungefär samma avstånd (möj-
ligtvis till och med närmre) som det nya bostadsområdet får till ängs- och hagmarkerna. Varför 
skulle inte nya invånare uppskatta detta på samma sätt? 
 
Kommunen bedömer inte att detta bostadsområde och detaljplanens syfte om platsens lämplig-
het strider mot Miljöbalkens syften om människors hälsa och säkerhet. Miljöbalkens 
(1998:808) 1 kap. 1 § och §6 samt 3 kap 4§.  Kommunen har pekat ut de platser i området som 
eventuellt kan påverka biotoper. Kommunen har undersökt möjligheterna till minimalpåverkan 
av biotoper och sökt dispens för ingrepp i biotopskyddade områden enligt 7 kap 11 § MB hos 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 2017-10-13 att medge dispens från biotopskyddet för 
igenläggning av dike i jordbruksmark på fastigheten Södra Park 1:2 i Vaggeryds kommun. 
 
I området ska ett dike tas bort. För att ta hand om och avvattna marken intill detta befintliga 
dike ska ett nytt dike anläggas i områdets östra utkant. Detta dike kommer anslutas till de be-
fintliga dikena i södra delen. En ansökan ska upprättas för tillstånd för markavvattning enligt 
11 kap MB. Denna ansökan ska klargöra och beskriva dikenas utformning och syfte. 
 
Kommunen ska främja en god och ekologisk hållbarhet men ska också ge förutsättning och ut-
reda möjligheter för att växa och utvecklas. Samhällsplanering är en ständigt pågående process 
som ska väga samman och ställa olika intressen mot varandra. Ibland innebär det att en bit 
åkermark måste ge vika för att skapa tillväxtmöjligheter för kommunen. 
 
Brukare och djurägare till de djur som betar Götarps Hage 20160624 

”Vaggeryds kommun har upprättat och genomför en restaureringsplan för Götarps Hage. 
Projektet har slagit väl ut. Kulturmiljön med åker- och hagmark har återställts. Fauna och 
flora 
har återkommit och etablerat sig. Den biologiska mångfalden är tydlig och unik för Vaggeryds 
tätorts närområde. Området har idag höga naturvärden. Området har ett högt rekreations-
värde 
för boende i Vaggeryds tätorts närområde. 
Bebyggs åkermarken med bostäder försvinner helheten med den tätortsnära natur- och 
kulturmiljö som Götarps Hagar utgör i dag och de höga naturvärdena i hagmarken kommer 
att gå förlorade. Det är inte lämpligt ur resurssynpunkt att ta åkermark i anspråk för byggnat-
ion då den bör användas för jordbruksdrift, för att säkra en livsmedelsförsörjning för framtida 
generationer. Jag anser att förslaget om att bygga på rubricerat område för att skapa ett ”at-
traktivt” boende strider mot miljöbalkens allmänna hänsynsregler i Miljöbalkens (1998:808) 1 
kap. 1 § och 6 § 
samt 3 kap. 4 §. 
 

1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som inne-
bär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
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utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
Miljöbalken skall tillämpas så att 

3. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
1 kap. 6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
3 kap. 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 
rationellt skogsbruk. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att förslaget/ prospektet med ett nytt 
bostadsområde, Södra Park 1:2, Götarps Hage, avslås.” 
 
Kommentar 

Kommunstyrelsen arbetsutskott har tagit del av synpunkterna. Se kommentar under yttrande 
av Representant i miljörådet för Skillingaryds/ Vaggeryds Ornitologiska förening 20160624. 
 

Vattenfall Eldistribution Ab 

”Vi behöver några extra dagar på oss att svara på denna. 
 Är det ok att komma med vårt svar till den 28 juni?” 
 
20160628 Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några  
anläggningar i området. 
Kultur och Fritid 

”Kultur- och fritidsnämnden har nästa möte den 29 juni. Veckan efter samrådstiden  
gått ut… påverkar det något?” 
 
Yttrande 20160706 

1. Kultur och fritidsnämnden vidhåller sitt yttrande från översiktsplanen där nämnden 
framförde ”Nämnden har inga invändningar mot att åkermarken vid Nestors tar i an-
språk för bostäder även om det hamnar nära friluftsområdet vid Friluftsgården. Detta 
under förutsättning att bebyggelsen inte begränsar det rörliga friluftslivets verksamhet. 
Det är viktigt att allmänhetens tillgänglighet till vattnet utmed Lagan består. Den fram-
tagna skötselplanen för Götarps området måste följas” Nämnden delar i mångt och 
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mycket Vaggeryds Museiförenings uppfattning hur bebyggelsen vid Nestors skall utfor-
mas. Ett yttrande museiföreningen lämnade i samband med att översiktsplanen togs 
fram. 

2. Nämnden ställer sig vidare tveksamma till delområde 3 både ur säkerhetstänk och kul-
turmiljösynpunkt. 

3. Kultur- och fritidsnämnden lämnar sitt yttrande efter det att samrådstiden gått ut. An-
ledningen är att nämnden inte har haft något sammanträde inplanerat under den tid 
som planen varit utställd.  

 

Kommentar 

Kultur- och fritid får dispens att svara senare. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av synpunkterna. Museiföreningens yttrande i 
samband med översiktsplanen löd ”Museiföreningens uppfattning är att byggnation i Södra 
Vaggeryd - Nestors måste anpassas till Götafors bruksområdes tradition och byggnadsstil.  Vi 
menar att här kan högst tvåvåningshus komma ifråga.” Nu upprättad Detaljplanen föreslår två 
våningar. Byggnadsstil och utformningen ska inte fastställas i samband med detaljplan om det 
inte handlar om miljöer inom kulturhistorisk värdefulla områden eller miljöer. En detaljplan 
ska enligt plan och bygglagen inte innefatta mer bestämmelser än vad som anses nödvändigt 
och inte heller innefatta ett större område än vad som anser behövas för att uppfylla syftet. 
Området ligger inte i direkt anslutning till Götafors området även om det är nära. Det finns 
mycket vegetation och Lagan utgör en tydlig avgränsning för de olika miljöerna. Däremot kan 
små inslag i arkitekturen som knyter an de olika områdena lämpligen förekomma. 
 

 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att ta denna samrådsredogörelse som egen  
och göra de kompletteringar som föreslås samt att därefter låta ställa ut planförslaget för gransk-
ning.  
Vaggeryds kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-12-06 
 
Hanna Grönlund                                                           
Planarkitekt                                                              
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BEHOVSBEDÖMNING 
Södra Park 2:1  
Nytt bostadsområde (Götarps Hage) 
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, 

risker, värdefull biotop, ho-

tade eller på annat sätt 

skyddsvärd växt- eller djurart, 

ekologisk känslighet) 

 L  Platsen är idag ett grönområde i form av 

ängs- och hagmarker. Platsen ligger nära 

Vaggeryds centrumbebyggelse och ser-

vice. En naturvärdesinventering är ge-

nomförd. Planförslaget bedöms inte ha 

någon betydande påverkar av kända in-

venterade arter eller miljöer. Inom före-

slagen kvartersmark finns inga betydande 

naturvärden. 

 
Miljömål som berörs av DP 

God bebyggd miljö  L  Planen bidrar till att förtäta Vaggeryds 

samhälle, vilket är i linje med det nation-

ella miljömålet god bebyggd miljö.  

Giftfri miljö   I  

 
Miljökvalitetsnormer 
Förordningen om omgiv-

ningsbuller och EU:s bullerdi-

rektiv. 

 L  Riksdagens riktvärde för trafikbuller som 

normalt inte bör överskridas är 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbygg-

nadsfasad , 50 dBA ekvivalent ljudni-

våsamt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats i anslutning till byggnaden. 

Kommunen bedömer att riktvärdena för 

trafikbuller inomhus uppfylls vid ny-

byggnad av bostadshus.  

Förordningen om Vattendi-

rektiv 

  -  

 
Natur 
Lagenligt skyddad natur (na-

turreservat), landskapsbild, 

strandskydd, område med 

geografiska bestämmelser 

enligt NRL, skyddsområde 

för vattentäkt etc.) 

  I Delar av planområdet berörs av strand-

skydd. För kvartersmarken ska strand-

skyddet upphävas. Kommunen bedömer 

att de befintliga vägar som finns där idag 

som ska kvarstå skapar tydliga barriärer 

från Naturområdena närmast Lagan. 

Vägarna tydliggör gränsen mellan privata 

fastigheter och den allemansrättsliga 

tillgängligheten och säkerställer livsvill-

koren för de djur och växter som finns där 

idag. 

Riksintresse för natur   I - 

Den befintliga miljöns käns-

lighet (ekologisk känslighet, 

fragmentering av grönom-

råde, förlust av gamla/grova 

träd, opåverkat/tyst område) 

 L  Utanför planområdet finns värdefulla 

miljöer och arter (se naturvärdesinvente-

ringen). 



   

Internationella konventioner 

(Natura 2000 m.fl.) 

