ÖVERSIKTSPLAN 2012
VAGGERYDS KOMMUN
LAGA KRAFT 2014-04-28

1

Projektledare Kristina Axelsson, Planarkitekt
Layout Emilie Danielsson
Illustrationer Kristina Axelsson, Emelie Danielsson och SWECO
Bildkälla kartor Vaggeryds kommun och © Lantmäteriet
Flygbilder Örjan Carlström
Foto Jessica Alaniesse Karlsson, Jan Askehag, Kristina Axelsson, Henning Berggren, Örjan Carlström, Emelie Danielsson, Mikael Klaesson,
Lennart Krafve, Catarina Kristensson, Most photos.com, Dörte Schuldt och Smålandsbilder.se

2

ORDFÖRANDES FÖRORD
Vaggeryds kommun vill tacka för alla de synpunkter som inkom i utställningen. I din
hand har du översiktsplanen som föreslås antas av fullmäktige.
Syftet med planen är att beskriva kommunens utveckling och utvecklingsplaner över
ett antal år, i ett långsiktligt hållbart perspektiv.
Översiktsplanen skall ses som ett övergripande planeringsdokument och som en grund
för kommunens fysiska planering. Arbetet med planen startade hösten 2008 och avslutades under 2012.
I planen har särskild uppmärksamhet ägnats skjutfältsfrågan och den negativa inverkan
fältet har på det omgivande samhället. Engagemanget i frågan är stort och det har liksom
de andra synpunkterna på planen berikat planprocessen.
Nytt i planen är förslag till utpekande av så kallade LIS-områden (Landsbygdsutveckling
i strandnära lägen). Kring frågan om områden lämpliga för utpekande har en bred och
omfattande diskussion förts.
BERRY LILJA, KOMMUNALRÅD.

Foto: Emelie Danielsson

En nödvändig fördjupning i planen har gjorts kring de viktiga vattenplaneringsfrågorna.
Under beredningsarbetet med planen har frågor kring etablering av vindkraftverk påtagligt aktualiserats i kommunen och i planen återfinns förslag till riktlinjer för etablering
av vindkraftverk.
Kommunen riktar ett stor tack till alla som bidragit i processen.

Berry Lilja
Kommunstyrelsens ordförande
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Läshänvisning:
Översiktsplanen består efter antagandet av tre delar. Den del du läser nu och kartan som hör
till. Dokumentet förklarar det kartan visar. Till dokumentet finns ocksåett särkilt utlåtande
där alla inkomna synpunkter från utställningen redovisas.
Översiktsplanedokumentet har sex avsnitt som behandlar ”hållbar utveckling”, ”markplanering”, ”vattenplanering”, ”landsbygdsutveckling”, ”tätortsutveckling” och ”miljökonsekvensbeskrivning”. Hur avsnitten är uppdelade kan utläsas i innehållsförteckningen på sidorna 4-5.
I de olika texterna hittar du rutor som förklarar att objektet finns markerat på den stora
Översiktsplanekartan som hör till dokumentet. Dessa rutor kan exempelvis se ut så här:

SÄRSKILT UTLÅTANDE.

HÄR STÅR DET SOM ÄR MARKERAT PÅ KARTAN

ÖP
ÖVERSIKTSPLAN 2012
VAGGERYDS KOMMUN

• T.ex. kan det vara ett nytt bostadsområde som avses.
…Och det betyder att du kan hitta objektet på kartan. Symbolen i hörnet visar hur t.ex. ett
bostadsområde är markerat på kartan.
I avsnittet om vattenplanering finns även en annan textruta som visar att objektet finns på
någon av de små vattenkartorna i löptexten.
De dokument som gäller som översiktsplan efter antagandet är:

BILD PÅ ÖP KARTANS FRAMSIDA.

•
•
•
•

Översiktsplanedokumentet
Översiktsplanekartan
Kommunfullmäktiges antagandebeslut
Länsstyrelsens granskningsyttrande (på lösblad längst bak i den tryckta handlingen)

Länsstyrelsens granskningsyttrande gäller tillsammans med översiktsplanen eftersom det
är deras uppdrag att i översiktsplanen bevaka statens intressen de så kallade riksintressena.

Vad är ett riksintresse?
Ett begrepp som återkommer i översiktsplanen är ”riksintresse”. I utställningen observerade
kommunen att riksintressebegreppet var svårtolkat därför vill kommunen förtydliga. Att
ett område är utpekat som riksintresse innebär att det i området finns ett statligt anspråk
på markanvändningen. Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som har nationell
betydelse för bevarande eller utveckling av olika värden. Det kan gälla såväl naturvård och
friluftsliv som kulturmiljövård, yrkesfiske, industri, energiproduktion, kommunikationer
eller vattenförsörjning.
Riksintresse i Sverige är mark- eller vattenområden som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som konstituerat riksintresset. T.ex. är E4 ett
riksintresse för att vägen skall skyddas så att framkomligheten på vägen inte riskeras på
grund av bebyggelseprojekt.
Syftet är att de värden som är av riksintresse ska tillgodoses i den kommunala fysiska
planeringen och i andra beslut om markanvändning. I Vaggeryds kommun har vi följande
riksintressen för: kommunikationer, försvarsmakten, friluftsliv, naturvård, kulturmiljövård
och vindbruk. För dessa områden inträder konsekvensen att de får ett starkt skydd när beslut
fattas om ändrad markanvändning.
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Hållbar utveckling
I detta avsnitt finns övergripande målsättningar,
nationella miljömål och information om översiktsplanen. Bland annat har kommunen som mål
att bli en långsiktigt hållbar kommun. Avsnittet
tar upp sambanden mellan fysisk planering och
hållbar utveckling.
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DENNA SKYLT HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN TILL VAGGERYDS KOMMUN.
Foto: Emelie Danielsson

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
En översiktsplan är en plan som visar
kommunens syn på hur kommunen ska
utvecklas när det gäller användandet av
mark och vatten. Varje kommun ska ha
en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunen som geografiskt område. Översiktsplanen ska ligga till grund
för beslut i kommunens nämnder och
förvaltningar samt andra myndigheter
i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar, osv. Översiktsplanen
ska också ge information till kommuninvånare, företag och organisationer
om hur kommunen ser på utvecklingen
i kommunen.
En översiktsplan ska redovisa hur kommunen skall säkerställa riksintressen och
allmänna intressen.

STYRGRUPP:
Ulf Abrahamsson Ks au
Berry Lilja Ks ordf. Ks au
Ing-Marie H Paulsson Ks au
Stefan Ottosson Ks au
Carina Ödebrink Ks au
ARBETSGRUPP:
Kristina Axelsson, Planarkitekt

Inledning
Denna handling är Vaggeryds kommuns tredje kommunomfattande översiktsplan. Denna
handling är den antagna handlingen som antogs av kommunfullmäktige 2012-XX-XX. I
utställningen fick kommunen in mycket synpunkter som finns sammanställda i ett särskilt
utlåtande.

Kort om Vaggeryds kommun
Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län utmed E4. Kommunen har ca 13000 invånare
och en landareal på ca 830 km². Kommunen har två centralorter: Vaggeryd och Skillingaryd.
Vaggeryd har cirka 4800 invånare och Skillingaryd cirka 3800. Övriga tätorter är Hok,
Klevshult, Byarum och Bondstorp. Kommunens motto är ”där hjulen alltid snurrar” och
syftar till den starka företagsamhet och industrikultur som finns i kommunen.

Syfte och mål
Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga avsikter gällande kommunens
utveckling och användningen av mark och vatten. Fokus för arbetet har varit att utveckla
kommunens tätorter, kommunikationer och sträva efter att bli en långsiktigt hållbar kommun, där kommunen vill göra satsningar för ekologisk hållbarhet t.ex. miljövänligt resande,
logistik och bra avloppslösningar. Även natur och kultur har lyfts samt att kommunen har
arbetat med ett förhållningssätt till den nya strandskyddslagstiftningen.
Innehållet i översiktsplanen skall ses som vägledning och riktlinjer och är inte rättsligt
bindande. Översiktsplaner ger inga juridiska rättigheter eller skyldigheter för staten, kommunen eller den enskilda medborgaren. Därför kan den inte överklagas på annan grund än
brister i den formella handläggningen. Översiktsplanen utgör däremot ett viktigt underlag
för framtida planering och planläggning.

Hanna Gustavsson, Planarkitekt
Catarina Kristensson, Miljöstrateg
Bengt-Olof Magnusson,
Kommundirektör
Jan-Olof Olson, Stadsarkitekt
Ivar Pettersson, Miljö- och byggchef
Louise Skålberg,
Samhällsutvecklare
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Projektorganisation och process
Detta dokument är utställningshandlingen för Vaggeryds kommuns tredje kommuntäckande översiktsplan. Översiktsplanens olika skeden är aktualitetsprövning, samråd, utställning och antagande. Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning
till om översiktsplanen är aktuell. När förslag till översiktsplan eller en ändring av planen
upprättas, ska kommunen samråda och föra en dialog med länsstyrelsen, andra kommuner
som berörs av förslaget, övriga myndigheter och enskilda medborgare som har ett väsentligt
intresse av förslaget. Efter samrådet sammanställs framförda synpunkter i en samrådsredogörelse och korrigeringar görs i planen. Översiktsplanen ställs därefter ut under minst två
månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligen under
utställningstiden. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande.
Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Gällande planer
Den tidigare översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2002-04-29. Enligt plan- och
bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden ta ställning
till översiktsplanens aktualitet. Beslutet att omarbeta översiktsplanen togs av kommunfullmäktige 2007-03-26 §37.
Översiktsplanen ersätter äldre översiktliga planer och gäller tillsammans med grönplanerna
för Vaggeryd och Skillingaryd. Grönplanerna skall ses som fördjupade översiktsplaner.
Förutom översiktsplanen regleras den bebyggda miljön i tätorterna med detaljplaner. En
detaljplan reglerar bebyggelse och markanvändning inom kommunen. Den visar hur gator,
allmänna platser och kvartersmark, ska användas och utformas. I detaljplanen görs avvägningar mellan allmänna intressen och olika enskilda intressen. Att göra en detaljplan är
oftast nästa steg för de planförslagen som beskrivs i översiktsplanen.

Långsiktigt hållbar kommun
Kapitlet innehåller övergripande mål och inriktning för kommunens hållbara utveckling.
Den övergripande inriktning som presenteras ligger till grund för den fysiska planeringen
och kommunens utveckling. Kapitlet innehåller också en beskrivning av mellankommunal
samverkan.

ÖVERSIKTSPLANEPROCESSEN
2002: Översiktsplan antas

2002-2007: Nya synpunkter, fördjupade planer, miljöprogram, nytt material,
grönplanerna

2007: Kommunfullmäktige
beslutar att översiktsplanen
inte är aktuell och skall
göras om.

2010: Kommunen bjuder
in till samråd för den nya
översiktsplanen mars juni. Kommunen fick in
synpunkter på planen. Samrådsredogörelsen skrivs.

Hållbar utveckling betyder att vi skall förvalta och vårda det kapital vi har fått från våra
förfäder och förmedla det till glädje för kommande generationer. ”Hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.” För en kommun innebär det att ekologi,
ekonomi och sociala frågor måste samverka. Ekologin sätter långsiktigt ramarna för utvecklingen, ekonomin tillhandahåller medlen och målen är sociala – ett gott liv för medborgarna.

2010: Ny politisk ledning

Att samverka är centralt för en hållbar utveckling. Kommunen ska till exempel samverka
i den egna verksamheten, inom kommunen som geografiskt område och tillsammans med
andra kommuner i närområdet.

2012: Förslaget har gjorts
om. Planen ställs ut.

Kommunens verksamhet och övergripande målsättningar ska bidra till en hållbar utveckling. Långsiktigt måste de olika aspekterna vara i balans och för det krävs en samsyn mellan
olika kunskapsområden. Fysisk planering strävar efter att skapa attraktiva och hållbara
livsmiljöer för människor och fysisk planering kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Den kommunala utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar även för kommande generationer
så att de kan leva ett gott liv.

2012: Revidering och
planen antagande.

I Vaggeryds kommun gäller det att fortsätta och driva frågor som bland annat Skillingaryds skjutfält, elektrifiering av järnvägen, bostadsområden i samklang med den tätortsnära
naturen, centrummiljöerna i Vaggeryds och Skillingaryds tätorter, landsbygdsfrågor och
Vaggeryd Logistic Center.

Ekologisk hållbarhet
Vaggeryds kommun ska främja en god miljö och ekologisk 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 globala miljöarbetet. Med våra beslut
och handlingar ska vi visa att vi prioriterar en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling.
Dagens slit- och slängsamhälle, där konsumtion och det materiella välbefinnandet räknas
som en rättighet har skapat en ohållbar livsstil. I kommunens ansvar att verka för ett ekologiskt uthålligt samhälle ingår att skapa insikt om dels konsekvenserna av en resursslösande
livsstil, dels att varje individs beteende är viktigt i både det lilla och det stora sammanhanget.

2011: Planen revideras utifrån den nya styrgruppens
ställningstagande.

2015: Aktualitetsförklaring

PLANER SOM ERSÄTTS ÄR:
Områdesplan för Hok, 1984
Områdesplan för Skillingaryd/
Vaggeryd, 1987
Fördjupad översiktsplan för norra
Vaggeryd, 1992
Fördjupad översiktsplan för
Bondstorps kyrkby, 1993
PLANER SOM GÄLLER SOM
FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER:
Grönplan för Skillingaryd, 2005
Grönplan för Vaggeryd, 2008.

Kommunen arbetar aktivt bland annat med att samla in avfall och sortera det så att materialen går tillbaka in i produktionen för att skapa kretslopp. I kretsloppen handlar det även
om att minska uttagen av ändliga resurser så som naturgrus, mineraler, fossila bränslen
m.m. liksom att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft. Kommunen
har ett viktigt arbete i att sprida information till medborgarna om miljöhänsyn och även se
till att kommunens strukturer gör det enkelt för invånarna att välja det miljömässigt bästa
alternativet.

Miljökvalitetsmål
Den övergripande miljöpolitiska målsättningen är att till 2020 lämna över ett samhälle där
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HÅLLBAR UTVECKLING

de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål och de
ger en god bild av vad kommunerna måste arbeta med för att skapa en långsiktigt ekologiskt
hållbar kommun. Miljökvalitetsmålen anger den kvalitet och det tillstånd som ska uppnås.

EKOLOGISK
HÅLLBARHET

EKONOMISK

SOCIAL

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

MILJÖKVALITETSMÅL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Begränsad klimatpåverkan

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Myllrande våtmarker

Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

DELOMRÅDEN GOD
BEBYGGD MILJÖ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hållbar bebyggelseutveckling
Hållbar samhällsplanering
God vardagsmiljö
Kulturvärden i bebyggd miljö

”God bebyggd miljö” är ett av miljökvalitetsmålen med tydlig koppling till fysisk planering och markfrågor. Men även ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Ingen övergödning” och
”Ett rikt växt- och djurliv” är exempel på målområden som påverkas starkt av den fysiska
planeringen.

God bebyggd miljö
Det övergripande nationella miljökvalitetsmålet för god bebyggd miljö är beslutat av riksdagen och lyder: 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. Nya preciseringar som är på förslag delar upp ”God bebyggd miljö” i ett
antal delområden. Delområdena har stark koppling till fysisk planering och samhällsutveckling. Läs mer om avvägningar och riktlinjer i avsnitten om ”Markplanering” respektive
”Tätortsutveckling” och ”Landsbygdsutveckling”.