  I - 

 
Effekter på hushållning med naturresurser 

Nyttjande av ändliga naturre-

surser 

  I - 

Alstring av avfall   I Vaggeryds kommun ansvarar för hus-

hållsavfall. 

 
Mark 

Risk för föroreningar   I - 

Skada (av geologisk format-

ion, sediment, rullstensås, 

drumlin område, översväm-

ning etc .) 

  I - 

 
Vatten 

Negativa förändringar gäl-

lande yt- och grundvatten 

(kvalitet, flöde, infiltration 

etc.) 

  I Befintliga dagvatten diken i områdets 

utkanter ska delvis bevaras och utvecklas. 

Diket som går igenom området försvinner 

och ska ledas om i södra delen för att för 

att säkerställa dagvattenflöden inom kvar-

tersmarken i området.  

Utsläpp till vatten   I - 

 
Luft 
Utsläpp till luft, luftfuktighet, 

temperatur, luftströmmar, lukt 

  I - 

 
Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmin-

nesvård och rörligt 

friluftsliv 

  I I närheten av planområdet i Götafors 

finns en kommunal kulturmiljö. Angrän-

sande till planområdet finns Vaggeryds 

friluftsgård med kringliggande leder och 

spår. 

Byggnadsminne eller forn-

minne 

  I Inom området finns inga fornminnen. 

Fornminne finns utanför planområdet, 

intill Lagan. Området angränsar till det 

västra NATUR-området. Denna del ska 

lämnas orörd.   

 
Social miljö 

(trygghet, säkerhet, rekreat-

ion, förlust av större rekreat-

ionsområde, fysiska störning-

ar, barriärer) 

  I Rekreationsområdena i intilliggande om-

råde kvarstår. 

 
Stadsbild 

(Struktur, dominans, helhet 

eller uppdelat/fragmenterat, 

skala, synfält) 

  -  

 
Landskapsbild 

Landskapsbild  L  Nuvarande öppen betes- och hagmark 



   

omvandlas till bostadsområde. Detta 

påverkar dagens landskapsbild.  

 
Effekter på människors hälsa och säkerhet 
Säkerhet (explosionsrisk, far-

liga transporter, olycksrisk, 

synergieffekter) 

  I - 

Hälsa (buller,trafik mm. Stö-

rande vibrationer eller ljus-

förhållanden, vatten- och luft-

föroreningar, synergieffekter) 

  I Området gränsar till Skillingaryds skjut-

fält. I praktiken är bullerstörningen från 

skjutfältet begränsad och kommunen be-

römmer inte detta vara något problem. 

Kommunen bedömer att riktvärdena för 

trafikbuller inomhus samt utomhusvid 

fasad uppfylls vid nybyggnad av bostads-

hus. Då gatan lämpligen ska hålla hastig-

het på max 40 km/h. 

 

Ljusförhållanden och  

lokalklimat (Temperatur, 

vindförhållanden, vindtunnel-

effekt, svackor med kalluft, 

dimbildning, snödrev, norr-

läge, skuggbildning, solexpo-

nering) 

  I - 

 
Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 

ÖP   I Området finns med i antagen översikts-

plan. 

 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 

Planområdet berörs av det generella strandskyddet enligt miljöbalken. Särskilda skäl för upphävande 

inom del av planområdet redovisas i planbeskrivningen. I övrigt finns inga enligt lag skyddade natur-

områden inom planområdet. Den angränsande kulturmiljön påverkas inte, inom området finns inga 

fornminnen. Området saknar riksintressen.  

 

Behövs en MKB eller inte? Nej 

 

Om ja, ange vilka aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten eller andra resurser som 

MKB-dokumentet bör behandla: -  

 

Kan effekterna sammantagna bli betydande? Nej 

 

Kommentar: De sammantagna effekterna blir ej betydande, vilket innebär att ingen miljöbedömning 

och tillhörande MKB behöver göras. 

 

Checklistan är utförd den: 2016-05-27 

Checklistan är reviderad:  2017-12-28 

________________________________   

Hanna Grönlund    

Planarkitekt     

 

Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör 
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Sammanfattning 
Vaggeryds kommun avser att ta fram en detaljplan ett nytt för ett nytt bostadsområde i Götarp, 

sydväst om Vaggeryds tätort. Med anledning av detta har Kråkfot Natur AB genomfört en 

naturvärdesinventering av planområdet (ca 3,5 ha) samt ca 8 ha dess omgivningar. Syftet med 

inventeringen är att undersöka om det finns höga naturvärden inom det område som är påtänkt 

för byggnation samt i dess influensområde i sydväst. Syftet är även att - om möjligt - peka ut ytor 

i området utanför planområdet där naturvärdena är lägre för att se om dessa kan tas i anspråk för 

eventuell dagvattenhantering eller bebyggelse.  

Större delen av planområdet utgörs av f.d. åkermark och annan gräsmark. Inga rödlistade arter 

har påträffats här och ytorna bedöms ha låga-måttligt höga naturvärden. Strandzonen mot Lagan 

är det enda undantaget, vilken hyser mycket höga naturvärden. Detta område bör inte 

exploateras. Om man planerar att sköta eller göra ingrepp i strandmiljön i syfte att öka dess 

tillgänglighet för boende eller friluftsliv bör detta kommuniceras med en ekolog så att åtgärderna 

kan ske på ett sätt som är förenligt med att bevarandet av den naturliga strandmiljön. 

Större delen av betesmarken söder och väster om planområdet har höga-mycket höga 

naturvärden. Dessa ytor bör ej exploateras utan fortsätta att skötas så att dess naturvärden 

bibehålls. I betesmarken noterades rikligt av de rödlistade arterna slåttergubbe (VU), 

sommarfibbla (NT) och sparsam förekomst av vanlig backsippa (VU). En sammanställning av de 

fynd av rödlistade arter som rapporterats in till Artportalen, visar att observationer gjorts av 19 

rödlistade fågelarter rapporterats in från en plats ca 200 m från planområdet. Många av de 

observerade fåglarna har bara observerats sträckande eller förbiflygande men de arter som 

noterats spelande eller häckande i området visar att betesmarkerna och strandmiljöerna runt 

Lagan är intressanta fågelmiljöer. 

I Artportalen har även utter rapporterats in från en plats vid Lagan knappt 200 m väster om 

planområdet.  

Det finns dock även ytor i anslutning till planområdet där naturvärdena bedöms vara låga-måttligt 

höga vilka bör vara första handsvalet om mer mark behöver tas i anspråk. Det rör sig 

huvudsakligen om gammal åkermark  och planade betesmark med låga floravärden. Ett av 

områdena är fuktigt/blött och är mest lämpad för att t ex fungera som dämpande vattenmagasin 

höga flöden eller fungera som vattenrenande våtmark.  

Naturvärdesinventeringen utfördes den 29 juni år 2015 av Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB. 

Eva Götbrink är även rapportförfattare.  
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Inledning 
Vaggeryds kommun avser att utarbeta en detaljplan för ett nytt bostadsområde i Götarp, sydväst 

om Vaggeryd samhälle. Planområdet är ca 3,5 ha stort (bild 1). Kråkfot Natur har i samband med 

detta fått i uppdrag av att göra en naturvärdesinventering av planområdet och dess omgivningar. 

Syftet med naturvärdesinventeringen är bl a att kartera naturvärdena i det föreslagna området. 

Förutom planområdet ska även ett influensområde, ca 8 ha betesmark söder och väster om 

planområdet, inventeras och naturvärdesbedömas. Betesmarken i Götarp har höga kända 

naturvärden, den finns med i kommunens naturvårdsprogram och ingår i den nationella ängs- 

och betesmarksinventeringen. Avgränsningar för det inventerade området framgår av bild 1.  

Inventeringen har utförts den 29 juni år 2015 av Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB. Eva 

Götbrink är även rapportförfattare. 

 
Bild 1. Planområdet är beläget i Götarp, alldeles sydväst om Vaggeryds samhälle. På bilden har 

planområdet avgränsats med vit linje. Utöver planområdet omfattar inventeringen även ca 8 ha 

betesmark söder och väster om planområdet (grön linje). Stora delar av betesmarken har höga kända 

naturvärden. OBS. Matargatan i planområdets södra del visar inte gatornas slutgiltiga läge då detta 

ännu inte var bestämt vid tiden för undersökningen. 

Syfte 
Syftet med inventeringen är att undersöka om det finns höga naturvärden inom det område som 

är påtänkt för byggnation samt i dess influensområde i sydväst. Syftet är även att - om möjligt - 

peka ut ytor i området utanför planområdet där naturvärdena är lägre för att se om dessa kan tas i 

anspråk för eventuell dagvattenhantering eller bebyggelse samt komma med förslag på hur 

naturvärdena kan stärkas.  



Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning av Götarps hage, Vaggeryds kommun 
 20150821.  

7 
 

Metod  

Sammanställning av redan kända naturvärden 
Följande material har insamlats för planområdet och dess omgivningar: 

 Samtliga naturhänsyn som redovisas i Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor 

(naturvårdsavtal, biotopskydd, skogliga nyckelbiotoper och naturvärdesområden mm.)  

 Rödlistade arter som rapporterats in från Artportalen. 

 Länsvisa geodata för webbGIS, Jönköpings län med avseende på naturvård. Samtliga 

skikt inom lagergrupperna områdesskydd, artinventeringar, biotopinventeringar och 

miljöövervakningsinventeringar har aktiverats för att se om träffar genererades inom det 

avgränsade området, men inte skikt kopplade till jakt och kalkning. I lagergruppen 

”vatten” har endast naturvärdesklassning av vattendrag aktiverats. 

Fältbaserad inventering 
Fältbaserad inventering utfördes den 29 juni år 2015 av Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB. 

Utöver planområdet, som är ca 3,5 ha, undersöktes även ett influensområde på ca 8 ha, en 

betesmark söder och väster om planområdet. Betesmarken i Götarp har höga kända naturvärden. 

Avgränsningar för det inventerade området finns inritade på bild 1. Totalt tillbringades ca 6 h i 

området.  

Indelning i delområden 

Under fältarbetet delades planområdet in i 5 st mindre delområden inom vilka naturmiljön 

bedömdes vara relativt homogen. Varje delområde tilldelades en identitet, en siffra (1-5, se bild 

5). Även naturmarken i direkt anslutning till planområdet (den omgivande ”bården”) delades vid 

inventeringen upp i ett antal polygoner med homogen naturmiljö. De delområden som är belägna 

utanför planområdet har namngetts A-J (se bild 5).  

Insamlad data  
Det undersökta området utgörs av öppen mark – ej skog.  

I delområdena noteras naturtyp, dominerande vegetation och typiska samt karaktäriserande arter. 

Vidare noteras sällsynta arter, indikatorarter, rödlistade arter samt arter på art- och 

habitatdirektivets bilaga 2 i den mån de påträffas, samt eventuella negativa ingrepp - t ex 

förekomst av gödselpåverkan, diken, körskador och insådd av vallväxter. Utöver detta noteras 

övriga saker som bedöms kunna vara av intresse eller betydelse för naturvärdesklassificering.  

Varje delområde tilldelas en naturvärdesklass: klass 1 - mycket höga naturvärden, klass 2 - höga 

naturvärden, klass 3 - måttliga naturvärden, klass 4 - låga naturvärden.  Ju högre naturvärden - 

desto mer ingående beskrivs delområdet. Delområden med låga (naturvärdesklass 4) eller måttligt 

höga naturvärden (naturvärdesklass 3) beskrivs mer översiktligt. Naturvärdesklassen motiveras 

genom förekomst/frånvaro av ovan beskrivna naturvärdeselement och strukturer. 

Undersökningens avgränsningar 
Den naturvärdesinventering som gjorts syftar till att göra en bedömning av om och i så fall var i 

området det finns höga naturvärden.  
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Inventeringen är begränsad till land- och våtmarksmiljöer och omfattar alltså inte vattenmiljöer.  

Rödlistade arter och arter upptagna på art- och habitatdirektivets bilaga 2 noteras i den mån de 

påträffas, men för att dokumentera dessa mer noggrant krävs ofta att specialinriktade 

inventeringsinsatser företas vid en viss tid på året.  

Den naturvärdesinventering som gjorts omfattar i första hand de artgrupper som brukar 

användas som signal- och indikatorarter, dvs. kärlväxter, kryptogamer och svampar. Vid tiden för 

fältbesöket var det dock ännu för tidigt på året för hattsvampar.  

Detta arbete omfattar inte undersökningar av områdets hydrologi. Det omfattar inte heller en 

bedömning av andra risker än sådana kopplade till negativ påverkan av höga naturvärden, t ex 

risk för erosion, översvämning osv.  

Fotodokumentation 
Fotodokumentation finns. Varje foto är kopplat till en geografisk plats, en s k waypoint, se bild 5. 

Även fotoriktning har noterats för alla foton. Samtliga foton visas i resultatdelen.   

Resultat 

Sammanställning av kända naturvärden 

 Inom det avgränsade området finns inga kända naturhänsyn redovisade i Skogens pärlor, 

däremot finns ett angränsande 4 ha stort forn- och kulturlämningsområde i nordväst 

(hyttområde). 

 Länsstyrelsens webb-GIS för naturvård:  

Inom det avgränsade området finns inga träffar i lagergruppen ”Områdesskydd”.  

I lagergruppen ”artinventeringar” genererade skiktet ”skyddsvärda träd i Jönköpings län” 4 

träffar i det område som avgränsats (se bild 2). Det rör sig om förekomst av en grov björk 

(340 cm i omkrets), en grov klibbal (265 cm i omkrets) samt två döda träd: en ask (130 

cm i omkrets) och en björk (130 cm  i omkrets). Dessa träd står utanför planområdet och 

det inventerade området det bör inte utgöra något problem att lämna dem orörda. 

Lagergruppen ”biotopinventeringar” redovisar träff för Svenska Jordbruksverkets Ängs- och 

betesinventering. Det rör sig om tre intilliggande ytor med en sammanlagd areal om ca 7,5 ha 

(områdes-ID i ängs- och betesinventeringen: AO9-WNW, 9F5-GBW och EC5-TRL). 

Även skiktet Sks frötäktsområde täcker det inventerade området. Detta frötäktsområde 

omfattar en större yta och berörs inte i någon större omfattning av de åtgärder som 

planeras i planområdet. 

Lagergruppen ”miljöövervakningsinventeringar” visar att det finns två stycken 

miljöövervakningsstationer i och strax utanför det avgränsade området (i nordväst). Det finns 

även en undersökningsstation för vattenkemi på samma plats. 

I lagergruppen vatten redovisas träff för Naturvärdesklassning av vattendrag i Jönköpings län (se 

blå linje i bild 2). Träffen avser Lagan övre som tilldelats naturvärdesklassen lågt 

naturvärde.  
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Bild 2. Kartutsnittet visar ett utval av de 
regionala webbGIS-skikt som länsstyrelsen i 
Jönköpings län tillhandahåller i sitt 
webbaserade kartskåp.  

Blåa prickar visar träffar av skyddsvärda träd. 
Från väster till öster rör det sig om förekomst 
av en grov björk (340 cm i omkrets), en grov 
klibbal (265 cm i omkrets) samt två döda träd: 
en ask (130 cm i omkrets) och en björk (130 cm  
i omkrets). Orange linje visar Länsstyrelsens 
naturvärdesklassning av vattendrag. Lagan fick 
längs denna sträcka klassningen ”låga 
naturvärden”. Grönstreckade ytor visar de 

betesmarker som omfattas av Jordbruksverkets ängs- och betesinventering: tre ytor om totalt ca 7,5 ha. 
Utanför planområdets nordvästra del finns två miljöövervakningsstationer och en undersökningsstation för 
vattenkemi. Dessa syns som gröna små punkter på kartan. Utöver detta omfattas planområdet och dess 
omgivningar också av Sks frötäktsområde. (källa: länsstyrelsens Webb-GIS) 

 Rödlistade arter som rapporterats in från Artportalen: 

I Artportalen finns inga rödlistade arter (publika fynd) inrapporterade från det avgränsade 

planområdet. I planområdets omgivningar finns dock ett flertal fynd. Samtliga lokaler har 

ritats in på bild 3 och beskrivs i bildtexten. 

 

Bild 3. Kartutsnittet visar Artportalens oskyddade fynd av rödlistade arter i närheten av planområdet - som på 

bilden utgör den norra delen av svart avgränsning. Den södra delen av svart avgränsning utgör det s k 

influensområdet som också fältinventerats. Röd linje avgränsar det område inom vilket rödlistade arter 

registrerats. Följande arter finns inrapporterade: 

Backsippa, som klassas i rödlistans kategori VU (vunerable/sårbar), har år 2011 och 2013 påträffats i 

betesmarken strax utanför planområdets västra gräns då 101 respektive 160 individ/stänglar har räknats in (gul 

punkt 1). Även i betesmarken söder om planområdet (gul punkt 2) samt i väster, vid gamla reningsverket (gul 

punkt 3), finns två större backsippelokaler inrapporterade.  
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Det finns också en notering om att fältgentiana (EN, endangered) påträffats i betesmarken (svart punkt 4). 

Denna har dock inte återfunnits vid senare eftersök.  

En annan art som i februari 2015 noterades i anslutning till området är utter (röd punkt 5).  

Slutligen har ett stort antal rödlistade fåglar rapporterats in från ”Nestors” fågellokal, belägen i västra delen av 

Götarps betesmark (grön punkt 6). Det rör sig om sträckande stjärtand (VU), myrspov (VU) och ängspiplärka 

(NT), förbiflygande bivråk (NT, near threaten/nära hotad), duvhök (NT), havsörn (NT), noterad tornseglare (VU), 

hussvala (VU) och sävsparv (VU – noterad en gång 2005), spelande kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT),  

kungsfågel (VU), rosenfink (VU – noterats en gång 2002), gulsparv (VU), ortolansparv (VU) och häckade 

gröngöling (NT), spillkråka (NT),  buskskvätta (NT), stare (VU). 