Begränsad klimatpåverkan
Två andra miljökvalitetsmål som påverkas av bebyggelseutvecklingen är ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Ingen övergödning”. Spridd bebyggelse innebär stort bilberoende.
Ännu har inte förnybara bränslen tagit över drivmedelsmarknaden så utsläppen av fossil
koldioxid är fortfarande stora.
I avvaktan på en internationell överenskommelse som ersätter Kyotoavtalet har EU åtagit
sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till 2020 jämfört med 1990
års nivåer. EU har bestämt att vi ska minska vårt utsläpp av växthusgaser, öka andelen förnybar energi, öka energieffektiviteten osv. Utöver EUs mål finns det också nationella och
regionala energi- och klimatmål.
Vaggeryds kommun har sedan ett antal år ett samarbete med Energicentrum A6 för att
med information till invånarna verka för en effektivare användning av energin samt att öka
användningen av förnybara energikällor. Kommunen kommer även att arbeta mer systematiskt med energi- och klimatfrågor i och med att en energi- och klimatstrategi antas 2012.

Ingen övergödning
Landsbygdsboende för med sig att bostaden måste utrustas med enskilda avlopp (alternativt gemensamma) som måste hållas i trim för att de inte ska orsaka onödig påverkan av
övergödande ämnen i vattendrag och sjöar. I ett par orter kommer det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp att utökas. Det finns riktlinjer för avloppslösning
vid nybyggnation i avsnittet ”Vattenplanering”.

Infrastruktur
Natur- och grönområden

Ett rikt växt- och djurliv

Miljöanpassade transporter

Hänsyn till växt- och djurlivet och den biologiska mångfalden ingår i den fysiska planeringen. Exempel då hänsyn måste tas är vid prövning av strandskydd och vid nybyggnadsområden.

Hälsa och säkerhet
Hushållning med energi och
naturresurser samt förebyggande
av avfall

Social hållbarhet
En levande landsbygd med bofasta, ett rikt föreningsliv och möjlighet till sysselsättning och
service i närområdet är en del av en social hållbarhet. Ett boende som ger människor en
god livsmiljö, nära naturen, med större fysiskt utrymme, social delaktighet men också ett
billigare boende än i staden är något som Vaggeryds kommun kan erbjuda. Landsbygden
i Vaggeryds kommun har relativt korta avstånd till service och det är en stor fördel. Kommunen kommer att fortsätta och driva landsbygdsfrågorna.
Tätorterna ska vara attraktiva och erbjuda en god boendemiljö med blandade upplåtelseformer för alla livets skeden. De mindre tätorterna och centralorterna ska ha god kollektivtrafik
för att vara ett bra boendealternativ nära stadens utbud.
Det är tryggt att bo i Vaggeryds kommun. Brottsstatistiken är mycket låg. Det ska vara
säkert för barn och unga att röra sig i samhället och det ska finnas mötesplatser för alla
åldrar. Särskilt de unga behöver prioriteras. En medveten satsning i kommunen under lång
tid är att satsa på lokal skola, detta bidrar också till tryggheten.
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Folkhälsomål
Sverige har elva övergripande målområdena för folkhälsa. Folkhälsa berör och påverkas av
många samhällsområden, därför är det viktigt att folkhälsomålen ingår i den fysiska planeringen. Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om allt från individens
egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Tre exempel med koppling till fysisk planering är målen Barn och ungas
uppväxtvillkor , Miljöer och produkter och Fysisk aktivitet. Läs mer om folkhälsomålken
under hälsa och säkerhet.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet i kommunen har många aspekter. Det handlar förstås om att kommunen som organisation ska ha en sund ekonomi och att utgifterna inte ska överstiga
intäkterna. Men det handlar också om att ha ett livskraftigt näringsliv som ger arbetstillfällen. Förvärvsgraden är hög i kommunen, både bland män och kvinnor, och ligger bland
de högsta i landet.
Vaggeryds kommun har ett bra geografiskt läge med närhet till Jönköping, Värnamo och
Nässjö. Idag rör sig invånarna längre sträckor jämfört med tidigare generationer. En del
invånare pendlar ut för att arbeta på annan ort och andra pendlar in. När pendlingsområdets
storlek ökar blir samverkan med grannkommunerna allt viktigare. Goda kommunikationer och bra kollektivtrafik är nyckelfaktorer för en fortsatt positiv utveckling. Även nya
attraktiva bostadsområden och tomter i centralorterna spelar roll när det gäller att locka
nya invånare.
Vaggeryds kommun har antagit ett mål för hur mycket kommunens invånarantal ska öka.
Målet är 60 personer per år.
Den ekonomiska tillväxten har gett oss välfärd men har också fört med sig negativ miljöpåverkan och överbelastade ekosystem. Den stora utmaningen idag är att göra den ekonomiska tillväxten hållbar d.v.s. att föra över tillväxten till områden där produktionsmetoderna
inte har negativ effekt på ekosystemen, där materialomsättning kan effektiviseras genom
bland annat ökad återanvändning och människors välfärd kan öka genom att fler får meningsfulla jobb.

Mellankommunal samverkan
En förutsättning för en stark kommun är att man samverkar med sitt omland. Det kan
handla om samverkan med bland annat grannkommunerna, myndigheter, näringslivet.
Samverkan kan ske i ganska fasta konstellationer och det kan också handla om lösare
nätverk för dagsaktuella frågor. Nedan beskrivs några av de fora som Vaggeryds kommun
deltar i.

Regionförbundet Jönköpings län – Region Jönköping
Kommunen ingår i Regionförbundet Jönköpings län. Regionförbundet ansvarar för de
regionala utvecklingsfrågorna. Inom ramen för den primärkommunala nämndens arbete
samordnas också vissa primärkommunala frågor inom bland annat vård och omsorg samt
utbildning. Hösten 2011 ansökte landstinget hos regeringen om att få bilda Region Jönköping. Den geografiska indelningen motsvarar dagens län. Planen är att landstinget och
regionförbundet går samman 2015 och bildar Region Jönköping. Regionen kommer att
styras via ett direktvalt regionfullmäktige.

Arbetsmarknadsregion Jönköping
Vaggeryds kommun ingår i arbetsmarknadsregion Jönköping tillsammans med Jönköping,
Habo och Mullsjö. Med förbättrade kommunikationer kan arbets- och studiependlingen
öka ytterligare. Samverkan inom arbetsmarkandsregionen går under namnet Södra Vätterbygden.

GGVV
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo samverkar sedan länge i en rad kommunala
frågor. Samverkan sker inom olika nätverk, både politiska och tjänstemannanätverk. Samverkan syftar till samsyn i konkreta frågeställningar exempelvis kommunikationer.
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Entreprenörsregionen
Entreprenörsregionen är en samverkan mellan 11 kommuner i Hallands-, Kronobergs-,
Västra Götalands- och Jönköpings län. Samverkan sker inom bl.a. utbildning, regional
utveckling, näringslivsutveckling, internationalisering och regeltillämpning. Inom barn- och
utbildningsområdet är syftet att öka kunskapen om entreprenörskap. Samarbetet syftar
till att skapa tillväxt i regionen. De kommuner som ingår i Entreprenörsregionen är Hylte,
Halmstad, Laholm, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby, Älmhult, Markaryd
samt Tranemo.

Leader Västra Småland
Vaggeryds kommun är medlem i Leader Västra Småland. Leader är en organisation som
arbetar med landsbygdsutveckling utifrån ett lokalt perspektiv. Leaderområden finns över
hela Sveriges landsbygd. Hos Leader kan invånarna i kommunen söka stöd för projekt som
utvecklar landsbygden.

Sakfrågor
Kommunen vill samverka med andra aktörer inom bland annat följande sakområden:
• Järnväg, väg och kollektivtrafik – Det behövs ett bra kommunikationssystem för
Vaggeryd både på väg och järnväg. E4 och väg 30 ger goda förutsättningar för vägtrafiken. Däremot järnvägen behöver utvecklas för att både tillgodose ett växande
transportbehov och potentialen som finns för persontransporter.
• Sjöar, vattendrag och grundvatten – I och med att EUs vattendirektiv införts och vattenförvaltningen nu utgår från avrinningsområden snarare än kommungränser ökar behov
av samverkan för att komma tillrätta med de problem som finns. Avrinningsområdena är organiserade i vattenråd, till exempel Lagans vattenråd, läs mer under
avsnittet ”Vattenplanering”.
• Högskolan i Jönköping – För att få en livskraftig kommun och region krävs att det finns
tillgång till kompetent arbetskraft. Här spelar närheten till högskolan en stor roll.
• Gymnasieskolan – Samverkan inom gymnasieområdet sker mellan kommunerna i Södra
Vätterbygden.
• Vindkraft – Vindkraftsetableringar kan kräva samverkan med grannkommunerna.
Vindkraften är relativt ny i den fysiska planeringen och planeringsunderlaget kan behöva
utvecklas. Läs mer under rubriken ”Vindkraft i Vaggeryds kommun”.
• Turism och friluftsliv – Resultaten av satsningar på turism och friluftsliv kan öka när
kommunen samverkar regionalt och över kommungränserna kring t.ex. webbportaler.
• IT – Samverkan kring informationsteknologin måste fortsätta för att få ut mesta möjliga
nytta. Kommunerna i länet samt landstiget är centrala aktörer.
• Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsverksamhet är medlem i branschorganisationen
Svenskt Vatten och deltar dessutom i en samverkan kallad VA Högland. VA Höglands
syfte är att samordna utbildning och information mellan ett 10-tal kommuner i aktuella
frågor samt att lämna samstämmiga yttranden och förslag till Svenskt Vatten.

Å TG ÄRD ER O CH RI KT LI NJ ER

Långsiktigt hållbar kommun
• I arbetet med den översiktliga planeringen skall målet vara att arbeta kontinuerligt
med att revidera planeringsmaterialet för att hålla materialet aktuellt.
• Kommunen ska i planprocesserna höra kommuninvånarna och föreningslivet för
att deras synpunkter och kunskaper skall berika planprocessen. Kommunen skall
dessutom informera och väcka intresse för kommunens fysiska planering.
• Kommunen ska i sin verksamhet styra så att man bidrar till de övergripande mål
och den inriktning som presenteras i kapitlet Långsiktigt hållbar kommun och på
så sätt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
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Markplanering
I kommunens översiktliga planering
måste kommunen förhålla sig till
många olika intressen. Exempel
på områden som skall tas upp i
kommunernas översiktliga planering
är statliga intressen t.ex. natur och
kultur. Kommunen kan även peka
ut egna intressen för exempelvis
vilka kulturmiljöer som ska skyddas.
Detta avsnitt innehåller åtgärder
och riktlinjer för statligt skyddade
områden, områden som kommunen
vill bevara och annan markplanering.
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Foto: Smålandsbilder.se

STORE MOSSE NATIONALPARK ÄR ETT VIDSTRÄCKT MYRLANDSKAP.
Foto: Smålandsbilder.se

Naturområden
I Vaggeryds kommun finns naturområden som har kommunala eller statliga skydd och de
skall därför redovisas särskilt i översiktsplanen. Det finns även andra naturområden som
inte har formella skydd där hänsyn skall tas till naturvärdena. Under följande rubrik redovisas Riksintressen för naturvård, naturreservat, nationalpark, Natura 2000, naturminnen,
djur- och växtskyddsområden, biotopskyddsområden och stora opåverkade områden o.s.v.
Kommunen ska även förhålla sig till de nationella miljömålen ett rikt odlingslandskap,
levande skogar och ett rikt växt och djurliv.

Natura 2000

FÅGELSKÅDNING ÄR EN NATURUPPLEVELSE.
Foto: Smålandsbilder.se

Natura 2000 är ett statligt skydd och ett nätverk för att skydda värdefull natur inom
EU. Nätverket bildades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra
att deras livsmiljöer förstörs. Den vanligaste anledningen till utarmningen är att arternas
livsmiljö försvinner. Groddjur och fåglar behöver våtmarker och småvatten. Insekter och
hackspettar behöver naturskogarnas döda och döende ved. De blommande örterna behöver
skötta ängar. Natura 2000-områden innehåller livsmiljöer som är värdefulla i ett europeiskt
perspektiv. Natura 2000-områden är även av riksintressen enligt 4 kap. 8§ miljöbalken. I
Vaggeryd är följande objekt Natura 2000-områden:

NATURA 2000-OMRÅDEN

• Bratteborg

• Skillingarydsfältet

• Dala- och Knekta mosse

• Stensjökvarn

• Ekesås

• Store Mosse

• Gärahov

• Stråkeved-Nässja

• Lilla Kungsbacken DR

• Södra Duveled

• Lövåsen

• Tostarp

• Morarps- och Mörhulta mosse

• Trollamossen

• Mossjön
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Riksintresse för naturvård
Riksintressen är ett statligt skydd för områden av riksintresse för naturvården (hit räknas även Natura 2000-områden). Området kan t.ex. innehålla flera olika högt värderade
naturtyper eller så kan det finnas skyddsvärda livsmiljöer och arter som kan bidra till att
ett område betraktas som riksintressant. I Vaggeryds kommun är flera av riksintressena
mossar som skyddas bland annat för sitt rika fågelliv. I Vaggeryd är följande områden av
riksintresse för naturvården:
RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD

• Brunnstorpsmossen

• Skillingarydsfältet

• Dala mosse och Knekta mosse

• Stackstadmossen och Moagölsmyren

• Duveled

• Store Mosse nationalpark

• Gärahov

• Store Mosse och Farbergskärret

• Hestra Söräng och Bjälkön

• Svenarumsområdet

• Morarps-Mörhulta mossar

• Tranflyet och Hultamossen

• Mossjön och närliggande mossar

• Trollamossen

• Odlingslandskapet i Bratteborgsområdet

• Uddebo

• Rosendala - Jutabygget

• Våtmark vid Sandsjön

INVIGNING AV HATTENS NATURRESERVAT.
Foto: Catarina Kristensson

Naturreservat
Naturreservat utgör idag den största andelen skyddad mark i Sverige. Naturreservatet kan
antingen vara statligt eller kommunalt. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar
som gäller. I Vaggeryds kommun är dessa områden naturreservat:

MÅNGA ÄR DE FÅGELARTER SOM PÅTRÄFFAS
VID KOMMUNENS SKYDDADE NATUROMRÅDEN. T.EX. I KOMMUNENS RESERVAT.
Foto: Smålandsbilder.se

NATURRESERVAT

• Brokullen

• Lyngemadssjön

• Gärahovs storäng

• Tjurhults mosse

• Hatten

• Östermoskogen (kommunalt reservat)

• Lilla Kungsbackens domänreservat

Store Mosse Nationalpark
Store Mosse nationalpark ligger i gränslandet mellan Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo kommun. Mossen har varit nationalpark sedan 1982. Syftet är att bevara området i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick för att tillvarata ornitologiska, botaniska
och andra vetenskapliga värden samt natur- och kulturlandskapets värden. Nationalparker
är ett statligt skydd och är även ett riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura
2000-område. Store Mosse är ett vidsträckt myrlandskap, det största söder om Lappland.