Fältinventering 
Större delen av planområdet utgörs av f.d. åkermark och annan gräsmark, endast närmast Lagan 

finns en mindre yta med strandmiljö. 

Bild 4 nedan visar en ortofotokarta på vilken delområde 1-5 samt A-i ritats in. I tabell 1 redovisas 

naturvärdesklassificering samt den information som samlats in för respektive delområde inom 

planområdet medan motsvarande information för delområden belägna utanför planområdet 

redovisas i tabell 2. 

Bild 4. Bilden visar ett ortofoto med gränser för delområde 1-5 inom planområdet (vita linjer) samt A-I utanför 

planområdet (gröna linjer) inlagda. Ungefärliga gränser för fuktig mark har rastrerats med ljusblå färg. Om 

dessa ytor inte tilldelats någon egen bokstavs-ID ingår de i den omgivande ytan. Mörkblå linjer visar befintliga 

diken. OBS. Matargatan i planområdets södra del visar inte gatornas slutgiltiga läge då detta ännu inte var 

bestämt vid tiden för undersökningen. 
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 Bild 5. Bilden visar ett flygfoto. Blå markeringar visar waypoints där foton tagits. Vit text visar fotonummer 

samt fotoriktning (S/V/N/Ö). 
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Delområde 1-5 belägna inom planområdet 

 

Tabell 1. Insamlad data och naturvärdesklassning för besökta delområden inom planområdet. 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

1  (F.d.) åker 4 4 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Låga naturvärden. Marken utgörs av åkermark eller f.d. 
åkermark. I fältskiktet växer näringskrävande artter som hundkäx, smörblomma, maskros, ängskavle 
och stormåra. Åkermarken är dikad. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Åkermark har generellt låga naturvärden. 
 
Hänsyn: Spara gärna träden. De hyser dock inte några högre naturvärden utöver att de tillför 
variation. 

Foto 4 – delområde 4, mot SO 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

2 (F.d) åker 3 3 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Åkermark eller f.d. åkermark. I fältskiktet växer 
näringskrävande växter men även arter som gulmåra och mandelblom vilket visar att marken börjar 
bli naturaliserad. Åkermarken är dikad i öster. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Åkermark har generellt låga naturvärden. 
 
Hänsyn: Den omedelbara närheten till Lagan medför att det är extra viktigt att man tar hänsyn till 
vattenmiljön då projekteringen planeras. 

Foto 3 – delområde 2 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

3 Strandmiljö 1(-2) 5 

 Allmän beskrivning samt naturvärden: Detta delområde utgörs av en naturlig strandmiljö. I 
fältskiktet finner man högvuxna starrarter samt bredkaveldun, svärdslilja och älggräs samt hundkäx. I 
buskskiktet finns bl a olvon och hallonsnår. Längs strandkanten  finns klibbal i bukettform. Trädens 
stammar är relativt grova (25-70 cm) och flera av träden har håligheter. I öster ansluter ett dike. 
Diket är delvis igenvuxet och närmast husen igenfyllt med trädgårdsavfall. Under gång-cykelvägen 
har diket kulverterats. Söderut avgränsas ytan av en annan GC-väg. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Strandmiljöer är alltid viktiga naturmiljöer, t ex för fåglar och 
insekter . Gamla träd i strandmiljö har även positiv inverkan på bottenfauna och för fågellivet. 
Naturmiljön som sådan har alltså generellt höga värden.  
 
Hänsyn: Strandzonen och dess träd bör lämnas orörda. Om man planerar att sköta eller göra ingrepp 
i strandmiljön i syfte att öka dess tillgänglighet för boende eller friluftsliv bör detta kommuniceras 
med en ekolog så att åtgärderna kan ske på ett sätt som är förenligt med att bevarandet av den 
naturliga strandmiljön. 

Foto 3 – delområde 3 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

4  F.d. åkermark/skött gräsmark 4 -  

Allmän beskrivning samt naturvärden: Detta delområde utgörs av en extensivt skött gräsmark. I norr 
gränsar det till befintlig villabebyggelse vars tomter har tenderat att expandera en bit ut i 
gräsmarken. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Åkermark och skötta gräsmattor har generellt låga naturvärden. 

  

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

5 Betesmark 3 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: En liten del av planområdets östligaste del är belägen i en 
obetad del av hagmarken. Floravärdena är inte särskilt höga, men lite ängshavre påträffas vilket är en 
växt som återfinns i ogödslad betesmark. Troligtvis har ytan tidigare sambetats med åkermarken då 
här också växer en del vallgräs. Marken är kuperad och här finns stenrösen (som omfattas av 
biotopskydd).  
 
Kommentar till naturvärdesklass: Marken är ogödslad och hyser stenrösen vilka är viktiga miljöer för 
många djur, men den är påverkad av insåddsarter och ohävd. Endast ett fåtal hävdgynnade 
naturbetesarter påträffas. 

Hänsyn: Ytan är belägen i planområdets ytterkant och det är inte säkert att man planerar att 
exploatera den för bebyggelse då detta kräver omfattande schaktning. Naturtypen uppfattas säkert 
av många som en tilltalande naturmiljö att ha i sitt bostadsområdes närhet. Den ger en genuin 
återkoppling till markens historia som odlingslandskap  och kan därför vara lämplig att bevara.  Man 
bör ha i åtanke att den här typen av mark kräver skötsel för att inte växa igen. 
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Delområde A-I belägna utanför planområdet 
 

Tabell 2. Insamlad data och naturvärdesklassning för besökta delområden belägna i anslutning till planområdet.  

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

A Naturbetesmark 1(-2) 2,6,7,8 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Detta delområde utgörs av en stor kuperad betesmark. På 
höjderna går små berghällar i dagern som omges av torra-friska växtsamhällen medan svackorna 
mellan höjderna utgörs av fuktäng. I betesmarken växer en hel del slåttergubbe (VU), rikligt med  
sommarfibbla (NT), jungfrulin, stor blåklocka, svinrot, ängsvädd, ängshavre, stagg, backnejlika och 
pillerstarr vilket är hävdgynnade arter som påträffas i värdefulla betesmarker. Här finns även 
magermarksväxter som vårbrodd, svartkämpar, gråfibbla, gökärt, blodrot, ljung, grönvit nattviol, 
prästkragar, åkervädd, tjärblomster, mandelblom och  styvmorsviol.   

I de fuktiga delarna har hävden troligtvis varit sämre, särskilt i den södra delen där vegetationen nu 
huvudsakligen utgörs  av älggräs, tuvtåtel,  revsmörblomma och veketåg. I norra delen finns dock 
även mer artrika fuktängsytor  med inslag av gökblomster, kärrtistel, midsommarblomster 
humleblomster och hund- och blekstarr.  

De sydvästra delarna av betesmarken är litepåverkade av insådd och gödsling. Här återfinns utöver 
magermarksväxter och hävdgynnade arter även en hel del smörblomma,  hundkex, tuvtåtel, 
ängssyra,  röd- och vitklöver, teveronika, grässtjärnblomma och mer bredbladiga gräs. 

Träd- och buskskikt utgörs huvudsakligen av enbuskar och björk men här finns även hagtorn, hägg, 
tall, asp, sälg och rönn. Inga grova eller riktigt gamla träd påträffades, men en del av björkarna börjar 
utvecklas till hålträd. 

Kommentar till naturvärdesklass: Naturbetesmarken är, relativt stor, variationsrik, artrik, hyser 
rödlistade arter och har höga-mycket höga naturvärden. Orsaken till att det inte självklart placeras i 
högsta naturvärdesklassen är att de fuktiga delarna inte håller högsta värde samt att de västra delen 
är påverkad av insådd och i viss mån gödsling. 

Hänsyn: Betesmarken bör inte exploateras alls utan fortsättas att skötas så att de höga värdena 
består.  

Foto 2 – delområde A 
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Foto 6 – delområde A 

 

Foto 7 – delområde A 
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Foto 8 – delområde A 

 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

B Betesmark -fuktäng Naturvärdesklass: 3 1 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Delområdet utgörs av en plan, långsmal fuktäng som är dikad 
längs såväl västra som östra kanten. I fältskiktet finns inga hävdarter utan endast tuvtåtel och 
bredbladiga gräs, smörblomma och hundkex. Trädskiktet utgörs av medelålders björk och tall. 

Kommentar till naturvärdesklass: Stor påverkansgrad (dikning,  ev. har marken även planats ut) samt 
avsaknad av hävdgynnade arter. Fuktängar är dock alltid värdefulla ur ekologisk aspekt, bl a för deras 
funktion som vattenmagasin och vattenrening. Floravärdena i detta område är dock låga. 

Hänsyn:  Om dikena läggs igen skulle delområdets  troligtvis kunna omföras till en våtmark vilket 
skulle kunna generera en förstärkt kapacitet för vattenrening och buffring av vatten vid höga flöden.  
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Foto  1 – delområde B 

 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

C Betesmark Naturvärdesklass: 3-4  

Allmän beskrivning samt naturvärden: Planad betesmark med trivial floran. 

Kommentar till naturvärdesklass: Fysiska ingrepp i form av utplaning och tillförsel av gödning har 
medfört att den naturliga betesmarksfloran försvunnit.  

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

D Betesmark 3 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Igenväxande, obetad betesmark. Igenväxningen har gått 
ganska långt, även om det ännu finns tid att restaurera ytan.  

Kommentar till naturvärdesklass: Igenväxningsmark utgör en mycket vanlig naturtyp. Högvuxen 
igenväxningsvegetation medför att den sällsynta hävdgynnade floran skuggas ut och försvinner. 

Hänsyn:  Naturvärdena kan förstärkas genom att området röjs och införlivas i betesmarken. 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

E Naturbetesmark 2 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Detta delområde utgörs av en kuperad betesmark. På sina 
håll små hällar i dagern och dessa omges av torra-friska växtsamhällen. I betesmarken växer lite 
slåttergubbe (VU) och vanlig backsippa (VU), samt en hel del jungfrulin, stor blåklocka, svinrot, 
ängsvädd, ängshavre, stagg och darrgräs vilket är hävdgynnade arter som påträffas i värdefulla 
betesmarker. Här finns även magermarksväxter som vårbrodd, gul fetknopp, fårsvingel, svartkämpar, 
gråfibbla, gökärt, blodrot, ljung, prästkrage, tjärblomster, mandelblom och  styvmorsviol.   

Den södra delen av betesmarken är mer påverkade av insådd och gödsling. Här återfinns en hel del 
smörblomma,  hundkex, tuvtåtel, ängssyra,  röd- och vitklöver, teveronika, grässtjärnblomma och 
mer bredbladiga gräs. 

Träd- och buskskikt utgörs huvudsakligen av enbuskar och björk. 

Kommentar till naturvärdesklass: Naturbetesmarken är hyser en hel del hävdgynnade arter, även 
rödlistade arter som backsippa och slåttergubbe och har därför höga naturvärden. Orsaken till att det 
inte placeras i högsta naturvärdesklassen är att hävdgynnade arter saknas på vissa ytor, särskilt i de 
sydliga delarna är påverkade av insådd och i viss mån gödsling.  

Hänsyn: Betesmarken bör inte exploateras utan fortsättas att skötas så att de höga värdena består. 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

F Betesmark - fuktäng 2 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Delområdet utgörs av en lågliggande fuktäng. I fältskiktet 
finns företrädelsevis älggräs, smörblomma, veketåg, revsmörblomma, teveronika, grässtjärnblomma 
men även lite hävdgynnade arter som gökblomster och darrgräs samt blekstarr och hirsstarr. 
Området betas men hävden är dålig. 

Kommentar till naturvärdesklass: Fuktängen hävdas och hävdgynnade arter förekommer  - dock 
relativt sparsamt. 

Hänsyn: Delområdet bör inte exploateras. Fuktängar är alltid värdefulla ur ekologisk aspekt, bl a för 
deras funktion som vattenmagasin och vattenrening. Här finns även vissa floravärden. 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

G F.d åkermark. 4  

 Allmän beskrivning samt naturvärden: Åkermark eller f.d. åkermark. I fältskiktet växer 
näringskrävande växter men även arter som visar att marken börjar naturaliseras. Åkermarken är 
dikad närmast vägen i norr. 
 
Kommentar till naturvärdesklass: Åkermark/f.d åkermark har generellt låga naturvärden. 
 
Hänsyn: Den omedelbara närheten till Lagan medför att det är extra viktigt att man tar hänsyn till 
vattenmiljön om detta del ska område exploateras.. 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

H Naturbetesmark 1 10, 11 

Allmän beskrivning samt naturvärden: Även denna betesmark är kuperad med höjderna där små 
berghällar går i dagern och mellanliggande friska och fuktiga partier. I betesmarken - som är mycket 
artrik – växer särskilt i södra delen rikligt med slåttergubbe (VU), medan lite vanlig backsippa (VU) 
påträffas i de västra delarna. Här finns även jungfrulin, backtimjan, stor blåklocka, svinrot, pillerstarr, 
ängsvädd, ängshavre och stagg, vilket är hävdgynnade arter som påträffas i värdefulla betesmarker. 
Marken är mycket mager med växter som vårbrodd, gråfibbla, gökärt, blodrot, gulmåra, smultron, 
tjärblomster, kruståtel, lingon, ljung och  styvmorsviol. I de fuktiga delarna finns även 
revsmörblomma, midsommarblomster, humleblomster och hund- och blekstarr.  

Träd- och buskskikt utgörs huvudsakligen av enbuskar och björk men här finns även t ex asp. Inga 
grova eller riktigt gamla träd påträffades, men en del av björkarna börjar utvecklas till hålträd. 

Kommentar till naturvärdesklass: Naturbetesmarken är, relativt stor, variationsrik, artrik, hyser 
rödlistade arter och har höga-mycket höga naturvärden.  

Hänsyn: Betesmarken bör inte exploateras alls utan fortsättas att skötas så att de höga värdena 
består.  

Foto 10 delområde H 

 

Foto 11 delområde H 
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Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

I Betesmark 3  

Allmän beskrivning samt naturvärden: Betesmark, i söder troligtvis utplanad, med trivial flora som 
indikerar viss gödselpåverkan: bredbladiga gräs, smörblomma, ängssyra, teveronika och lite 
svartkämpar. De senare indikerar att floran och marken börjar naturaliseras. I norr mer högvuxen 
växtlighet med bredbladiga gräs, hundkex och smörblomma mm. 

Kommentar till naturvärdesklass: Fysiska ingrepp i form av utplaning, tillförsel av gödning och 
kanske även ohävd har medfört att den naturliga betesmarksfloran försvunnit. 

Polygonnummer Naturtyp Naturvärdesklass Fotonr 

J Betesmark 3 - 

Allmän beskrivning samt naturvärden: (Planad?) gräsmark/betesmark med trivial flora som 
smörblomma, hundkex, tuvtåtel, klöver, teveronika och ängsgröe. 

Kommentar till naturvärdesklass: Fysiska ingrepp i form av utplaning och tillförsel av gödning har 
medfört att den naturliga betesmarksfloran försvunnit. 
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Sammanfattning av naturvärden och naturhänsyn 
Generellt: närheten till Lagan medför att det är extra viktigt att man tar hänsyn till vattenmiljön 

då projekteringen (dagvattenhantering mm) planeras. Rådgivning omkring detta faller inte inom 

ramen för denna undersökning. 

Naturtyper och delområden 
I bild 7 har resultaten visualiserats genom att de ytor som bedömts ha mycket höga naturvärden 

(klass 1) har färgats starkt röda, medan ytor med höga naturvärden (klass 2) färgats ljusare rött. 

Ytor med måttliga-låga (klass 3 och 4)naturvärden har lämnats ofärgade.  

Bild 7. På ortofotokartan har delområden med mycket höga naturvärden (klass 1) färgars starkt röda medan 

delområden med höga naturvärden (klass 2) färgats ljusare rött. Delområden med måttliga till låga naturvärden 

(klass 3 och 4) har lämnats ofärgade. OBS. Matargatan i planområdets södra del visar inte gatornas slutgiltiga 

läge då detta ännu inte var bestämt vid tiden för undersökningen.  

Inom planområdet har delområde 3, strandmiljön vid Lagan, tilldelats naturvärdesklass 1, dvs 

bedömts ha mycket höga naturvärden. Detta område bör inte exploateras. Om man planerar att 

sköta eller göra ingrepp i strandmiljön i syfte att öka dess tillgänglighet för boende eller friluftsliv 

bör detta kommuniceras med en ekolog så att åtgärderna kan ske på ett sätt som är förenligt med 

att bevarandet av den naturliga strandmiljön. 

Utanför planområdet har betesmarkerna i delområde E och F bedömts ha höga naturvärden 

(klass 2) medan delområde A och H klassats i den högsta naturvärdesklassen. Samtliga dessa 

betesmarker bör fortsätta hävdas och inte exploateras. Det är även önskvärt att hävden i 

delområde D tas upp igen.  

I övriga delområden bedöms naturvärdena vara låga till måttligt höga. I anslutning till 

planområdet ligger delområde B, C och G. Delområde C och G utgörs av åkermark respektive 
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planad betesmark, medan delområde B utgörs av en fuktäng vars vegetation är störd av dikning 

och eventuellt även av att marken planats ut. Dessa ytor är de lämpligaste alternativen att ta i 

anspråk om mer yta behöves för det nya bostadsområdet. Observera att delområde B är blött och 

mest lämpad för att t ex fungera som dämpande vattenmagasin höga flöden eller fungera som 

vattenrenande våtmark. Delområde G ligger i anslutning till Lagan vilket ställer krav på  hänsyn 

till vattenmiljön om detta del ska område exploateras. 