Naturminnen
Ett naturminne är ett mindre naturområde eller naturobjekt som är skyddat på liknande
sätt som naturreservat. I kommunen finns två naturminnen:
NATURMINNEN

• Högabråten (gammal ek)

• Linnesjön (ön Törnahall)
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Djur- och växtskyddsområden
Ett djur- eller växtskyddsområde är ett område där djur eller växter behöver extra skydd
utöver det som redan ges i miljöbalken och jakt- och fiskelagstiftning. Att ett område är
utpekat som djur- och växtskyddsområde innebär vanligtvis att det i området råder tillträdesförbud under en viss period. Oftast är det för att skydda föryngring av fåglar. I Vaggeryds
kommun finns två områden:
DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDEN

• Rasjön (3 öar i sjön)

• Sandsjön (ön Trindö)

Biotopskyddsområden
STENMURAR ÄR SKYDDADE SOM
BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN.
Foto: Smålandsbilder.se

Biotopskyddsområden är små områden med speciella livsmiljöer för växter och djur. Vissa
områden är skyddade i hela landet t.ex. alléer, åkerholmar, stenmurar i odlingslandskapet, odlingsrösen, källor med omgivande våtmark, småvatten och våtmarker. Utöver dessa
kan specifika områden skyddas. Dessa specifikt angivna biotopsskyddsområden finns i
Vaggeryds kommun:
BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN

• Norra Duveled

(EJ PÅ KARTA)

• Skogligt biotopskydd (18 stycken)

Natur- och friluftsområden med särskild skötselplan
Vaggeryds kommun har en grön skogsbruksplan som ger en bra bild av kommunens skogsfastigheter och hur de skall skötas och skyddas. Kommunen har även som mål att bli
PEFC-certifierade.

ALLÉR ÄR OCKSÅ DE BIOTOPSKYDDADE.

Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och produkter i efterföljande handelsled. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan
de tre aspekterna; skogsproduktion, miljövård och sociala intressen.

Foto: Lennart Krafve

Kommunens skogsbruksplan finns tillgänglig på tekniska kontoret för den som önskar att
ta del av planen. I planen regleras planerade avverkningar, restaureringar osv.

Stora opåverkade områden enligt 3 kap MB §2
Mellan Nyholm och Bondstorp finns ett skogsområde som är tyst och glesbefolkat. I Vaggeryds kommun och i Jönköpings län finns få områden som kan anses vara tysta och opåverkade av buller från stora vägar. Vaggeryds kommun anser att tysta opåverkade områden
med lägre exploateringsgrad som detta är värda att bevara. Områdets värden ligger i att det
är vildmarkslikt och glest befolkat.
STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN

• Område mellan Nyholm och Bondstorp
EN DEL AV LAGAN KLASSAS SOM VÄRDEFULLT
VATTEN.
Flygbild: Örjan Carlström

Värdefulla vatten
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket har tagit fram en nationell strategi för genomförande av skydd enligt miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.
Målet är att skydda vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. De miljöer som är utpekade
som värdefulla vatten i Vaggeryds kommun skall skyddas på grund av att de är värdefulla
ur natur- eller kultursynpunkt. T.ex. kan det vara att det i området finns rödlistade arter,
att vattendragen är orörda, meandrande vatten eller att det finns många nyckelbiotoper i
området. Läs mer om Levande sjöar och vattendrag under avsnittet ”Vattenplanering”.
Dessa har pekats ut som värdefulla vatten i Vaggeryds kommun:
VÄRDEFULLA VATTEN
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• Bosarydssjön

• Mossjön

• Härån, den nedre delen

• Rasjön

• Lagan, mellan Karlforsdammen och
Fågelforsdammen

Levande skogar och ett rikt växt- och djurliv
I Sverige har vi ett nationellt miljömål som heter levande skogar och lyder: Skogens och
skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Vi har även ett miljömål som heter ett rikt växt- och djurliv som lyder: 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.
I detta arbete så är de skyddade naturområdena t.ex. naturreservaten och Natura 2000område viktiga. Det är även viktigt att kommunen slår vakt om att fornlämningar i skogen
bevaras samt att kommunen arbetar aktivt med den skogsmark som kommunen äger. För
att skydda djur och växter innebär det bland annat att mossar och våtmarker skyddas mot
dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Även ängs- och hagmarker skall skyddas,
igenvuxna ängar och naturbetesmarker skall restaureras och skogsplantering, nydikning,
konstgödsel, ledningsdragning och vägdragningar skall undvikas. Konkreta åtgärder för
naturområden bör utvecklas i ett reviderat miljöprogram.

RASJÖN ÄR EN AV KOMMUNENS SJÖAR SOM
KLASSAS SOM VÄRDEFULLA VATTEN.
Foto: Mikael Klaesson

Det öppna odlingslandskapet
I Sverige har vi ett nationellt miljömål ”Ett rikt odlingslandskap” som lyder: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras
och stärks.
I Vaggeryds kommun är den dominerande landskapsbilden skogsmark. Jordbruket har
traditionellt varit en mindre näring som bedrivits småskaligt. Detta innebär att de sammanhållna områdena med jordbruksmark som finns är viktiga att värna om. Det som
skall värnas är bland annat att arealen betesmarker och åkermarker inte minskar samt att
kulturspåren i markerna bevaras. Längs vägarna mellan Hagshult - Tofteryd, Skog - Hult
- Henriksbo - Gimmarp och mellan Ekeryd - Plätt finns exempel på de natur- och kulturvärden som är det öppna odlingslandskapet. Vägarnas gamla sträckning, välbevarade hus
som ligger naturligt i landskapet med ängar och åkermarker runt om, är estetiskt tilltalande
och även en viktig livsmiljö för djur och växter. Vaggeryds kommun föreslår därför att
marken längs dessa vägsträckningar skall bevaras mot åtgärder som påverkar det öppna
odlingslandskapet negativt. Ny bebyggelse m.m. tillåts men hänsyn skall tas till det öppna
odlingslandskapet i områdena.

ÖPPET LANDSKAP.
Foto: Dörte Schuldt

DET ÖPPNA ODLINGSLANDSKAPET

• Hagshult -Tofteryd

• Ekeryd - Plätt

• Skog - Hult - Henriksbo - Gimmarp

ÅT GÄRDE R OCH RIKT LIN JER

Naturområden
• Hänsyn till naturvärdena skall tas i syfte att nå miljökvalitetsmålen ”Levande
skogar”, ”Ett rikt djur- och växtliv”, Levande sjöar och vattandrag” och ”Det
öppna odlingslandskapet”.
• Kommunen pekar ut ett kommunalt intresse för det öppna odlingslandskapet för
landskapet runt vägsträckningarna Hagshult - Tofteryd och Ekeryd - Plätt.
• När det gäller områden som har statliga skydd föreslår kommunen inga
förändringar som kan skada intressena och kommunen skall dessutom bevaka
och säkerställa dessa i sin lovgivning.
• Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjanderättsavtal gällande
kommunens mark och i plan- och lovärenden.
• Kommunen skall fortsätta sitt arbete med miljöcertifiering av det egna
skogsbruket.
• I ett nytt miljöprogram ska konkreta åtgärder för naturområdena ingå.
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PÅLSKOG BY ÄR AV RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD.
Foto: Lennart Krafve

Kulturområden
I Vaggeryds kommuns arbete med kulturmiljövård ingår bland annat att bevaka skyddade
områden. Den starkaste bevarandelagstiftningen är statligt skyddade områden men även
kommunen kan peka ut kulturmiljöer. Kommunens utpekande är inget formellt skydd utan
skall vid tillfälle kompletteras med så kallad q-märkning i detaljplan.

Byggnadsminnen

HUBBESTAD SÄTERI.

Byggnadsminnesförklaring är ett statligt skydd. Att en byggnad eller plats är byggnadsminnesförklarad innebär ett starkt bevarandeskydd. Ett byggnadsminne kan vara bostadshus,
parker, industrianläggningar och broar. Det byggnadsminnena har gemensamt är att de är
kopplade till historiska skeden i samhället. Det finns enskilda och statliga byggnadsminnen.
De enskilda byggnadsminnena beslutar länsstyrelsen över och statliga byggnadsminnen
beslutar regeringen över. I Vaggeryds kommun finns följande byggnadsminnen:

Foto: Lennart Krafve

BYGGNADSMINNEN

• Ståhlastugan

• Skillingarydslägren (statligt)

• Ljungbergs vagnhjulmakeri i Kvarnaberg

Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse för kulturmiljövård är ett statligt skydd. Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är unik och skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv. Miljön eller byggnaden
kan visa exempelvis utvecklingen i samhället, sociala villkor, byggnadstekniker eller olika
estetiska ideal genom historien. Områdena nedan omfattas av områdesbestämmelser. I
Vaggeryds kommun är följande områden och objekt av riksintresse för kulturmiljövård:
SOLDATTORPET PÅ SKILLINGARYDS LÄGER.
Foto: Emelie Danielsson

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD

• Båramo

• Häradsö

• Ekeryd, Skjutebo

• Pålskog

• Fryebo

• Skillingarydslägren

• Hubbestad
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När det gäller utvecklingen av Båramo terminal- och verksamhetsområde kommer detta
att beröra riksintresseområdet Båramo. Vid detta riksintresse är kommunen i behov av ett
bättre planeringsunderlag för att veta hur riksintresset påverkas och vilken hänsyn som skall
tas i den fortsatta utvecklingen. Läs mer om området under rubriken ”Båramo terminal- och
verksamhetsområde”.

Kommunala kulturmiljöer
Sedan 1998 delar Vaggeryds kommun ut ett byggnadsvårdspris för att uppmuntra fastighetsägare till att ta hand om värdefull
bebyggelse. Kulturminnesvårdsprogrammet från 1990 fortsätter att gälla tills ett nytt antagits. Kommunen skall ta fram en ny
kulturhistorisk utredning och en plan för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas, i enlighet
med det nationella miljömålet god bebyggd miljö. I undersökningen skall även nyare bebyggelse från 1900-talet och framåt
inventeras. När den kulturhistoriska utredningen som pågår i kommunen är färdigställd skall informationen omvandlas till
planeringsmaterial och införlivas i översiktsplanen.
För kulturmiljöer inom tätorterna skall kulturhistoriska värden bevakas vid bygglovprövning. Skydds- eller varsamhetsbestämmelser skall införas i detaljplan. För kulturmiljöer på landsbygden skall områdesbestämmelser med utökad bygglovplikt
upprättas. De områden som kommunen pekat som kulturmiljöer är markerade på kartan. Det är bland annat:

KOMMUNALA KULTURMILJÖER
BYARUMS SOCKEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammelund, Bratteborg samt Norra och Södra Kulhult
Byarums kyrkby
Eckersholms bruk
Flahult-Rastad
Gärahov
Kvarnaberg
Mölna
Nöthult
Röshult, Vederyd, Ekeryd
BONDSTORPS SOCKEN

• Bondstorps kyrkby
• Rasjö masugn
HAGSHULTS SOCKEN

SVENARUMS SOCKEN

•
•
•
•
•
•
•

TOFTERYDS SOCKEN

•
•
•
•

• Hagshults kyrkby
HOK

• Lindefors
• Morarp

SKILLINGARYD

• Kaffegatan
• Kv. Melonen, Ollonet, Plommonet, Skatan,
Smultronet och Tomaten.
• Kv. Prästkragen
• Kv. Jupiter och Saturnus
• Kv. Hjorten, Uttern och Vesslan
• Skillingaryds Hembygdspark
• Stationsgatan och järnvägshotellet

Svenarums kyrkby
Ekesås by
Hagafors, Harkeryd och Horshaga
Hooks Herrgård
Hubbestad säteri
Stensjökvarn
Stoarps by

Hult-Henriksbo
Norra Linneryd
Nåthults by
Tofteryds kyrkby
VAGGERYD

•
•
•
•
•
•
•

Götafors
Kv. Kolbryggan och Magistern
Kv. Staren
Kv. Thule
Storgatan
Vaggerydsgårdarna
Vaggeryds kvarn

ÅKERS SOCKEN

•
•
•
•
•

Harfall
Häradsköp
Åkers kyrkby
Älgebo
Östra och Västra Nässja

Kommunala kulturminnen
I Vaggeryds kommun finns ca 170 kulturminnen. Ett kulturminne avser en enskild byggnad eller grupper av byggnader inom
samma fastighet.
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Vandringsleder
Höglandsleden är en vandringsled som går genom det sydsvenska höglandet. Höglandsleden
går från Nässjö kommun i öst, genom Vaggeryds kommun och väster ut vidare i Gnösjö
kommun. Munkaleden går på historisk mark mellan Nydala och Byarum. Munkaledens
ursprung kommer ifrån den väg som munkarna ifrån Nydala kloster sas vandra när de
besökte det Nunnekloster som låg i Byarum. Vandringslederna är viktiga ur kultur- och
rekreationssynpunkt och på jämna mellanrum längs lederna finns rast-/tältplatser med vindskydd och grillplatser.
VANDRINGSLEDER

• Höglandsleden

• Munkaleden

Å TG ÄRD ER O CH RI KT LI NJ ER

Kulturområden
• Intresseområdena skall säkerställas genom att kulturmiljöerna bevakas i
planläggning och i bygglovsskeden. Varsamhetsbestämmelser skall införas när
nya detaljplaner upprättas.
• I planeringsunderlaget som länsstyrelsen sammanställer åt kommunerna är
beskrivningarna av kulturmiljöer inaktuella och bristfälliga och länsstyrelsen
behöver ta fram ett bättre underlag som vägledning i plan- och bygglovfrågor.
• Kommunen skall ta fram en ny kulturhistorisk utredning och en plan för hur
kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas, i enlighet
med det nationella miljömålet god bebyggd miljö. I undersökningen skall även
nyare bebyggelse från 1900-talet och framåt inventeras.
• När den kulturhistoriska utredningen som pågår i kommunen är färdigställd
skall informationen omvandlas till planeringsmaterial och införlivas i
översiktsplanen.
• För kulturmiljöer skall kulturhistoriska värden bevakas vid detaljplanering och
bygglovprövning. Skydds- eller varsamhetsbestämmelser skall införas i detaljplan
vid tillfälle.
• På kartorna finns kommunala kulturmiljöer utpekade. I dessa miljöer anser
kommunen att man skall kunna utveckla området, bygga till och bygga nytt men
att hänsyn måste tas till platsens historia och den bebyggda miljöns karaktär.
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ARBETE FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET BEDRIVS AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN.
Foto: Jessica Alaniesse Karlsson

Hälsa och säkerhet
Vaggeryds kommun har en katastrofledning och kommunen deltar via räddningstjänsten
i en regional samverkansgrupp tillsammans med polisen, försvaret m.fl. Denna översiktsplan innehåller planförslag för att öka säkerheten bland annat med förslag att förhindra
översvämningar och olyckor vid järnvägskorsningar samt riktlinjer om var det är lämpligt
med farliga eller störande verksamheter.
I arbetet med hälsa och säkerhet är risk- och konsekvenstänkande viktiga faktorer. Vid
planläggning gör kommunen alltid en behovsbedömning. Det är en bedömning av huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan på
omgivningen och om man i så fall skall göra en miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta görs för att integrera miljöfrågor i tidigt stadium i
planeringsprocessen. En miljökonsekvensbeskrivning skall göras om en plan medför en
betydande miljöpåverkan. En MKB skall möjliggöra en samlad och allsidig bedömning av
en plans inverkan på miljön, hälsan och säkerheten samt hushållning med naturresurser.
Ur planeringssynpunkt skall säkerhetsaspekterna komma med i ett tidigt skede för att motverka
att risker byggs in i våra samhällen. Exempel på konsekvenstänkande är att vid nyetablering av
industrier är det viktigt att tänka på att brandvattensystem skall finnas på plats när industrierna
skall tas i bruk, så att det finns möjligheter att hantera situationen vid en eventuell olycka. Räddningstjänsten har även en samverkansgrupp (F-samverkan) där bland annat Länsstyrelsen och
Landstinget ingår. Enligt plan- och bygglagen skall översiktsplanen redovisa de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Här styrs
kommunen bland annat av de nationella miljökvalitetsmålen samt miljökvalitetsnormerna.
Miljökvalitetsnormerna är bindande och har tagits fram för att visa vilken belastning naturen
och människa tål utan fara för sin hälsa.