Inte heller område I bedöms ha höga naturvärden kopplade till sig. Härifrån har dock ett 

betydande antal rödlistade fåglar rapporterats in. Flertalet observationer verkar dock inte specifikt 

beröra just detta delområde utan observerats i närområdet - vid ån, i Lagans strandmiljöer och i 

de öppna artrika jordbrukslandskapet som omger platsen. Men om denna yta är aktuell för 

exploatering bör man kontakta fågelklubben för att få deras synpunkt på detta. 

Arter 
Observera att inventeringen inte syftar till att vara en fullständig artinventering utan till att ge en 

grund för att karaktärisera och naturvärdesbedöma det inventerade delområdet.  

Signalarter 

Inga skogliga signalarter har noterats inom ramen för undersökningen. 

Rödlistade arter 

Inom ramen för undersökningen har inga rödlistade arter påträffats i planområdet. I 

influensområdet, dvs i betesmarken söder och väster om planområdet har de rödlistade arterna 

slåttergubbe (VU), vanlig backsippa (VU) och  sommarfibbla (NT) påträffats. Förekomsterna av 

slåttergubbe och sommarfibbla är rikliga, medan den påträffades förekomsten av vanlig backsippa 

var sparsam. Den sistnämnda arten bör dock eftersökas tidigare på säsongen om kvantifiering ska 

ske och de förekomster som tidigare rapporterats in i artportalen visar att hundratals 

individer/stänglar då räknats in. 

I Artportalen har utöver ovan  nämnda förekomster även utter rapporterats in från en plats vid 

Lagan knappt 200 m väster om planområdet. Denna notering gjordes i februari 2015.  

I artportalen finns även ett flertal observationer ”Nestors” fågellokal, belägen i västra delen av 

Götarps betesmark (grön punkt 6). Det rör sig om sträckande stjärtand (VU), myrspov (VU) och 

ängspiplärka (NT), förbiflygande bivråk (NT, near threaten/nära hotad), duvhök (NT), havsörn 

(NT), noterad tornseglare (VU), hussvala (VU) och sävsparv (VU – noterad en gång 2005), 

spelande kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT),  kungsfågel (VU), rosenfink (VU – noterats 

en gång 2002), gulsparv (VU), ortolansparv (VU) och häckade gröngöling (NT), spillkråka (NT),  

buskskvätta (NT), stare (VU). 

Många av de observerade fåglarna har bara observerats sträckande eller förbiflygande men de 

arter som noterats spelande eller häckande i området visar att betesmarkerna och trädmiljöerna 

runt Lagan är intressanta fågelmiljöer. 

- Närområdet runt Lagan är av intresse för rödlistade hackspettar (spillkråka, mindre 

hackspett och gröngöling) samt kungsfiskare.  

- De öppna betesmarkerna är attraktiva miljöer för jordbrukslandskapets fåglar och 

insektsätare (t ex tornseglare, hussvala, rosenfink, gulsparv, buskskvätta och stare.  
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- Närområdets öppna betesmarker och Lagans strandzon kan vara ett attraktivt 

födosöksområde för sträckande rovfåglar.  

Referenser 
Artportalen: https://www.artportalen.se/ 

Artdatabankens artfakta: http://artfakta.artdatabanken.se/ 

Jordbruksverkets ängs- och betesinventering: https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/search.jsp  

Länsstyrelsens regionala  geodata: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-

geodata/jonkopings-lan/Pages/default.aspx 

Skogsstyrelsens skogens pärlor: https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/ 
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Förslag till beslut 
Ge tekniska chefen delegation att tilldela konsultstöd för framställan 
av förfrågningsunderlag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandling av beläggningsarbeten för åren 2018-2021 kommer att 
genomföras under vårvintern.  
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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ID Verksamhet/ID-benämning Besluts-
attestant Granskare

Tekniska utskottet
1001 Tekniskt utskott Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert

Kartor
1702 Kommunstyrelsen - Adresskartor
1703 Kommunstyrelsen - Stomnätsarbeten
1704 Kommunstyrelsen - Kartförsörjning

Tekniska kontoret
2000 Tekniskt kontor Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2001 Företagshälsovård Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2004 Byggledning Gata/VA Magnus Ljunggren Monica Johansson Grönkvist
2006 Kommunförrådet Hans Göransson Anders Johansson
2007 Torgplatser Hans Göransson Elisabeth Wigert
2008 Kommunala tavlor Hans Göransson Anders Johansson
2011 Avstängningsmaterial Hans Göransson Anders Johansson

Skogar och mark
2101 Skogar - Akt 209 Flisning Hans Göransson Anders Johansson
2102 Reservat Hans Göransson Anders Johansson
2103 Övrig markreserv Hans Göransson Anders Johansson
2105 Kolonilotter Hans Göransson Anders Johansson
2106 Arrenden Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2108 Marksanering Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving

Gator, vägar, järnväg, belysning och trafiksäkerhet
2201 Beläggningsunderhåll gator Hans Göransson Samuel Toftgård
2202 Vinterväghållning Hans Göransson Anders Johansson
2203 Barmarksrenhållning gator Hans Göransson Anders Johansson
2204 Trafiksäkerhet, RDT, Geosecma Hans Göransson Anders Johansson
2206 Gatubelysning Hans Göransson Ingrid Englund
2207 Övriga kostnader gator och vägar Hans Göransson Anders Johansson
2208 Parkeringsavgifter Hans Göransson Elisabeth Wigert
2210 Dagvattenavledningar gator Magnus Ljunggren Thomas Jakobsson
2211 Järnvägsspår Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
2220 Landsbygdsbelysning Magnus Ljunggren Ingrid Englund
2222 Driftbidrag – ensk. väg utan statsbidrag Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2223 Driftbidrag – ensk väg med statsbidrag Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2224 Byggbidrag  - ensk väg med statsbidrag Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2225 Beläggningsbidrag till enskild väg Magnus Ljunggren Elisabeth Wigert
2226 Försäkringsärende platsmark Hans Göransson Elisabeth Wigert

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

Fordon och maskiner

2413 Bilsläpkärror BLH 680, YET 409, SPM 031, OFY 335 - Leif 
Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson

2414 Gräsklippare Husqvarna - Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2415 Reservelverk - Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2416 Gräsklippare John Deer 997 - Anders Johansson Hans Göransson Anders Johansson
2417 Lastmaskin Ljungby YFD 959 - Robin Jalonen Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
2418 Diverse småmaskiner - Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2420 Sopmaskiner Broddway - Börje Björkhamn Hans Göransson Anders Johansson
2421 Parkstädmaskin Dalum - Mattias Petersson Hans Göransson Anders Johansson
2422 Sopmaskin HAKO - Peter Frisk Hans Göransson Anders Johansson
2430 Redskapsbärare Trans Gigant TCH 142 - Mattias Petersson Hans Göransson Anders Johansson
2432 Redskapsbärare Wille - 655 C - Börje Björkhamn Hans Göransson Anders Johansson
2441 Bränsleinköp - Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2450 Ford Transit POM 364 - Jörgen Andersson Hans Göransson Anders Johansson
2451 VW Lastbil SFD 150 - Thomas Jakobsson Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson
2454 Toyota Highlux HLP 789 - Claes-Göte Fransson Hans Göransson Anders Johansson
2459 Mitsubishi Outlander PHV 065 - Samuel Toftgård Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
2461 Traktor Valtra DRA 719 - Börje Björkhamn Hans Göransson Anders Johansson
2470 Ford Transit NZS 975 - Daniel Askvid Hans Göransson Anders Johansson
2471 Spolbil MB RRS 025 - Conny Bladh Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson
2473 Ford transit LRU 451 - Mattias Andersson Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
2475 VW Caddy NNU 501 - Conny Bladh Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson
2476 Toyota Hiluxe GDK 481 - Anders Johansson Hans Göransson Anders Johansson
2477 Skoda Octavia HNF 304 - Håkan Nordh Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson
2478 Ford Ranger HNZ 720 - Peter Frisk Hans Göransson Anders Johansson
2479 Skoda RLN 674 - Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2480 VW Caddy WKP 081 - Leif Liljeroth Hans Göransson Anders Johansson
2481 Servicebil Peugeot WWO 851 Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
2482 Ford Transit 2,2 TDCI 2009 JWR 949 - Malin Öman Hans Göransson Anders Johansson
2483 Traktor Valtra CPU 222 - Skog - Peter Frisk Hans Göransson Anders Johansson
2484 Elbil NBT 647 - Sten-Sture Hjalmarsson Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson
2485 VW Caddy MYN 549 - Johan Gustafsson Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson
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Hållplatser
2490 Hållplatser, järnväg och buss Hans Göransson Anders Johansson

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

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

Uppdrag
2516 Uppdrag för omfördelning Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