FOLKHÄLSOMÅLEN ÄR:

•

Delaktighet och inflytande i
samhället

•
•
•
•

Ekonomisk och social trygghet

•

En mer hälsofrämjande hälso- och
sjukvård

•
•

Gott skydd mot smittspridning

•
•
•

Ökad fysisk aktivitet

Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad hälsa i arbetslivet
Sunda och säkra miljöer och
produkter

Trygg och säker sexualitet och god
reproduktiv hälsa
Goda matvanor och säkra livsmedel
Minskat bruk av tobak och alkohol,
ett samhälle fritt från narkotika och
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

TRAFIKSÄKERHET
För hälso- och säkerhetsfrågor som
rör biltrafik och järnvägen läs under
rubriken ”Infrastruktur”. Läs mer om
översvämningar och dagvatten under
avsnittet ”Vattenplanering” och ”Tätortsutveckling”.

Folkhälsomål
I kommunens arbete med Sveriges folkhälsomål finns gemensamma beröringspunkter med
kommunens översiktliga planering. Riksdagen har beslutat om elva övergripande målområden för folkhälsa. Målen handlar bland annat om självbestämmande, trygghet, arbetsmiljö,
motion och kost. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Kommunens översiktsplan berör dessa när
det gäller sunda och säkra miljöer som har en tydlig koppling till hälsa och säkerhet. Delaktighet och inflytande är en viktig fråga inte minst vad det gäller kommunens planarbeten,
där kommunen skall arbeta för att få en dialog med medborgare och myndigheter. Sunda
och säkra miljöer har mycket med planering att göra. Det kan vara allt från att göra säkra
trafiklösningar till att arbeta för att åtgärda enskilda avlopp som är ett stort miljöproblem.
För folkhälsomålet ökad fysisk aktivitet är grönområden och andra ytor som brukas för
fysisk aktivitet viktiga. Detta skall uppmärksammas i planeringen. Det kan handla om att
fortsätta arbetet med utbyggnad av gång- och cykelvägar och göra befintliga stråk för mo21

tion mera trivsamma.

Frisk luft och miljökvalitetsnormerna för luft
Vägtrafiken står för en betydande del av föroreningarna som finns i luften. En annan källa
till luftföroreningar är uppvärmning. Exempel på föroreningar som finns i luften är: kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen, partiklar och bensen. Luftföroreningar
ökar risken för cancer och luftvägssjukdomar samt påverkar växter och djur negativt.

HUSHÅLLENS SMÅSKALIGA VEDELDNING ÄR
IDAG ETT LOKALT PROBLEM I VISSA TÄTORTER.
Foto: Dörte Schuldt

Det finns miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 som reglerar
vilka nivåer på miljökvalitén som är godkända. Miljökvalitetsnormerna infördes för att
komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och
jordbruk. Kommunen arbetar för att det skall bildas ett samverkansområde i Jönköpings län
för luftkvalitet. Samverkansområdets uppgift blir att mäta, bevaka och analysera halterna.
När kommunen planerar nya bostäder är det viktigt att inte bygga tätt inpå trafikbelastade vägar eftersom dåligt ventilerade gator, omgivna av byggnader, kan ha höga halter av
föroreningar.
Problem med förhöjda halter av främst kvävedioxid och partiklar finns både i storstadsregionerna och i mellanstora och mindre tätorter. Det är emellertid i storstadsregionerna
Stockholm och Göteborg som de största problemen finns. Även i Jönköping har man mätt
för höga halter på vissa av gatorna. Om man ser till hela landet så är det biltrafiken som är
den största utsläppskällan för kvävedioxid och partiklar. Andra problem med luftkvaliteten
som kan uppstå i mindre kommuner är då stadskärnan består av höga byggnader (dålig
genomluftning), vid vedeldning samt vid etableringar av industrier och externhandel.
Hushållens småskaliga vedeldning är idag ett lokalt problem i vissa tätorter. Förbränningsgaserna bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten. Det är också mycket
obehagligt och kan vara skadligt för omgivningen (lukt och hälsoskadliga ämnen) om
vedeldning sker på ett slarvigt sätt. Vaggeryds kommun har riktlinjer för småskalig vedeldning som du kan ta del av på kommunens hemsida. Eldning i när- och fjärrvärmecentraler
ger en effektiv förbränning jämfört med småskalig vedeldning och är därför ett mycket bra
alternativ ur miljösynpunkt.

Störande verksamheter
För miljöstörande verksamheter är det viktigt att kommunen jobbar förebyggande för att
förhindra dåliga lokaliseringar. Många miljöstörande verksamheter med idag olämpliga
lokaliseringar är äldre bebyggelse där industrin tidigare varit i tätortens utkant men med
tätortens utveckling så har bostadsbebyggelsen kommit närmare industrin.
En befintlig industri som ursprungligen låg långt från bebyggelse kan på sikt bli tvingad
att omlokalisera eller få restriktioner på sin verksamhetsutövning om verksamheten står i
konflikt med en pågående samhällsutveckling.
Blandning av verksamheter och bostadsområden behöver inte alltid vara problematisk. När
det är en mindre verksamhet som inte är miljöstörande finns det många fördelar med att
blanda bebyggelsen så att det finns både arbetsplatser och bostäder inom ett område. För
verksamhetsområdena i Vaggeryds kommun är det främst transporterna med lastbil inne
i samhällena som ger upphov till störningar. Exempel på verksamheter som kommunen
på sikt vill omlokalisera är bensinstationerna med olämplig lokalisering i tätorterna. Läs
mer om detta i avsnittet ”Tätortsutveckling”. För störande verksamheter har Boverket
utarbetat rekommenderade skyddsavstånd mellan störande eller farliga arbetsplatser och
bostadsområden (Boverkets Allmänna Råd; Bättre Plats för arbete, 1995). Syftet är att
riktvärdena ska tillämpas vid nyplanering av bostäder för att undvika framtida konflikter.
Skyddsavstånden är till både för att skydda tillkommande bebyggelse samt för att garantera
industrins utvecklingsmöjligheter.

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt
under en transport. Rekommenderade vägar för farligt gods är E4 och riksväg 30. Rekommendationen avser transporter av farligt gods som transporteras genom länet eller genom en
kommun till en annan kommun inom länet, s.k. primär transportväg. Primär transportväg
bör användas så långt som möjligt även för transporter inom respektive kommun.
22

Buller
Definitionen för buller är ett oönskat ljud dvs. ett ljud som stör och besvärar oss. Även ljud
som vi normalt inte störs av kan vara störande om till exempel ljudnivån är för hög. Tillsammans med en hög ljudnivå är buller ett utbrett miljöhälsoproblem i vårt samhälle som
riskerar att påverka människans hälsa negativt. Besvär som kan kopplas till buller och höga
ljudnivåer är bland annat störningar av sömn och vila, stress och bestående hörselskador
som till exempel tinnitus. Buller kan också leda till sämre inlärningsförmåga och göra det
svårare att höra vad andra säger, inte minst för personer med hörselnedsättning.
Vägtrafik, tåg och flyg är välkända bullerkällor som stör många människor. Vid utarbetandet av en detaljplan i kommunen kan riktlinjer anges i planen för hur höga ljudnivåer som
accepteras i området. Det finns även riktvärden för industribuller. Riktvärdena för buller
ska tjäna som vägledning vid olika former av kommunal planering till exempel trafik- och
bebyggelseplanering.
Sverige har börjat införa EU:s så kallade omgivningsbullerdirektiv. Det innebär att Trafikverket tillsammans med kommunerna i och runt Sveriges största städer har börjat inventera och ta fram åtgärder för att minska antalet människor som exponeras för trafikbuller.
Att minska antalet personer som störs av trafikbuller är även ett delmål under miljömålet
god bebyggd miljö. Vaggeryds kommun har ingen heltäckande kartläggning av trafikbullerstörda områden. De områden där det finns risk för att de svenska riktvärdena för buller
inte uppnås är bostadstomter i nära anslutning till E4 och längs järnvägen.

RADON MÄTS MED HJÄLP AV RADONDOSOR
SOM PLACERAS UT I BOSTADEN.
Foto: Emelie Danielsson

Radon
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. Risken att få lungcancer ökar med ökad radonhalt i huset.
Kombinationen rökning och hög radonhalt ökar risken ytterligare.
Strålskyddsinstitutet uppskattar att ca 900 personer i Sverige varje år dör i cancer som
orsakats av radon. Andelen som drabbas på grund av radon i hushållsvattnet är enligt
beräkningar från SSI ca 60 personer per år. Största delen av kommunen utgörs av normalriskområden för radon. Inom dessa har berggrunden låg halt till normal halt av uran/radium,
vilket också gäller för jordarterna.

INOM DETALJPLANERADE OMRÅDEN ÄR DET
FÖRBJUDET ATT HÅLLA DJUR SOM INTE RÄKNAS
SOM HUSDJUR UTAN TILLSTÅND, T.EX. HÄSTAR.
Foto: Kristina Axelsson

Även om bedömningen är att marken är normalriskmark finns det variationer och därför
rekommenderas radonmätningar före byggstart samt att husen byggs med en slang i grunden
så att radon i framtiden kan ventileras bort om det behövs.

Jordbruk och djurhållning
Inom detaljplanerade områden är det förbjudet att hålla djur som inte räknas som husdjur
utan tillstånd. Det kan till exempel vara hästar eller höns. Det är viktigt att det finns någon
form av skyddsavstånd mellan aktiva jordbruk och ny bostadsbebyggelsen dels för att
förebygga konflikter med klagomål om lukt, dels för att minska störningar för allergiker.
Antalet allergiker ökar och orsaken till ökningen är i första hand luftföroreningar från
bilar och dålig inomhusluft, men även störningar som uppstår i samband med djurhållning.
Omgivningspåverkan från djurhållning är mer eller mindre accepterad på landsbygden
men konflikter kan uppstå vid nybyggnationer i jordbruksområden. Boverket har tagit
fram generella riktvärden för skyddsavstånd för djurhållning. Vaggeryds kommun anser
att dessa skall beaktas vid lovgivning och planering för nybyggnation men att platsens förutsättningar och den tilltänkta bebyggelsen får avgöra skyddsavståndet. Till exempel anser
kommunen att det inte skall vara några skyddsavstånd för bebyggelse av nya hästgårdar i
ett område med befintliga hästgårdar. Däremot kan skyddsavståndet vara befogat vid till
exempel nyanläggning av hundgårdar eller minkfarmar.

Klimatanpassning
I denna översiktsplan har kommunen gjort en övergripande bedömning för att visa vilka
områden som är lämpliga att bebygga. I Sverige förväntas klimatförändringarna innebära
kraftiga värmeböljor, kraftigare regn och översvämningar. I samhällsplaneringen innebär
detta att vi bland annat måste lägga ett större fokus på markens bärighet och att minska
riskerna för översvämningar.
23

Vaggeryds kommun har bra geologiska och geotekniska grundförhållanden. Även runt
kommunens vattendrag är bärigheten i marken i regel god eftersom markförhållandena
ofta är grus eller sandmo och sällan finare material som lera. Innan detaljplanering och
byggnation gör kommunen översiktliga geotekniska undersökningar för att fastställa markens bärighet.
Översiktsplanen belyser även vilka övergripande hållbarhetsfrågor som kommunen måste
arbeta med i avsnittet ”Långsiktig hållbar kommun”. I detta kapitel om hälsa och säkerhet ingår bland annat beskrivning var man bedömer att det finns risker för ras och skred.
Kommunen har även bedömt riskerna för översvämning som man kan läsa mer om under
avsnittet ”Vattenplanering”. Där beskrivs kommunens förslag om lämpliga områden för
utjämnings- och fördröjningsmagasin för att minska risker för översvämning. Kommunen
bedömer att man har ett problem med underdimensionerade ledningar som kan komma
att bli värre i framtiden eftersom regnen förväntas bli kraftigare på grund av klimatförändringar. Kommunen kommer att inleda ett arbete med en Vatten- och avloppsplan i vilken
en risk- och sårbarhetsanalys kommer att tas med. Till exempel kommer kommunen att
undersöka hur miljöfarlig verksamhet skulle påverka vattnet vid en översvämning.

Ras- och skredriskområden
Exempel på utpräglade ras- och skredriskområden är slänter mot vattendrag, där erosion
förekommer eller där jordrörelser har skett, samt där marksedimentet består av lera eller
silt. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utförde SWECO
en översiktlig stabilitetskartering 2011 för Lagan. Utredningen visar var stabilitetsförhållandena särskilt måste beaktas vid planering och vid prövning av bygglov. Vid undersökningen
har man valt ut ett antal områden med förutsättningar för skred och sedan inventerat dessa.
I undersökningen fann man ett område utmed Lagan i Vaggeryd där det finns risk för ras
eller skred. Det utpekade området är marken runt Lagan på sträckan från Udden (vid gatan
Uddens gränd) till Lyckorna. I området består marken av sådant material att kommunen för
säkerhets skull bör utreda markstabiliteten noggrannare. Området som är aktuellt att utreda
består av kommunala gator och delar av privata villatomter. När ytterligare undersökningar
gjorts kan det leda till åtgärder för att säkra markens stabilitet långsiktigt.

RAS- OCH SKREDRISKOMRÅDEN

• Utredningsområde Udden - Lyckorna

Elektromagnetiska fält
Det mest utbredda magnetfältet är jordens eget magnetfält. Magnetfält finns överallt omkring oss och det är jordens eget magnetfält som får kompassnålen att rikta sig mot norr.
Liknande magnetfält bildas också kring ledningar med likström.
Magnetfälten är starkast närmast källan, till exempel kring kraftledningar eller omkring
apparater, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju starkare ström som används desto
starkare magnetfält. Magnetfält är svåra att skärma av och går igenom väggar och tak.
Vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under myndighetens referensvärden, finns inga säkerställda hälsorisker. Detta har ett flertal sammanställningar av forskningsresultat konstaterat.
Riktigt starka elektromagnetiska fält kan däremot innebära hälsorisker. Starka magnetfält
kan störa kroppens nervsignaler men då krävs magnetfält som är hundratals gånger starkare
än de som finns under de största kraftledningarna. Så kallade ”strålningsfria” zoner är sådana områden som har förhållandevis låg exponering beträffande strålning från mobilmasters
sändare, kraftledningar med mera. Det område i Vaggeryds kommun som sannolikt är minst
påverkat av strålningar är det stora opåverkade området mellan Nyholm och Bondstorp.
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ÅT GÄRDE R OCH RIKT LIN JER

Hälsa och säkerhet
•
•
•
•

Kommunen ska arbeta för att skapa sunda och säkra miljöer.
Säkerhetsaspekterna skall finnas med som en del i nya planprojekt från början.
Kommunen ska arbeta för att underlätta för människor att vara fysiskt aktiva.
Riktlinjerna för småskalig vedeldning ska tillämpas vid planering, bygglov och
vid befogade klagomål.
• Riktvärdena för buller ska tjäna som vägledning vid olika former av kommunal
planering till exempel trafik- och bebyggelseplanering.
• Åtgärder för att reducera trafikbullerstörningar, främst vid källan, skall i möjligaste
mån vidtas.
• Vid all planering skall hänsyn tas till möjlig påverkan från externt trafikbuller
samt hur ett område kan påverka ett annat genom buller. Verksamheter som
innebär en påtaglig risk eller störning för omgivningen skall placeras så att
risken eller störningen minimeras.
• Den fortsatta utvecklingen och förtätningen av våra tätorter, ska ske med hänsyn
både till att skapa goda boendemiljöer och att garantera industrins utvecklingsmöjligheter.
• När samhället förtätas skall utrymme sparas som för att ge möjligheter att hantera
ökade nederbördsmängder, som blir ett resultat av den framtida klimatföränd
ringen, för att minimera översvämningar i tätorterna. Hänsyn skall också tas till
nuvarande och framtida vattentäkter (se Del 3 Vattenplanering).
• Rekommenderade skyddsavstånd beaktas vid nyplanering av bostäder och
industrier.
• Översiktliga geotekniska undersökningar skall göras innan obebyggda områden
detaljplaneras eller bebyggs.
• Vid nybyggnation inom högriskområden för radon skall grundkonstruktionen på
byggnader vara radonsäkert utförd. I övriga områden är det en rekommendation.
• Vid nybyggnation av hus på landsbygden skall det göras en avvägning av vad
som är lämpligt skyddsavstånd för djurhållning. Inom tätbebyggda områden
där ny bostadsbebyggelse föreslås skall Boverkets riktvärden gälla som skyddsavstånd.
• Vid förändring av mark inom skred- och rasbenägna områden skall fler utredningar
göras för att säkerställa markens stabilitet.
• Kommunen ska undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
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VAGGERYDS KOMMUN HAR UTMÄRKTA KOMMUNIKATIONER.
Foto: Smålandsbilder.se

Infrastruktur
Vaggeryds kommun har ett unikt fördelaktigt läge ur ett infrastrukturperspektiv. Genom
kommunen går inte bara motorvägen E4 utan även järnvägen Nässjö/Jönköping-Halmstad.
Kommunen har även en direktlänk till Skandinaviens största hamn genom Vaggeryds kombiterminals railportavtal med Göteborgs Hamn AB. Avtalet med hamnen innebär att en
utlokaliserad tullhantering erbjuds, vilket betyder att företagens transport av export- och
importgods effektiviseras i både tid och pengar.
Kommunens goda kommunikationsläge gör det möjligt att bo, arbeta och verka inom ett
stort geografiskt område. Den rörelsefrihet som våra kommunikationer för med sig är viktig
för kommunens attraktivitet samtidigt som trafiken är vårt största miljöproblem. Flera av
de nationella miljömålen har kopplingar till transporter och resande.
I KOMMUNEN HAR INDUSTRIOMRÅDENA
NÄRHET TILL BRA KOMMUNIKATIONER.
Foto: Smålandsbilder.se

Vaggeryds kommun ser stora möjligheter i att klimatanpassa gods- och persontransporterna framöver. En av de viktigaste åtgärderna i kommunens miljöarbete är att verka för en
elektrifiering av sträckorna Värnamo-Jönköping och Vaggeryd-Nässjö. Frågan om en elektrifiering av banan drivs av fyra kommuner (Värnamo, Jönköping, Vaggeryd och Nässjö),
Regionförbundet och JLT. Det finns även en utredning om att höja hastigheten på banan. I
detta arbete ingår även att banan uppgraderas med fjärrblockering.
Fjärrblockeringen ökar kapaciteten på banan genom att tåg kan mötas snabbare och smidigare, vilket medger ett effektivare nyttjande av järnvägen. Direkta konsekvenser av en
elektrifiering och fjärrblockering av banan är dels kortade restider och i och med det ett
förstorat arbetsmarknadsområde, dels effektiviserade godstransporter. Dessutom kan banan fungera som en omledningsbana för stambanan.

JÄRNVÄGARNA I KOMMUNEN DELAR SIG I
VAGGERYD OCH BILDAR ETT ”Y”.

När Värnamo-Jönköping och Vaggeryd-Nässjö (Y:et) elektrifieras ökar även Vaggeryds
kombiterminals attraktivitet. Elektrifieringen är en förutsättning för att godstransporterna
på järnvägen ska kunna konkurrera med lastbilstrafiken. I och med att tågseten idag måste
byta till diesellok i Värnamo försämras miljönyttan och tidsmarginalerna krymper. WSP
Groups utpekande av Vaggeryds kombiterminal som central terminal i Jönköpingsnoden
tillsammans med en elektrifiering kommer skapa kraftigt ökade möjligheter att snabba på
den viktiga miljöomställningen av godstransporterna från lastbil till tåg. Även för persontransporterna blir tidsvinsterna märkbara med en elektrifiering. Konkret innebär detta att
även kollektivtrafikens konkurrensförmåga ökar, vilket förhoppningsvis leder till att fler
väljer att ta tåget.

Riksintresse för kommunikationer
E4, Riksväg 30 och järnvägssträckan Halmstad-Jönköping är riksintresse för kommunikationer. Även tågförbindelsen Nässjö/Halmstad är viktig. För att skydda riksintressena finns
det ett generellt förbud mot nybyggnad inom 30 respektive 50 meter från riksväg 30 och
E4. E4 och Riksväg 30 är markerade med text på kartan.
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RIKSINTRESSEN FÖR KOMMUNIKATIONER

RV. 30, E4,

• E4

• Järnvägen Jönköping - Halmstad

• Riksväg 30

• Båramo kombiterminal

Cykelvägnätet
Kommunen har jobbat med cykelvägnätet både inom samhällena och mellan samhällena.
Framtida objekt i prioriteringsordning är Skillingaryd - Linnesjön, Vaggeryd - Bäck, Skillingaryd - Klevshult och Hok - Svenarum. Kommunen kommer att hålla fast vid nuvarande ambition att prioritera gående och cyklister som trafikanter. Kommunen ska ta
fram en cykelplan. Skillingaryd - Linnesjön, Vaggeryd - Bäck och förslaget från Vaggeryds
grönplan med en gång- och cykelbro över Hjortsjön finns med på kartan.

VAGGERYDS KOMMUN JOBBAR AKTIVT MED
ATT BYGGA UT CYKELVÄGNÄTET.
Foto: Smålandsbilder.se

NYA CYKELVÄGAR

• Skillingaryd - Linnesjön

• Vaggeryd - Bäck

• Gång- och cykelbro över Hjortsjön

Landsbygdstrafik
Även landsbygdstrafik är något som kommunen månar om. Kommunen anser att det är
angeläget att göra en upprustning av Tofterydsvägen, Hillerstorpsvägen (LV 152) samt en
ny sträckning av väg 654 vid infarten till Bondstorp. Den särskilda kollektivtrafiken och
färdtjänsten är mycket viktiga funktioner och de behöver utökas och utvecklas. De fyller en
viktig social funktion för äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga eller handikapp.
Viktigt är att kollektivtrafik och kommunikationer diskuteras också i öst-västlig riktning.

Tung trafik genom tätorterna
Inne i samhällena har kommunen fått nya möjligheter att styra trafiken eftersom man tagit
över väghållningsansvaret för Jönköpingsvägen i Vaggeryd och Storgatan i Skillingaryd.
Kommunen ämnar därför göra förändringar längs dessa vägar för att minska andelen tung
trafik i samhällena och även åtgärder för att öka säkerheten. Kommunen skall i samband
med detta ytterligare se över skolvägarna för att de skall vara säkra.

HUR REGIONENS KOMMUNIKATIONER SKALL
SE UT I FRAMTIDEN MED TERMINALER, HÖGHASTIGHETSTÅG OCH HÅLLPLATSER STÄLLER
KRAV PÅ REGIONAL SAMORDNING FÖR EN
KONKURRENSKRAFTIG KOLLEKTIVTRAFIK.
Foto: Smålandsbilder.se

Kollektivtrafik
Ett bra kollektivtrafikutbud bidrar starkt till att göra en kommun attraktiv, både bland kommuninvånarna och tänkbara inflyttare. Möjlighet till arbets- och studiependling är av störst
betydelse, men för den totala attraktiviteten är det även viktigt att kollektivtrafik finns att
tillgå under kvällar och helger. Det finns ett stort mervärde för kommuninvånarna att genom
kollektiv kvälls- och helgtrafik få tillgång till Värnamos och Jönköpings kultur- och nöjesutbud. Denna sortens kollektivtrafik är även mycket viktig för ungdomars rörelsefrihet.
Kommunen skall prioritera kollektivtrafiken framför enskild bilism och arbeta för att göra
det enkelt att ta sig till och från stationerna. En grundläggande del i att bli en långsiktigt
hållbar kommun är att få fler människor att åka kollektivt. Vaggeryds kommun skall därför
arbeta aktivt för att utveckla kollektivtrafiken och förbättra den ytterligare. Till exempel
behövs fler avgångar mot Jönköping och Värnamo på kvällar och helger. Det är även svårt
att hinna med tåget mot Jönköping efter skolan, varför en översyn av dessa avgångstider
också behövs.
Cirka 2/3 delar av kollektivtrafikresenärerna inom kommunen tar tåget och antalet resenärer på banan stiger årligen. Tåg- och busstrafik har förbindelse med Jönköping-Värnamo
och omvänt ca 1 gång/timme under högtrafik måndag-fredag. I övrigt går det tåg eller bussar
ca 1 gång varannan timme. Det finns flera dagliga tågförbindelser mot Nässjö, Halmstad,
Stockholm, Göteborg och Växjö. Till Stockholm är det ca 38 mil, Göteborg ca 20 mil och
Malmö ca 25 mil.
Kommunernas ambition är att en större del av arbetspendlingen mellan kommunerna i
regionen ska ske med kollektivtrafik. I dagsläget är till exempel kollektivtrafiken mellan
kommunen och Jönköping inte tillräckligt attraktiv för att ersätta arbetspendling med bil.
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VAGGERYDS KOMMUN SKA DRIVA FRÅGAN OM ELEKTRIFIERING OCH FJÄRRBLOKERING AV JÄRNVÄGEN.
Foto: Smålandsbilder.se

Järnväg
I detta stycke beskrivs hur Vaggeryds kommun vill arbeta med den befintliga järnvägen i
kommunen på lång sikt. Under 2011/2012 färdigställer Vaggeryds kommun tillsammans
med Trafikverket nya gång- och cykeltunnlar och en vägtunnel under järnvägen i Vaggeryd.
Om planskilda korsningar byggs bort kan trafiken flyta smidigare och snabbare.
Vaggeryds kommun anser att det är angeläget att inventera längs järnvägen Värnamo – Nässjö/Jönköping för att se vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att höja standarden på
banan. Vaggeryds kommun har fokuserat på hur korsningarna inom tätorterna skall åtgärdas och kommunen anser att det kan finnas vinningar i att se över även plankorsningar på
landsbygden. Högre hastighet skulle kunna hållas på banan med hänsyn till spårstandard.
Vaggeryds kommun anser att det vore lämpligt ta fram en ”korsningsplan” tillsammans
med berörda kommuner och i samarbete med regionförbundet för prioritetsordning av
plankorsningarna som bör bli föremål för åtgärder.

Planskilda korsningar
Att bygga bort korsningar med järnvägen är ett sätt att skydda gående, cyklister och bilister
mot olyckor med tåg. Det underlättar även för trafiken på banan eftersom man kan hålla
högre hastigheter på spåret om det är färre övergångar att ta hänsyn till, vilket i sin tur leder
till att järnvägstrafiken blir effektivare.
Gång- och cykeltrafikanter skall prioriteras. De får möjlighet att korsa järnvägen på ett
gent och säkert sätt antingen via broar eller tunnlar. Om tunnlar väljs skall de utformas så
att de upplevs ljusa, inbjudande och utan element som förhindrar uppsikt, som till exempel
skarpa krön eller buskage.
Byarumkorsningen vid Byarums bruk anses av kommunen var angelägen att ersätta med en
planskildhet. Korsningen ligger nära skolan med många fotgängare som rör sig i området.
Detta upplever Byarumsborna som en otrygghet. Ljud- och ljussignaler finns på korsningen
idag. En lösning med en port med begränsad höjd för gång och cykeltrafik har diskuterats,
alternativt en port för både gång- och cykeltrafik och personbilar med begränsad höjd. En
väg byggs på östra sidan järnvägen norr ut och ansluts till gamla E4 norr om plankorsningen.
I Skillingaryd finns idag planskilda passager under järnvägen. Många av plankorsningarna
norr om Skillingaryd kommer att försvinna inom kort då kommunen och Trafikverket gjort
åtgärder för att stänga dessa. Högre hastighet skulle kunna hållas på banan med hänsyn till
spårstandard söder om Skillingaryd.
I Klevshult föreslås att befintlig plankorsning med järnvägen på sikt stängs. Den ersätts av
en gång- och cykeltunnel i samma läge samt av en vägbro direkt söder om samhället.
I första hand har kommunen prioriterat att åtgärda korsningar i nord-sydlig riktning. I förlängningen kan det även vara intressant att göra åtgärder även på sträckan från Vaggeryd
mot Hok. I Hok finns en plankorsning vid Sågverksvägen där det finns bommar. Sikten i
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KOMMUNEN SKA PRIORITERA KOLLEKTIVTRAFIKEN FRAMFÖR ENSKILD BILISM.
Foto: Smålandsbilder.se

korsningen är dålig på grund av att vägen svänger tvärt vid korsningen. Korsningen bedöms
ändå relativt säker på grund av bommarna. Om korsningen skall göras planskild i framtiden
finns gott om utrymme på den östra sidan för en eventuell tunnel. Vid Jönköpingsvägen
och Bruksvägen är korsningarna planskilda. Öster och väster om Hok längs vägarna mot
Vaggeryd och Malmbäck finns flera små avfarter där korsningen med järnvägen ligger
väldigt nära avfarten. Det är möjligt att några av dessa korsningar skulle kunna slopas och
ersättas med parallellvägar.
I Vaggeryds tätort har kommunen tittat på förslag hur möten mellan biltrafik och järnväg
kunna byggas bort på sikt. Vid korsningen med Ödestuguvägen kan denna stängas för bilar
och ersättas av en gång- och cykeltunnel. Att ändra korsningarna vid Hokvägen och vid
Håkan Trulssons väg har lägre prioritet. Vid Hokvägen samt vid Håkan Trulssons väg får
detaljstudier visa bästa lösningen, tunnel eller bro.
Konsekvenser - När järnvägskorsningar inne i samhällena görs om till planskilda korsningar
med tunnlar och broar kan järnvägen bli en barriär för personer med nedsatt rörelseförmåga
eftersom de kan ha svårt att gå i lutningarna vid tunnlar och broar. Tunnlarna kan också
riskera att översvämmas, vilket kan skapa problem för framkomligheten. Tunnlarna kan
inte byggas innan man säkert vet att avvattningen inte blir några problem. Det är inte acceptabelt att tunnlarna blir översvämmade. Det är viktigt att till exempel räddningstjänsten
kommer fram.
Vad som passar bäst av tunnel eller bro bör noga övervägas i varje enskilt fall eftersom de
har olika nackdelar. Broarna kan bli väldigt höga och dominerande i stadsbilden. Tunnlarna
kan hamna lågt i terrängen, vilket gör tunnlar osäkra även om de är korta och breda. Att
bygga bort korsningar med järnvägen är ett sätt att skydda gående, cyklister och bilister
mot olyckor men det innebär ofta även stora ingrepp.
JÄRNVÄGSKORSNINGAR I TÄTORT

• Byarumkorsningen (vid bruket i Byarum)

• Håkan Trulssons väg (Vaggeryd)

• Ödestuguvägen (Vaggeryd)

• Korsning i Klevshult

• Hokvägen (Vaggeryd)

Triangelspår vid Ödestuguvägen
De stora satsningar som görs på järnvägsterminaler i regionen skulle kunna dra stora fördelar av ett triangelspår i Vaggeryd med tanke på den kapacitetsförbättring som detta medför
på banan Värnamo -Nässjö/Jönköping.
Ett triangelspår i Vaggeryd skulle effektivt binda ihop Nässjöbanan och Jönköpingsbanan
vilket gör att järnvägstrafiken lättare når södra stambanan. Detta är en idé i tidigt skede som
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behöver studeras och utredas innan kommunen tar fler beslut i frågan. Att bygga järnväg
är mycket dyrt och det skapar även stora barriäreffekter i samhället.
Kommunens tanke är att korsningen vid Ödestuguvägen skall stängas för bilar och ersättas med en gång- och cykelport. Om ett triangelspår lokaliseras i området påverkar det en
gång- och cykelports lokalisering. Troligen behövs då två gång- och cykelportar, en under
varje bandel. Om korsningarna stängs för biltrafik kan det leda till mindre tung trafik i
samhället till exempel på den östra delen av Ödestuguvägen. Det är angeläget att en mera
detaljerad studie görs av möjlig utformning så markbehov och tomtintrång av ett triangelspår klarläggs.