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

2603
Uppdrag parkarbeten - Akt 204 Bryggor 229 VSBo 230 
Skolan 236 Fast 999 Gem Hans Göransson Anders Johansson

2604 Skadegörelse Hans Göransson Anders Johansson
Dammar

2700 Dammanläggningar Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
VA

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



1(1)
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Kommunförråd

9909 Personalutrymme förrådet i Vaggeryd Hans Göransson Anders Johansson
Gator och vägar

9203 Kollektivtrafikförbättringar 50 % Hans Göransson Samuel Toftgård
9204 Trafiksäkerhetsförbättringar 50 % Hans Göransson Samuel Toftgård
9205 Beläggningsarbeten nya projekt Hans Göransson Samuel Toftgård
9220 Tillgänglighetsförbättringar offentliga platser Hans Göransson Samuel Toftgård
9222 Skolskjutsar – säkerhetsåtgärder Hans Göransson Samuel Toftgård
9223 Kv. Tomaten och Smultronet, Skillingaryd Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9230 Centrumutveckling Hans Göransson Samuel Toftgård
9231 Bro Kapellgatan Vaggeryd Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist
9232 Infrastrukturella åtgärder, gator Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9297 Återbetalning från asfaltentreprenören Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9908 Beläggningsunderhåll, reinvestering Hans Göransson Samuel Toftgård

Gång och cykelvägar
9276 Infrastrukturella åtgärder GC-vägar Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9287 Tofteryd-Skillingaryd Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9906 GC-väg Hok - Hooks Herrgård Hans Göransson Monica J Grönkvist
9910 GC-väg Vaggeryd-Bäck Magnus Ljunggren Teo Magnusson Bejving

Belysning
9211 Div. projekt - Belysning Hans Göransson Samuel Toftgård
9902 Energisparåtgärder Hans Göransson Monica J Grönkvist
9912 Gårds- och vägbelysning landsbygd Magnus Ljunggren Ingrid Englund

Parker och lekplatser
9215 Påspengar, park Hans Göransson Anders Johansson

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

9905 Utveckling av lekplatser Hans Göransson Anders Johansson
Maskiner och bilar

9225 Maskiner Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9226 Bilar Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

Vatten

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

9302 VA Överföringsledning Hagafors-Svenarum-Hok Magnus Ljunggren Teo Magnusson Bejving
9303 Vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning Magnus Ljunggren Jonatan Rosenquist
9304 Avlopp, rivning av del av huvudpumpstationen Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson
9311 Ledningsförnyelse i befintliga VA-ledningsnät Jonatan Rosenquist Samuel Toftgård
9365 VA Säkerhetshöjande åtgärder Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson

Rening avloppsvatten
9318 Energisparåtg. Skryd, Vgd o Hok Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson
9349 Nya avloppspumpstationer Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
9364 Utredning utökade VA-områden Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
9370 VA Utökat verksamhetsområde Bondstorp Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving

9951 Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk i 
Skillingaryd Jonatan Rosenquist Thomas Jakobsson

9952 VA utökat VO Rastad, Åhult utmed Fengen, Sandsjön Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
9953 Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
9954 Överföringsledning till vattentorn Vaggeryd Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
9956 Exploatering Byarum Anläggningskostnad VA Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
9958 Expl. Götarpshage del 1 anläggning VA Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving
9960 Expl. Götarps hage del 2 anläggning 2 Jonatan Rosenquist Teo Magnusson Bejving

Anläggningsavgifter VA
9399 VA-anslutningsavgifter Magnus Ljunggren Teo Magnusson Bejving

Exploatering
9182 Östra strand Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9254 Exploatering Kvarnen Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9271 Norr om travbaneområdet Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9272 Etablering nya verksamhets- och bostadsområden Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9281 Industriområde Stigamo Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist
9288 Båramo Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist
9293 Kaffegatan Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9554 Kombiterminal Båramo etapp 2 Magnus Ljunggren Monica J Grönkvist
9907 Mejeriet, allmän plats mark Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
9955 Exploatering Byarum kommunal infrastruktur Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

9957 Expl. Götarpshage delomr 1 infrastr. Inkl. terassering 
tomtmark Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

9959 Expl. Götarpshage delomr 2 infrastktur inkl. terrasering 
tomtmark Magnus Ljunggren Samuel Toftgård

9961 Expl. Västra strand verksamhetsområde Magnus Ljunggren Samuel Toftgård
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Rapport Internkontroll 2017, dnr KS 2015/052 
 
Förslag till beslut 
Godkänna redovisningen av tekniska kontorets internkontroll för 2017. 
 
Uppdra till tekniska kontoret att genomföra föreslagna åtgärder. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden 
för internkontroll under 2017. Dels uttag av anläggningsavgift för 
anslutning till kommunal VA-anläggning och dels beslut och utbetalning 
av landsbygdsbelysning.  
 
Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras 
utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med 
internkontrollen ska vara att: 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs. 
• Riskminimering, säkra system och rutiner. 
• Styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut. 
• Säkra en rättvisande redovisning. 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
 
Förslag på åtgärder kring uttag av anläggningsavgift VA 
Att en processkartläggning görs för att dokumentera och säkerställa att 
processen genomförs på ett effektivt sätt i syfte att trygga kommunens tillgångar, 
förhindra onödiga förluster, säkerställa att beslut efterlevs, samt att säkra system 
och rutiner. 
 
Att fler personer får kunskap om processen så att den inte blir beroende av en 
enda handläggare. 
 
Förslag på åtgärder kring rutiner för landsbygdbelysning 
Att en processkartläggning görs för att dokumentera och säkerställa att 
processen genomförs på ett effektivt sätt i syfte att trygga kommunens 
tillgångar, förhindra onödiga förluster, säkerställa att beslut efterlevs, 
samt att säkra system och rutiner. 
 
Att fler personer får kunskap om processen så att den inte blir beroende 
av en enda handläggare. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, om internkontroll 2015. 
Rapport internkontroll 2017 – Beslut och utbetalning av 
landsbygdsbelysning från 2017-12-13. 
Rapport internkontroll 2017 – Uttag av anläggningsavgift för anslutning 
till kommunal VA-anläggning från 2017-12-12. 
 
Elisabeth Wigert  
Förvaltningssekreterare 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Diarium 
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Internkontroll 2017 – Uttag av anläggningsavgift för 
anslutning till kommunal VA-anläggning 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden för 
internkontroll under 2017. Dels uttag av anläggningsavgift för anslutning till 
kommunal VA-anläggning och dels beslut och utbetalning av 
landsbygdsbelysning.  
 
Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån 
ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att: 

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

 
Bakgrund 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster styr bland annat kommunens 
skyldighet att ordna vattentjänster, en fastighetsägares skyldighet att betala 
avgifter för den allmänna VA-anläggningen och uttaget av anläggningsavgift för 
anslutning till kommunal VA-anläggning 
 
Kontroll  
Kontrollen har bestått av samtal med några av de tjänstemän som handlägger 
dessa ärenden, för informationsinhämtning om ärendeprocessen. 

 
Analys  
Arbetet med att ta ut anläggningsavgift för anslutning till kommunal VA-
anläggning är en process i flera steg och med flera personer inblandade. En 
processbeskrivning har diskuterats, utvecklats och dokumenterats under de 
senaste åren på tekniska kontorets VA-enhet. Från en ganska manuell hantering 
med pappersblankett i tre delar till en process som bygger mer på digital 
hantering, processinriktning och informationsspridning.  
 
Vid genomgång av aktuell process enligt särskild processbeskrivning 
konstaterades att ytterligare justeringar måste göras inför årsskiftet 2017/2018 
bland annat på grund av personalbyte och att vissa delar kommer att övergå i 
annan regi. 
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Ekonomi 
Både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett rättviseperspektiv är det viktigt att 
säkerställa att anläggningsavgifter tas ut som de ska utifrån vattentjänstlagen och 
av kommunfullmäktige fastställda VA-taxor.  
 
Anläggning och drift av en kommunal VA-anläggning ska enligt 
vattentjänstlagen finansieras genom anläggnings- och brukningsavgifter och inte 
med skattemedel. Samtidigt får en kommun inte ta ut högre avgifter än vad VA-
verksamheten kostar, dvs den ska ha en så kallad 0-budget. VA-verksamheten 
särredovisas därför i den kommunala budgeten. Avgifterna (VA-taxan) fastställs 
av kommunfullmäktige årligen. 
 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som en fastighetsägare betalar när 
fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet. Anläggningsavgiften ska 
motsvara den faktiska kostnaden för anslutningen, men har räknats ut teoretiskt 
utifrån organisationen Svenskt Vattens riktlinjer för VA-taxan. Det finns en viss 
skevhet i dagens VA-taxa som ska åtgärdas enligt den VA-plan som antogs 
2017-09-26 §83 av tekniska utskottet. 
 
Det finns längre tillbaka fall där anläggningsavgift på till exempel en obebyggd 
tomt inte tagits ut på ett korrekt sätt. Tekniska utskottet beslutade 2017-03-07 
om riktlinjer för hur dessa avgifter ska tas ut. 
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Prestation och kvalitet 
De senaste årens utveckling och dokumentation av processen har förbättrat 
kvaliteten i processen betydligt. Det finns dock ytterligare delar som skulle 
kunna effektiviseras. Men det kräver i vissa fall att delegationsordningen ändras. 
 
Enligt berörda tjänstemän är processens största svaghet att säkerställa att 
informationen om själva anslutningen kommer in till tekniska kontoret. Där 
behövs bland annat ett ökat samarbete med miljö- och byggförvaltningen för att 
öka tillförlitligheten i processen och säkerställa en rättvis hantering av 
anläggningsavgiften.  
 