KOMMUNEN SKA ARBETA MED ATT FÖRSÖKA
FÅ FLER MÄNNISKOR ATT ÅKA KOLLEKTIVT.
Foto: Smålandsbilder.se

Kommunen har även tittat på alternativet att lokalisera triangelspåret längre norr ut. Detta
innebär förmodligen ett betydligt större intrång och att mer järnväg behöver byggas. Därför
är det mer troligt att ett framtida triangelspår lokaliseras så nära Vaggeryds station som
möjligt.
Konsekvenser - Ett triangelspår i Vaggeryd skulle innebära att godstrafiken genom samhället
minskade. Det bidrar till att öka kapaciteten på järnvägen men skapar samtidigt nya bullerkällor och barriärer. Frågan måste utredas ytterligare för att få ett bättre underlag. Om
triangelspåret blir aktuellt måste kommunen lösa in mark från privata fastighetsägare och
beakta skyddsavstånd till närliggande bebyggelse.
TRIANGELSPÅR

• Triangelspår i Vaggeryd

Götalandsbanan och Europabanan
För vår region talas det om två stora infrastrukturprojekt för järnväg, Götalandsbanan och
Europabanan. I dagsläget är det en lång resa kvar innan dessa projekt blir verklighet och
ännu har inga beslut fattats om att en bana för höghastighetståg skall byggas i Sverige. I
framtiden kommer befintliga järnvägsbanor att vara viktiga matarlänkar mot Götalandsbanans station i Jönköping. Under de senaste åren har en upprustning genomförts av spåren
mellan Värnamo och Jönköping, vilket Vaggeryds kommun ser som mycket positivt. När
det gäller Europabanan menar Vaggeryds kommun att den så långt som möjligt skall följa
sträckningen för E4 genom kommunen för att undvika att skapa ytterligare en stor barriär.
För ett genomförande av Götalandsbanan och Europabanan är det viktigt att driva frågan
om elektrifiering/upprustning av Y:et. Viktiga frågor för kommunen hur resenärer från
Vaggeryds kommun når Jönköpings centrum och stationsläget vid Munksjön. Resmönstren
kommer att förändras kraftigt i och med att snabbtågen introduceras. Arbetsmarknaden
för de som bor inom acceptabelt avstånd till en snabbtågsstation vidgas.

Ny järnväg norr om Byarum
För att öka järnvägens konkurrenskraft är det rimligt att utöver elektrifiering och fjärrblockering även titta på nya sträckningar av järnväg. Som ett led i kommunens ambitioner
föreslår Vaggeryds kommun en ny sträckning av järnväg mellan Byarum och Tenhult. Den
föreslagna sträckan förutsätter förbindelser via Tenhult vidare mot Nässjö och Falköping.
Genom en ny sträckning av järnväg mellan Byarum och Tenhult skulle den totala transporttiden sträckan Värnamo – Jönköping kunna minskas avsevärt för persontrafik och även
godstrafik.
Tid sparas genom en genare sträckning av järnvägen samt att trafiken inte skulle behöva
färdas genom Tabergsdalen. När restiderna minskar kan järnvägen trafikeras med fler tåg,
vilket på sikt leder till snabbare förbindelser med tätare avgångar vilket i sin tur har en
verkligt regionförstorande effekt. Med ytterligare en länk i området skulle även omledning
av trafiken fungera bättre.
FÖRSLAG NYA KOMMUNIKATIONER

• Järnväg norr om Byarum
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JÄRNVÄGEN ÄR VIKTIG BÅDE FÖR GODSTRANSPORTER OCH PERSONTRANSPORTER.
Foto: Henning Berggren

Godstrafik
Vid Båramo i Skillingaryd finns en ny modern kombiterminal med plats för fullängdståg, ny
bro över järnvägen samt nästan 70 ha industrimark med bästa läge vid järnväg och motorväg som skapar möjlighet till effektivare och miljövänligare transporter. Terminalen är av
riksintresse för kommunikationer och den fortsatta utvecklingen av Vaggeryd Logistic Center (VLC) kommer att innebära nya arbetstillfällen, ökad tillväxt och gynna både näringsliv
och samhället i stort. Läs mer under rubriken ”Båramo terminal- och verksamhetsområde”.
Även planförslaget för ”LogPoint South Sweden” handlar om verksamhetsområden i nära
anslutning till kombiterminal. De satsningar som kommunen förespråkar gör att det skapas möjligheter för kapacitetsförbättringar på järnvägen. Elektrifiering av banan skulle
förstärka de goda förutsättningarna ytterligare.

Nya vägar
I Skillingaryd, Klevshult, Byarum och Hok föreslår kommunen nya vägar. Läs mer om dessa
under tätortsutvecklingskapitlet och respektive ort.

I FRAMTIDEN KOMMER FLER TRANSPORTER ATT
SKE VIA JÄRNVÄG.
Foto: Henning Berggren

Ledningar
För att kommunen skall vara attraktiv måste vår infrastruktur vara uthållig och robust,
i dess mening som motsatsen till sårbar. Det handlar om att hitta hållbara lösningar för
samhällets alla försörjningssystem i form av el, telefoni, bredband, fjärrvärme, vatten och
avlopp samt annan infrastruktur som vägar, telefonledningar och telefonmaster.
Dessa funktioner är självklara i vardagen men det kräver också mycket planering, underhåll
samt sårbarhets- och säkerhetstänkande. Till de tekniska aspekterna finns hälsoaspekter och
olycksrisker som man måste ta hänsyn till och skydda kommuninvånarna mot.

Bredband, telefoni, fjärrvärme och el
Goda datakommunikationer, bredband, telefoni och TV är viktiga för att skapa attraktiva
förutsättningar för boende och företagande i kommunen. Idag kan Vaggeryds Energi AB
erbjuda anslutning till fibernät i tätorterna Vaggeryd, Skillingaryd och Klevshult. Goda
datakommunikationer har blivit allt viktigare eftersom det inte är en självklarhet att fast
telefoni erbjuds vid nybyggnation. Utbyggnaden av VEABs nät sker i den takt som är
finansiellt möjlig och beroende av bl.a. hur stort intresse det finns bland de boende i området. Möjligheten att exempelvis samförlägga kanalisation i samband med kulvertarbeten
för fjärrvärme, elnätsutbyggnad, vatten och avlopp etc. är andra viktiga ingredienser vid
utbyggnad.
I dag finns ett problem med bristande mobiltelefontäckning till exempel när man arbetspendlar mellan Värnamo-Vaggeryd-Jönköping. Möjligheten att arbeta på tåget försämras
avsevärt när det inte finns möjlighet att vara uppkopplad. Detta är en fråga som Entreprenörsregionen driver. De har bland annat gjort en skrivelse till näringsdepartementet där
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man menar att departementet bör undersöka möjligheten till nationell roaming (när man
använder sin mobiltelefon utanför sin operatörs nät/täckområde, d.v.s. besökare i ett annat
nät) i mobilnätet.
Fjärrvärme är en ren, resurssnål uppvärmningsform med låg miljöpåverkan. Det är en beprövad och driftsäker teknik. Fjärrvärme finns utbyggt i Vaggeryd och Skillingaryd. Stora
delar av de två tätorterna har utbyggt fjärrvärmenät och där finns det möjligheter för konsumenterna att ansluta. Utbyggnad av fjärrvärmenätet sker till industrier, hyreshus och nya
verksamhetsområden. Befintliga fjärrvärmeområden finns markerade på karta i Vaggeryd
och Skillingaryd.
Vaggeryds Energi AB erbjuder fjärrvärme på affärsmässiga villkor och bygger ut fjärrvärmenätet till nya områden efterhand. Att bygga fjärrvärmenät är kostsamt och lönsamheten
i olika byggnadsetapper kan variera kraftigt. Genom att ansluta fastigheter inom ett redan
utbyggt fjärrvärme område uppnås flera positiva synergieffekter i och med att värmetätheten
i området stiger.

FJÄRRVÄRMEOMRÅDE

• Fjärrvärmeutbredning Vaggeryd

• Fjärrvärmeutbredning Skillingaryd

Säkra elleveranser är en viktig fråga. På vissa ställen på landsbygden är detta ett problem
idag. En åtgärd som elnätägarna i kommunen arbetar med är att gräva ner luftledningar.
Därmed blir elnätet säkrare och inte lika utsatt vid exempelvis stormar.

Vatten- spillvatten och dagvattenledningar
Väl fungerande kommunala vatten- spillvatten- och dagvattenledningar är avgörande för
ett samhälles funktion och människors hälsa, liksom för miljön. För att garantera god
vattenkvalitet behövs bra vattenledningar så att inte vattnet förorenas på sin väg mellan
vattenverk och konsument. För att kunna rena spillvatten från bostäder och olika typer
av verksamheter måste det ledas till samhällets avloppsreningsverk i väl fungerande spillvattenledningar. För att undvika översvämningar i källare, på gator och trottoarer måste
regnvatten kunna avledas i dagvattenledningar, som är i bra skick och dimensionerade för
sådana regn, som blir en följd av klimatförändringarna. Ledningar kan med fördel kompletteras med utjämningsmagasin eller andra typer av fördröjningar innan vattnet släpps
ut i närmaste vattendrag. Likaså bör någon form av enkel rening av dagvatten eftersträvas
före utsläpp.
Infrastruktur i form av kommunala VA-ledningar representerar stora värden och förväntas
fungera under lång tid. Förutsättningarna är ett planerat underhåll och en strategi för utbyte
av dåliga ledningar innan alltför stora problem uppstår. För att utföra sådana reinvesteringar
på ett optimalt sätt måste kunskapen om ledningarnas kvalitet förbättras och all tillgänglig
lokal kunskap om ledningarna samlas och sammanställas i en så kallad VA-plan, se vidare
under del 3 Vattenplanering.

Sydvästlänken
Svenska Kraftnät vill bygga en ledning i en befintlig luftledningsgata genom Vaggeryds
kommun. Det är Sydvästlänkens södra del mellan Nässjö och Hörby. Sydvästlänken byggs
för att minska södra Sveriges sårbarhet i elförsörjningen. Sydvästlänken är viktig bland
annat för planerna på den storskaliga utbyggnad av vindkraften som ingår i svensk och
europeisk klimatpolitik.
Sydvästlänken kommer att byggas i tre delar med en knutpunkt utanför Nässjö. Därifrån
byggs likströmslänkar med ny teknik till Hörby i Skåne och till Oslo-området i Norge. På
långa sträckor, till exempel efter E4 ner mot Skåne och västerut till Trollhättan, är inriktningen att dessa likströmslänkar ska grävas ner som markkablar. Från Nässjö och norrut
byggs en ny luftledning för 400 kV växelström till Hallsberg i Närke. Svenska Kraftnät avser
att bygga luftledning genom Vaggeryds kommun. Vaggeryds kommun anser att ledningen
skall vara en markkabel och inte luftledning ur hälso- och säkerhetsaspekter.
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SYDVÄSTLÄNKEN

• Sydvästlänken

Naturgasledning mellan Segerstad och Torsvik
Regeringen har givit E.ON Gas Sverige AB tillstånd att bygga och driva en naturgasledning
mellan Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun. Tillståndet gäller
att under 40 år driva en 77 km lång ledning genom Gislaveds, Gnosjö, Jönköpings, Vaggeryds och Värnamo kommuner.

NATURGASLEDNING

• Naturgasledning mellan Segerstad och Torsvik

ÅT GÄRDE R OCH RIKT LIN JER

Infrastruktur
• Vaggeryds kommun skall driva frågan om elektrifiering och fjärrblockering av
järnvägen. Kommunen ska även verka för att järnvägen uppgraderas i hastighet.
• Vaggeryds kommun skall arbeta med att få fler människor att åka kollektivt.
• Kommunen skall prioritera kollektivtrafik framför enskild bilism och arbeta för att
göra det enkelt att ta sig till stationerna för att sedan resa vidare där ifrån.
• Kommunen kommer att hålla fast vid nuvarande ambition att prioritera gående
och cyklister som trafikanter. Kommunen ska ta fram en cykelplan.
• Kommunen skall fortsätta samarbeta med Trafikverket för att öka säkerheten längs
järnvägen.
• För att skydda riksintressena finns det ett generellt förbud mot nybyggnation inom
30 respektive 50 meter från riksväg 30 och E4.
• Kommunen ska arbeta för att utveckla kollektivtrafiken och stärka dess
konkurrenskraft mot privatbilismen.
• Kommunen skall arbeta för att möjliggöra pendling och att försöka få fler personer
att åka kollektivt eller samåka.
• I samband med att kommunen tagit över Jönköpingsvägen, Storgatan och
Lagastigen skall åtgärder planeras för att minska risken för olyckor.
• Kommunen ska planera och bygga cykelvägar mellan Skillingaryd - Linnesjön,
Vaggeryd - Bäck, Skillingaryd - Klevshult och Hok - Svenarum.
• Kommunen ska planera långsiktigt för att åtgärda oövervakade järnvägskorsningar i Vaggeryds kommun och ersätta med trafiksäkra lösningar som
planskilda korsningar eller minst att korsningarna förses med bommar.
• Kommunen vill medverka i en gemensam utredning av alla planskilda
korsningar längs järnvägen Värnamo – Nässjö/Jönköping för att se vilka
ytterligare åtgärder som kan göras för att höja standarden på hela banan.
• Kommunen skall fortsätta att driva frågor för utbyggnad av bredband och för en
bättre mobiltäckning i kommunen.
• Kommunen skall undersöka vad som kan göras för att förbättra kommunens
kommunikationer i öst-västlig riktning.
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I FRAMTIDEN KOMMER DETTA ATT BLI EN VANLIG SYN ÄVEN I INLANDET.
Foto: Smålandsbilder.se

RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK
Att ett område är ett riksintresse för vindbruk innebär att den statliga myndigheten
Energimyndigheten har angivit området
som riksintresse för vindbruk. Det betyder
att området bedömts som särskilt lämpat
för elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs med hänsyn till bland annat
medelvinden i området. Riksintresse är
ett planeringsverktyg som finns beskrivet
i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Riksintresse för vindbruk ryms inom 3 kap. 8
§ miljöbalken.
Ett angivet riksintresse innebär ett statligt anspråk på markanvändningen, och
kommunerna har till uppgift att tillgodose
angivna riksintresseområden i sin översiktliga planering. Angående riksintresseområdena vill kommunen förtydliga att
kommunen inte är ansvarig för att peka
ut riksintresse för Vindbruk, det vill säga
att markerade områden inte är utpekade
av kommunen. Länsstyrelserna ska se till
att de berörda kommunerna tillgodoser
riksintresset. Översyn av riksintresse områdena för vindbruk kommer att göras av
Energimyndigheten.

Vindkraft
De senaste åren har nya underlag för beräkning av vindhastighet tagits fram. De nya beräkningarna tillsammans med den tekniska utvecklingen av vindkraftverk gör att många
fler områden än vad man tidigare har trott är lämpliga för vindkraftsanläggningar, bland
annat skogsområden i Smålands inland.
Förutsättningarna för vindkraft är beroende av medelvindens omfattning, d.v.s. ju mer
det blåser, desto mer energi producerar kraftverket. Vad som är kommersiellt användbara
vindhastigheter varierar med investeringskostnader för verk, elpris och andra faktorer. Det
krävs en bra genomsnittsvind för att uppnå en kontinuerlig produktion.
Utöver avståndet till bebyggelse tar man hänsyn till ljud, skuggor och påverkan på landskapsbilden. Vindkraftverken får bland annat allt högre effekt och blir allt högre men
blir också både effektivare och tystare. Ljudstörningarna får därmed, relativt sett mindre
betydelse och skuggorna får större betydelse som lokaliseringsfaktorer. Hur ljudet upplevs
är emellertid beroende av om vindkraftverken syns och om de upplevs som störande för
landskapsbilden.
Vindkraft är en förnybar energikälla vilket gör att etablering av vindkraft är något positivt
ur klimat- och miljösynpunkt.

Riksintresse för vindbruk
I Vaggeryds kommun finns två områden markerade som riksintresse för vindbruk. Att ett
område är angivet som riksintresse för vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer
området som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs med
hänsyn till bland annat medelvinden i området.
Riksintresse för vindbruk och målen om förnybar energi är politiska direktiv för hur Sveriges energisystem ska ställas om så att det bli mer hållbart. Där ingår effektivare energianvändning, konvertering från elvärme, hushållning med el och tillförsel av el från andra
energikällor.
De två riksintresseområdena för vindbruk ligger i kommunens nordvästra del. Beslutet om
att dessa områden skall vara av riksintresse för vindkraft är fattat av Energimyndigheten
som en del av regeringens mål om att Sverige skall producera mer förnybar energi. En nationell översyn av riksintressen för vindbruk pågår 2011 samt 2012 och ett nytt beslut skall tas
av Energimyndigheten 2012 om vilka områden som skall vara av riksintresse för vindbruk.
Ett av riksintresseområdena (det södra) sammanfaller med det vildmarksliknande området
i skogarna mellan Bondstorp och Nyholm. Området är tyst och glest befolkat och utpekat
enligt 3 kap MB 2§. Vaggeryds kommun anser att detta är ett värde som kommer att gå
förlorat om det sker vindkraftutbyggnad i området.

34

Försvarsmakten har beslutat att använda stoppområden för vindkraft som grundar sig på

krav från flygverksamheter vid övningsplatser. Stoppområde gäller för höga objekt kopplat
till hinderfrihet och flygsäkerhet. Områdenas utbredning är 15 km runt flygplatser räknat
från respektive bantröskel samt ytterligare 40 km i respektive in- och utflygningsriktningar.
Kommunen anser att utbyggnaden av vindkraft är högst angeläget och något positivt, förutsatt att lokaliseringen av dessa är lämpliga. Om man bygger vindkraft i kommunen måste
man även ta hänsyn till vilken ny riskbild detta innebär.

RIKSINTRESSEOMRÅDEN FÖR VINDBRUK I KOMMUNEN

• Vindbruksområde norr
• Vindbruksområde söder

Miljötillstånd för vindkraft enligt MB
Tillstånd för vindkraft lämnas enligt 9 och 11 kapitel i miljöbalken och beslutas av länsstyrelsen. Kommunen får yttra sig och har vetorätt. Tillstånd för vindkraft krävs för att
uppföra vindkraftverk som uppfyller minst en av följande förutsättningar:
• Anläggningar med två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) där
vart och ett av verken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.
• Anläggningar med sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) där
vart och ett av verken inklusive rotorblad är högre än 120 meter.
• Varje tillkommande verk högre än 150 respektive 120 meter som står tillsammans med
en redan tillståndspliktig gruppstation eller som tillsammans med redan uppförda
vindkraftverk innebär man kommer upp till tillståndsgränsen.
Anmälan enligt PBL skall göras när verken skall uppföras. Om vindkraftsparken inte stämmer in på ovanstående kriterier behövs inget miljötillstånd men en anmälan enligt MB skall
göras till kommunen.

PBL OCH MB
Det är Plan- och bygglagen (PBL) och
Miljöbalken (MB) som reglerar hur
man söker tillstånd alternativt anmäler
vindkraft. Eftersom det finns plan- och
byggfrågor som påverkar miljön finns det
kopplingar mellan miljöbalken och planoch bygglagen. Vindkraft är ett exempel
på en fråga som prövas både enligt MB
och PBL.
För mindre vindkraftsanläggningar s.k.
gårdsverk kan det räcka med att söka
bygglov. För större verk kan man behöva
anmäla enligt MB och söka bygglov enligt PBL. För riktigt stora anläggningar
skall miljötillstånd sökas hos Länsstyrelsen enligt mb och en anmälan lämnas in
enligt PBL.
Bygglov och anmälan lämnas alltid till
kommunen. Beroende på hur stor anläggningen är sker miljöprövningen antingen
av länsstyrelsen eller kommunen.
Beroende av verkens antal och totalhöjd
behövs olika ansökningar enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Totalhöjden är verkens höjd över marken inklusive vingarna.
För mer information se www.vindlov.se.

Anmälan för vindkraft enligt MB
Kommunen beslutar om anmälan för vindkraft enligt miljöbalken. Länsstyrelsen får handlingarna för känndedom. Anmälningspliktig verksamhet gäller för följande:
• Enstaka vindkraftverk högre än 50 meter inklusive rotorblad.
• När det är två eller flera vindkraftverk som står tillsammans.
• När det är tillkommande verk som står tillsammans med ett eller flera andra
vindkraftverk.
Tillsammans med anmälan enligt MB skall bygglov sökas.

Bygglov för vindkraft enligt PBL
Enligt 6 kap Plan- och byggförordningen ska bygglovsprövning inte ske om vindkraftverket
tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kapitlet av miljöbalken. Bygglov beslutas av kommunen.
Bygglov krävs för att uppföra vindkraftverk som uppfyller minst en av följande förutsättningar:
• När verket är högre än 20 meter över markytan.
• När verket placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än kraftverkets
höjd över marken.
• När verket monteras fast på en byggnad.
• Om verket har vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Lokalt ägande

BEROENDE AV VERKENS ANTAL OCH
TOTALHÖJD BEHÖVS OLIKA ANSÖKNINGAR
ENLIGT MILJÖBALKEN OCH PLAN- OCH
BYGGLAGEN.

Kommunen ska verka för och ställa som krav att vindkraftsexploatören upplåter del av
vindkraftsparken för privatpersoner att köpa andelar i. Forskning visar att om vindkraften är lokalt ägd så är intresset och acceptansen större. I tidiga skeden av vindkraftsetableringar ska kommunen ta kontakt med exploatören och diskutera detta. www
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RIKT LINJ ER

Vindkraft
Dessa riktlinjer skall gälla för vindkraft i Vaggeryds kommun.
• Vindkraftverk skall placeras så att de inte medför en negativ påverkan på areella
näringar, natur-, kultur- eller friluftsområden eller andra allmänna intressen.
Hänsyn skall tas till lokala och regionala värden, till exempel det stora vild
marksliknande området mellan Bondstorp och Nyholm.
• Vid byggnation av fler än ett verk bör de placeras i grupper där verken är av
samma storlek och utseende.
• Reklam, text eller logotyper får inte förekomma på tornet eller vingarna.
• Vindkraftverk skall inte lokaliseras närmare tätort (eller sammanhållen
bebyggelse) än 1000 meter. Detta för att ge byar och tätorter utvecklingsmöjligheter.
• Vid byggnation av vindkraftverk skall dialog ske tidigt med berörda av
exploateringen. Alla markägare inom 500 meter från tänkt lokalisering skall
beredas tillfälle att yttra sig och husägare och boende inom 1000 meter skall
beredas tillfälle att yttra sig.
• Tillståndsgivningen skall vara restriktiv i områden där det finns efterfrågan
på mark för bebyggelse för att slå vakt om landsbygdens möjligheter att
utvecklas. Däremot kan mindre så kallade gårdsverk placeras bostadsnära inom
den egna tomten för fastighetsägarens egna energibehov förutsatt att gårdsmiljön inte bedöms vara del i en kulturmiljö eller att verket på annat sätt stör
en viktig landskapsbild.
• När det gäller störningar från vindkraftverken får buller från vindkraftverk vid
bebyggelse inte överstiga 40dBA vid fasad utomhus. Skuggeffekten från vind
kraftverken får högst vara 8 timmar per kalenderår.
• Vindkraft skall inte placeras så att verken skadar riksintressen. Vindkraftverk
skall inte heller påverka viktiga landskapsbilder negativt till exempel särskilt
känsliga områden med skydd för landskapsbilden eller kulturmiljöer.
• Att ett område är riksintresse för vindbruk är vägledande vid prövning av mark- och
vattenanvändning. Det är alltså först i tillståndsprövningen i det enskilda fallet som
riksintresset får en betydelse. Då bedöms riksintresse för vindbruk mot andra
befintliga riksintressen, exempelvis naturvård, kulturminnesvård, försvarsmaktens
intressen.
• Ansökningar skickas på remiss till försvarsmakten.
• Kommunen ska verka för och ställa som krav att vindkraftsexploatören upplåter
del av vindkraftsparken för privatpersoner att köpa andelar i.
• Kommunen skall även verka för att vindkraften bidrar till en utveckling av bygden
runt om t.ex. genom bygdepeng eller investeringar i infrastruktur eller föreningsliv.
• Kommunen skall låta upprätta en Vindbruksplan.
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Vattenplanering
Kommunens långsiktiga mål inom vattenplanering är flera. Ytvatten och grundvattenförekomster ska som lägst ha nivån god
vattenstatus, orenat vatten ska inte släppas ut,
försurning och övergödning ska minska och
dricksvattentäkter ska ges ett långsiktigt skydd
samt att våtmarkerna värnas.
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KALKNING AV BOSERYDSSJÖN.
Foto: Örjan Carlström

VATTEN I VAGGERYDS KOMMUN
Huvuddelen av kommunens vattendrag
ingår i Lagans vattensystem. Undantagen
är områden i norra delen som är knutet till
Motalaströms vattensystem, samt Rasjön
som ingår i Nissans vattensystem.
En översiktsplan skall redovisa mark- och
vattenanvändning. När det gäller vårt
vatten har staten och EU satt upp mål
för hur kommunerna skall arbeta och
kvaliteten som ska nås. För att nå målen
är det viktigt med en aktiv medverkan
från flera olika aktörer och allmänheten.
Många av de nationella miljömålen är
kopplade till vatten och vattenplanering
behövs för att långsiktigt trygga vattenförsörjningen.

Vattenförvaltning
EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) omfattar ytvatten (sjöar och vattendrag),
grundvatten och kustvatten. Det antogs av medlemsländerna 2000. Vattendirektivet har betydelse för all vattenplanering och vattenvård inom EU. Direktivet innebär ett systematiskt
arbete för att bevara och förbättra kvaliteten. Kommunerna berörs av direktivet eftersom
de är ansvariga för mark- och vattenanvändning enligt plan- och bygglagen, prövningsoch tillsynsmyndighet enligt miljöbalken samt ansvariga för dricksvattenproduktion och
avloppsrening.
Riksdagen har beslutat om en nationell lagstiftning som innebär en komplettering av miljöbalken och en särskild vattenförvaltningsförordning (SFS 2004:660). Målet är att samtliga
vattenförekomster ska uppnå ”en god vattenstatus” till 2015.
Vattenförvaltningen bedrivs i 6-årscykler. Nuvarande cykel är den andra och inleddes
2009 och avslutas 2015. En cykel omfattar en rad olika arbetsmoment som delvis bedrivs
parallellt. Varje vattenförvaltningscykel inleds med kartläggning och övervakning som resulterar i en bedömning av vattnets nuvarande status. Utifrån statusklassificeringen beslutas en
miljökvalitetsnorm, vilken beskriver vilket kvalitetskrav som ska gälla för vattenkvaliteten
i framtiden. För att uppnå normerna upprättas ett åtgärdsprogram.
I gällande åtgärdsprogram finns flera åtgärder som kommunen ansvarar för, bland annat
att inrätta vattenskyddsområden och att upprätta en vatten- och avloppsplan.
Vattenförvaltningen är organisatoriskt indelad i fem vattenmyndigheter. Vaggeryds kommuns vatten tillhör till allra största del Västerhavets vattendistrikt. Undantaget är områden
i nordvästra delen av kommunen som är knutet till Motalaströms vattensystem som tillhör
Södra Östersjöns vattendistrikt. Övriga tre vattendistrikt i Sverige är Bottenviken, Bottenhavet och Norra Östersjön.
Statusklassificeringarna för respektive vatten beslutades 2009 av vattenmyndigheten. Vattenmyndigheterna utgick från befintliga fakta bland annat hos länsstyrelser och kommuner
och det ledde fram till beslut om klassningarna. Nya fakta tillkommer allt eftersom och
det innebär att kompletteringar och korrigeringar kommer att ske av klassningarna. Ytterligare undersökningar behövs också. Det finns gamla undersökningar från 1990-talet
som ligger till grund för ytvattenklassningar och grundvattenförekomsterna behöver också
undersökas mer.
Till december 2015 ska yt- och grundvatten uppnå minst nivån god status. Undantaget är
de vatten som fått förlängd tidsfrist till 2021. Dessa nivåer benämns miljökvalitetsnormer.
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om krav på miljökvalitet. Kommunen har via
åtgärdsprogrammet delansvar för att normerna uppnås.
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För mer information om statusklassningarna och miljökvalitetsnormerna läs under rubrikerna Ytvatten respektive Grundvatten. För ytterligare information se www.viss.lansstyrelsen.se. VISS står för Vatteninformationssystem Sverige och är en databas med alla Sveriges

större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. VISS är till för dem som dagligen
arbetar med vattenförvaltning men informationen är också tillgänglig för allmänheten.
Ansvariga för informationen i VISS är Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.

Avrinningsområden
Vattenförvaltningen utgår från avrinningsområden, d.v.s. naturens egna gränser för vattnets
flöde. Huvuddelen av kommunens vattendrag ingår i Lagans vattensystem. Undantagen
är områden i nordvästra delen av kommunen som är knutet till Motalaströms vattensystem, samt Rasjön som ingår i Nissans vattensystem. Vanligen sammanfaller yt- och grundvattendelarna. Grundvattendelarens läge kan variera över tid beroende på årstidsvariation,
jordarter samt uttag.
Vaggeryds kommun är medlem i Lagans vattenråd som är ett samverkansorgan med kommuner, myndigheter och företag. Vattenrådet arbetar med hela avrinningsområdet och samverkar med vattenmyndigheten. Vattenrådet gör analyser och bedömningar av påverkan,
sätter upp mål för vattnet samt tar ställning till karaktärisering, åtgärdsplaner och åtgärder.
Vattenrådet verkar för en uthållig förvaltning av vattenresurserna i avrinningsområdet och
för att främja medlemmarnas intressen. Miljöproblemen som vattenrådet arbetar med är
bl.a. övergödning och försurning.