Då det finns ”ett historiskt arv” där vissa anläggningsavgifter inte tagits ut är det 
ur ett kvalitativt och rättvise perspektiv särskilt viktigt att anläggningsavgifterna 
tas ut på ett korrekt och likvärdigt sätt. Det finns idag heller inget 
kontrollmoment i processen som säkerställer att korrekta avgifter tas ut. 
 
Miljö 
Anslutningen till kommunal VA-anläggning görs utifrån miljöbalkens och 
vattentjänstlagens krav på skydd för människors hälsa eller miljön. Hela 
processens syfte att värna den lokala vattenmiljön.  
 
Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen av en del av kommunens 
mindre VA-anläggningar, men framför allt alla enskilda VA-anläggningar som 
finns. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för kommunens största 
avloppsreningsverk i Skillingaryd. 
 
Förslag på åtgärder 
Göra om processkartläggningen inför 2018 och säkerställa att de nya rutinerna 
genomförs. Ta fram förbättringsåtgärder och kontrollpunkter i samband med 
kartläggningen. 
 
Säkerställa ett ökat samarbete med miljö- och byggförvaltningen för att uttaget 
av anläggningsavgifter för kommunalt VA verkligen ska genomföras på ett 
korrekt sätt. 
 
Åtgärda felaktigheter i VA-taxan utifrån den av tekniska utskottet antagna VA-
planen (2017-09-26 §83). 
 
Säkerställa att alla anläggningsavgifter för obebyggda tomter tas ut enligt 
tidigare beslut. 
 
 
Elisabeth Wigert  
Förvaltningssekreterare 
Tekniska kontoret 



 

RAPPORT 

Datum Dnr Sida 
2017-12-13 KS 2015/052 1(2) 

  
 

 Tekniska utskottet 
 
 

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

 

 
 
 
Internkontroll 2017 – Beslut och utbetalning av 
landsbygdsbelysning 
 
Tekniska utskottet beslutade 2015-03-17 § 21, att ha två kontrollområden för 
internkontroll under 2017. Dels uttag av anläggningsavgift för anslutning till 
kommunal VA-anläggning och dels beslut och utbetalning av 
landsbygdsbelysning.  
 
Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån 
ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att: 

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

 
Bakgrund 
Att bekosta uppsättning och drift av gårdsbelysning är ett frivilligt åtagande av 
Vaggeryds kommun som senast beslutades av kommunfullmäktige 
2011-03-28 §32. Beslutet var en ändring av tidigare beslut om regelverk för 
gårdsbelysning som troligen härrör sig från 1970-talet. Regelverket har troligen 
gjorts om flera gånger sedan dess, men dagens hantering bygger på beslutet 
2011. 
 
Kontroll  
Kontrollen har bestått av samtal med de tjänstemän som handlägger dessa 
ärenden, för informationsinhämtning om ärendehantering och rutiner. 

 
Analys  
Ärendehanteringen av ansökan om gårdsbelysning sker på ungefär samma sätt 
som det gjort i många år. Processen är egentligen inte kartlagd eller 
dokumenterad utan är beroende av en tjänstemans egna rutiner som byggts upp 
och anpassats genom åren.  
 
Ekonomi 
Vaggeryds kommun budgeterar nästan 1,5 miljoner kronor årligen för kostnader 
kring landsbygdsbelysningen. Det är kostnader för el, armaturer, elarbeten och 
bidrag. Förutom själva installationen av gårdslampan så får fastighetsägaren 
kostnadsersättning i form av ett bidrag för elförbrukningen varje år. Bidraget är 
kopplat till elprisindex (ca 4000 brinntid x 70 W = 280kWh/år) och betalas ut i 
februari varje år. 
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Prestation och kvalitet 
Med anledning av att ärendehanteringen i mycket stora delar genomförs av 
endast en person och processen inte finns dokumenterad på något sätt finns det 
en risk att fel uppstår i processen. Processen saknar också kontrollmoment för att 
säkerställa kvaliteten. 
 
Ärendehanteringen är också mycket sårbar då ingen annan person kan ta vid om 
handläggaren har semester, skulle bli långvarigt sjuk eller sluta. Det finns också 
en viss risk att resurser slösas när allt görs ”som man alltid har gjort”.  
 
Samtidigt finns det en smidighet i processen då den formats under många år och 
inte involverar fler personer än vad som behövs. 
 
Miljö 
Regelverket och handläggningen av gårdsbelysning har ingen miljöpåverkan i 
sig. Däremot innebär ju gårdsbelysningen en energiåtgång för kommunen som 
belastar miljön. Energiförbrukningen kommer dock att minska betydligt i 
samband med att armaturer byts ut till energisnålare varianter. 
 
Förslag på åtgärder 
Att en processkartläggning görs för att dokumentera och säkerställa att 
processen genomförs på ett effektivt sätt i syfte att trygga kommunens tillgångar, 
förhindra onödiga förluster, säkerställa att beslut efterlevs, samt att säkra system 
och rutiner. 
 
Att fler personer får kunskap om processen så att den inte blir beroende av en 
enda handläggare. 
 
 
Elisabeth Wigert  
Förvaltningssekreterare 
Tekniska kontoret 
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Exploatering av industriområde LogPoint South 
Sweden/Stigamo etapp 2 avvattning, dnr 2018/018 
 
Förslag till beslut 
Ge tekniska utskottet startbesked för södra delen (etapp 2) av 
exploateringsområde LogPoint South Sweden/Stigamo längs E4:an ner 
till riksväg 30, för åtgärder kopplade till avvattning i ett förberedande 
syfte. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I norra kommundelen vid Södra Stigamo by inom LogPoint South 
Sweden geografiska marknadsföringsområde har Vaggeryds kommun 
tagit fram ett område för verksamhetsetableringar. I samverkan mellan 
Vaggeryds kommun och Södra Munksjön utvecklings AB bedrivs ett 
gemensamt utvecklings- och marknadsföringsarbete för LogPoint South 
Sweden.  
 
Under hela 2017 har norra området iordningsställts för att möjliggöra 
verksamhetsetableringar. Området har försetts med gata, bredband, 
elförsörjning, avvattningssystem, terrasserade tomtytor, vatten- och 
avlopp, m.m. Det återstår en mindre insatts till våren på det norra 
området innan entreprenaden avslutas. Markentreprenaden har varit 
besvärlig utifrån materialtyp och dess vattenkvot. Förfrågningar 
angående markköp har varit i omlopp under hela 2017.   
 
Tekniska kontoret gavs i uppdrag att påbörja arbetet med södra delen av 
området, från norra delen längs E4:an ner till riksväg 30 av 
kommunstyrelsen i april 2016. Tekniska kontoret har med hjälp av Sweco 
tagit fram underlag för upphandling med åtgärder kopplade till avvattning 
i ett förberedande syfte för fortsatt exploatering av Stigamo etapp 2. 
Aktuellt område har en totalyta på ca 170 ha exkl. det norra området. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06 §64, dnr KS 2015/311. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska utskottet 
Diarium 
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Svar till Konkurrensverket, Vaggeryds kommun – 
avtal av bortforsling av bergmaterial 
dnr KS 2015/311 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Konkurrensverket har ställt frågor angående bortforsling av 
bergmassor i Södra Stigamo, Stödstorp 2:1, utifrån ingångna avtal 
med AB Gilbert Gustafssons entreprenadfirma. 
 
Vaggeryds kommuns redogörelse utifrån 
Konkurrensverkets frågeställningar: 
 

1. Ingånget avtal om markupplåtelse och marklov bifogas. Dialog 
om eventuellt markupplåtelseavtal påbörjades i februari 2017. 

 
2. Avtalets värde för kommunen är den årliga arrendeavgiften 40 

tkr x 10 år = 400 tkr i ersättning. Utöver detta värde kommer 
kommunen få tillgång till en terrasserad (iordningställd) 
tomtyta till försäljning utan att bekosta sprängning och 
bortforsling av bergmaterial.  

 
Entreprenörens värde i form av försäljningsintäkt är okänd för 
Vaggeryds kommun. Likaledes är entreprenörens omkostnader 
för att förädla berget till en försäljningsbar produkt okänd för 
kommun.  
 

3. Bilagor nr: 1-3.  
 
4. Ingen annonserad upphandling eller avrop från ramavtal har 

genomförts. Normalt genomför inte Vaggeryds kommun 
annonserad upphandlingar vid markupplåtelser (arrende) med 
positivt värde (intäkt) till kommunen. Vaggeryds kommun 
anser inte att LOU är direkt tillämplig i denna typ av avtal. 

 
5. Nej. 
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Bilagor: 

1. Markupplåtelseavtal 
2. Kommunstyrelsen 2017-03-17 § 78 
3. Marklov och startbesked MBN 2017-131B 

 
Vid frågeställningar utöver angivna frågor eller förtydligande av vår 
redogörelse får ni gärna kontakta mig. 
 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
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