Ytvatten
Ytvatten är vatten i t.ex. havet eller i stora insjöar vars egenskaper kan påverkas av atmosfären genom avdunstning, nederbörd, uppvärmning och avkylning. Den största delen av
jordens ytvatten är salt. Som ytvatten räknas vatten som vi ser som en del av landskapet, t.ex.
sjöar och vattendrag. Både ytvatten och grundvatten fylls på genom nederbörden. Tillförseln
av vatten sker genom att det rinner på markytan ner i ett vattendrag eller ner i marken till
grundvattnet. Ytvatten klassas i ekologisk respektive kemisk status av Vattenmyndigheten.

Ytvatten - ekologisk status
Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv och är en bedömning av biologiska, hydromorfologiska och fysikaliskt-kemiska faktorer. Förekomst
av plankton, vattenväxter, bottenlevande djur och antalet fiskarter är biologiska faktorer
som bedöms. Exempel på sådant som klassar ner ett vatten är inplantering av signalkräftor
och främmande fiskarter.
Bedömningen omfattar även påverkan på vattendragets form (dikning), om bottnen har
förändrats, marktyp i närmiljön och övrig struktur på strandzonen. Vattnet klassas också
ner om det t.ex. har bristande kontinuitet i vattenflödet. Allt detta är yttre påverkan som
oftast är negativt för växt- och djurliv. Exempel på fysikaliskt-kemiska faktorer är försurning, övergödanden ämnen, syrgas och siktdjup. De flesta ytvatten i Vaggeryds kommun
bedöms ha god ekologisk status. Undantag är bland annat de vatten som kalkas på grund
av försurning.
Försurning

Försurning av mark och vatten orsakas i första hand av utsläpp av svavelföroreningar
från förbränning av fossila bränslen. Utsläpp av kväveföroreningar liksom åtgärder inom
jordbruk- och skogsbruk spelar också roll. Många av kommunens vattendrag är försurade
och beroende av den kalkningsverksamhet som kommunen bedriver med hjälp av statliga
medel. Försurningen är värst i de västra delarna med Västerån och Österån. I kommunens
mellersta del utmed Lagan är försurningssituationen ett mindre problem. Att marken är
olika känslig för försurning beror på att det är olika berggrunder på platserna. Kommunen
arbetar aktivt för att nuvarande kalkningsverksamhet skall behållas.
Mycket talar för att de kalkade vattnen inte naturligt kommer att uppnå miljökvalitetsnormen god status till 2015. De markprocesser som utgör grunden för att försurade vatten
ska kunna uppnå god status är mycket långsamma och av den anledningen gör vattenmyndigheten bedömningen att kalkning måste fortsätta fram till 2021, då en ny bedömning
måste göras. För ytvattenförekomster som bedömts ha försurningsproblem, har det därför
beslutats om ett undantag i miljökvalitetsnormen i form av tidsfrist till 2021.
Övergödning

Vissa sjöar är naturligt näringsfattiga på grund av berggrunden och växtligheten runt om.
Dessa sjöar mår som bäst när de inte tillförs extra näring utifrån. Näringsrika sjöar skall
också ha lagom mycket näringsämnen för att förutsättningarna för det biologiska livet skall
vara bra. Exempel på skillnader mellan näringsrika och näringsfattiga sjöar är förekomsten
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av vass. Vass vill ha näringsrikt vatten och i vass trivs vissa speciella fågelarter som inte
förekommer naturligt vid en sjö där det inte finns vass. Halterna av kväve och fosfor kan
också vara förhöjda på grund av mänsklig påverkan t.ex. dåligt renade avloppsutsläpp,
läckage från jord- och skogsbruksmark och transporter. Förhöjda halter av kväve och fosfor
orsakar övergödning vilket på sikt kan leda till syrefria och döda bottnar. Ekologisk status
delas in i hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status.
Dessa vattendrag har måttlig ekologisk status:
VATTENDRAG MED MÅTTLIG EKOLOGISK STATUS

• Hokasjön och Hokaån

• Stödstorpaån

• Västerån

• Lagan (del av)

• Österån

• Malmbäcksån

Västerån och Österån

Den ekologiska statusen i Västerån (ovan Älgabäcken) och Österån (Långasjön–Kogöl) är
måttlig. Det som avgjort statusen är bland annat undersökningar av fiskbeståndet och att
vattendraget är påverkat av rensning och omgrävning. Detta tillsammans med att dammar
eller andra hinder hejdar vattenlevande växter och djur från att sprida sig, vilket drar ner
statusen. Vattnen kalkas och det måste man fortsätta med. Om alla möjliga och rimliga
åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021. Åtgärderna kan bestå i
t.ex. att kommunen och länsstyrelsen åtgärdar fiskvandringshinder.
Stödstorpaån

Den ekologiska statusen i Stödstorpaån är måttlig. Det har konstaterats efter undersökning
av smådjur på botten, kiselalger samt fiskbestånd.
Det är framförallt i de nedre delarna av Stödstorpaån som problemen finns, och här uppmäts
även förhöjda fosforhalter som är tecken på övergödning vilket kan leda till syrebrist och
förändringar i ekosystemet. Det är också i de nedre delarna av ån vi finner störst påverkan
på vattnet bland annat i form av industriella utsläpp och dagvattentillförsel från verksamhetsområden. Eftersom Stödstorpaån har så olika påverkansbild i de nedre respektive övre
delarna har beredningssekretariatet för vattenförvaltningen (länsstyrelsen) föreslagit till
Vattenmyndigheten att vattendraget ska delas upp i två vattenförekomster.
Vattnet kalkas och det måste man fortsätta med. Stödstorpaån omfattas av ett generellt
undantag i form av tidsfrist till 2021 när miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska
vara uppnådd.
Del av Lagan

Den ekologiska statusen på två sträckor i Lagan, mellan Lillån och Stödstorpaån, och mellan Härån och Lillån är måttlig. Statusklassningen utgår från att vattendraget visar tecken
på övergödning och för att vattendraget är påverkat av rensning och omgrävning. Om alla
möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021. Åtgärderna kan t.ex. bestå av att kommunen och länsstyrelsen bygger bort hinder för fiskarna
och att den närliggande industrin i Vaggeryds tätort minskar sina utsläpp.
Hokasjön och Hokaån

Den ekologiska statusen i Hokaån, mellan Härån och Hokasjön, samt i Hokasjön har måttlig status av flera orsaker. Vattnet har rensats och grävts om och därmed har vattenmiljön
förändrats, vilket sannolikt har påverkat djur- och växtlivet. Det finns också dammar eller
andra hinder som hejdar vattenlevande växter och djur från att sprida sig. Vattnet påverkas
också av flödesförändringar. Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk
status förväntas uppnås 2021. Åtgärderna kan t.ex. bestå i att kommunen och länsstyrelsen
åtgärdar fiskvandringshinder.
Malmbäcksån

Den ekologiska statusen i Malmbäcksån är måttlig. Det är undersökningar av fiskbeståndet
som har avgjort statusen. Undersökningar av bottenlevande smådjur (bottenfauna) visar
dock hög status. Bedömningen stärks av mätningar av näringsämnet fosfor som visar måttlig status. Förhöjda fosforhalter är tecken på övergödning. Vattnet kalkas och det måste
man fortsätta med. Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status
förväntas uppnås 2021.
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YTVATTEN
Markeringarna på kartan visar Vattenmyndighetens statusklassningar av ytvattenförekomster i Vaggeryds kommun.
Eckern

Nio vattendrag har för ekologisk status,
klassats lägre än god status. Sex av dessa
har klassningen måttlig och tre otillfredsställande. Två vatten har för kemisk status klassats lägre än god status.

Vederydsån

De förekomster som har god status är inte
markerade på kartan. Ekologisk status
delas in i hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status.

Hokasjön
Mossjön
Hokaån

Stödstorpaån

Västerån

Klassificeringen av kemisk status delas in
i god eller uppnår ej god status.

Malmbäcksån

Österån

Ytvatten
Ytvatt - ekologisk status måttlig
måttli

Vedabäcken

Ytvatt - ekologisk status Ytvatten
otillfred
otillfredsställande
Ytvatten
Ytvatt - kemisk status - ej god

Lagan

0

10

20 km

Kartkälla: © Lantmäteriet

VATTENDRAG SOM HAR OTILLFREDSSTÄLLANDE EKOLOGISK STATUS

• Mossjön
• Vederydsån
• Vedabäcken
Mossjön

Mossjön är referenssjö för kalkningsverksamheten och kalkas därför inte. Sjön är naturligt
svagt sur och visar upp ett ekosystem anpassat till denna speciella miljö. Eftersom det sura
nedfallet har minskat tänker man sig att sjön kommer att förbättras långsamt och normen
som ska uppnås är måttlig ekologisk status 2015.
Vederydsån

Den ekologiska statusen i Vederydsån är otillfredsställande. Det är undersökningar av fiskbeståndet i vattnet som avgjort statusen. När vattnet elfiskats vid tre tillfällen har man endast
hittat gädda. Öring och elritsa är utslagna vilket motiverar en otillfredsställande status.
Undersökningar av bottenlevande smådjur (bottenfauna) visar dock hög status.
Vedabäcken

Vedabäckens status har klassats som otillfredsställande. Det är fiskbeståndets status som
avgjort klassningen. Bäcken har inte provfiskats sedan 1989 och då fanns det få arter. Bedömningen stärks av mätningar av försurning (pH-värdet) som visar måttlig status. Vattnet
kalkas och det måste man fortsätta med. Vattendraget har även brister i kontinuitet och
morfologi. För att veta vad som skall göras för att förbättra statusen måste länsstyrelsen
göra mer utredningar. Tidsfristen för att nå god status har förlängts t.o.m. 2021.
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Ytvatten - kemisk status
Ett ytvattens kemiska status bestäms av hur mycket kemiska ämnen som finns i vattnet.
De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i våra
ytvatten t.ex. tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bl.a.
tillverkningsindustrin. Inom vattenförvaltningen finns listor över de kemiska och miljöfarliga ämnen som ska övervakas och vilka metoder man ska använda för att göra mätningar.
Klassificeringen av kemisk status delas in i god eller uppnår ej god status. Vid klassningen
2009 uppnådde alla ytvatten i Vaggeryds kommun, förutom Älgabäcken och Eckern, nivån
god kemisk status. Miljökvalitetsnormen är ett mått på den kvalitet som ska uppnås för
ytvattnet senast 2015. Undantag är de vatten som fått dispens till 2021 (Älgabäcken och
Eckern).
MÅNGA MOSSAR OCH VÅTMARKER ÄR
SKYDDADE NATUROMRÅDEN OCH
INNEHÅLLER STORA DELAR VATTEN.
Foto: Smålandsbilder.se

I Sverige överskrids EU:s gränsvärde för kvicksilver (20 µg/kg) i alla ytvattenförekomster.
Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta
anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall.
Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några
förändringar inom en snar framtid. Utöver att det finns för mycket kvicksilver i Sveriges
sjöar så har de flesta sjöarna i Vaggeryds kommun en god status. Tyvärr så finns det inga
åtgärder att genomföra utan man måste vänta tills kvicksilvret läggs fast i vattendragets
bottensediment.
VATTEN SOM EJ UPPNÅR GOD KEMISK STATUS (UTÖVER FÖRHÖJT KVICKSILVERVÄRDE):

• Älgabäcken
• Eckern
Älgabäcken

TVÄTTA INTE BILEN PÅ GATAN EFTERSOM DET
SMUTSIGA VATTNET RINNER UT I NATUREN.
Foto: Smålandsbilder.se

I Älgabäcken är det ett förhöjt värde från 1992 av kadmium i fisk i Voxtorpasjön (uppströms
ån) som ligger till grund för klassningen. Det finns inga analyser från fisk i Älgabäcken.
Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen (länsstyrelsen) kommer att se över statusklassningen eftersom klassningen grundar sig på få analyser.
Eckern

I Eckern är det för höga halter av bly och kadmium i sjöbottensediment som gör att statusklassningen är otillfredsställande. Klassningen grundar sig på att ett fåtal värden från
tidigt 1990-tal överstiger gränsvärdena. Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen
(länsstyrelsen) har inlett arbetet med att se över statusklassningen. Fler analyser bör tas så
att det kan göras en säkrare bedömning. Älgabäcken och Eckern och har tidsfrist till 2021
för att nå god status.

Våtmarker
Våtmarker är markområden där det finns vatten mycket nära eller strax över markens yta.
I Vaggeryds kommun har vi många både stora och små våtmarker. Flera av de större våtmarkerna är skyddade naturområden eftersom dess speciella förutsättningar är gynnsamma
för flora och fauna. Läs mer i avsnittet ”Naturområden”. Eftersom våtmarkerna innehåller
stora vattenvolymer är de viktiga för att fördröja vattnet på dess väg mot våra vattendrag.

Grundvatten
Grundvatten är vatten under marken eller i berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det finns även i områden med begränsade ytvattentillgångar och är bättre skyddat
mot föroreningar och bakterier. De flesta invånare i Vaggeryds kommun är anslutna till
kommunens vattenverk, men de som bor på landsbygden förser sig med vatten från egna
brunnar. Oftast behöver vi bara vrida på kranen för att få rent och gott dricksvatten. Skulle
vattnet av någon anledning stängas av en stund tar det inte lång tid innan det blir problem.
Vi är beroende av vatten för att laga mat, diska, duscha, städa och tvätta. Det används också
på våra arbeten som del i tillverkningsprocesser. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Vår
kropp består av vatten och vi behöver vatten för att överleva.
Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, fördelat på följande
sätt:10 liter för dryck och mat, 30 liter för toalettspolning, 30 liter för disk, 20 liter för tvätt,
60 liter för personlig hygien och 10 liter för övrig användning. FN (Förenta Nationerna)
har beräknat att för att hålla sig frisk och ren, behöver varje människa ungefär 25–45 liter
vatten om dagen. I många delar av världen är det brist på rent vatten.
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DET ÄR VIKTIGT ATT VÅRA SJÖAR OCH VATTENDRAG SKYDDAS FÖR ATT VI ÄVEN I FRAMTIDEN SKA KUNNA NYTTJA DEM.
Foto: Smålandsbilder.se

Det kommunala dricksvattnet i Vaggeryds kommun består av grundvatten från grundvattenförekomster och tas från brunnar. Vattnet är av mycket god kvalitet beroende på
den naturliga reningen i de stora grusformationer, som vattnet passerar ner igenom när
grundvattnet bildas. Vattnet kräver knappast någon rening innan det pumpas ut i nätet.
Grundvatten är betydligt enklare att bereda till dricksvatten än ytvatten. Riklig tillgång
på grundvatten är en stor tillgång som måste skyddas från yttre påverkan och förorening.
Kunskapen om grundvattenförekomster är inte alltid tillräcklig och för att kunna värna om
vattnet behöver kunskapen öka.

GRUNDVATTENMAGASIN
Vaggeryds och Skillingaryds samhällen
är byggda ovanpå ett av Sveriges kvantitativt sett största grundvattenmagasin
Värnamo-Ekeryd.
Vattenvolymerna i underliggande mark
är ofantligt stora och kommunen använder sig av en mycket begränsad del av
tillgänglig mängd vatten.

Kvalitén på enskilt vatten kan variera beroende på brunnens utformning och markförhållanden runt brunnen. Vanliga naturliga kvalitetsavvikelser på vatten från enskilda brunnar
i kommunen är lågt pH samt höga halter av järn och mangan. För att vi skall kunna ha bra
vatten även i framtiden utan att riskera att människor blir sjuka av bakterier och föroreningar måste kommunen arbeta långsiktigt för att skydda vattnet.
Grundvattenförekomster klassas i kvantitativ status respektive kemisk status av Vattenmyndigheten. Grundvattnets kvantitativa status baseras på mängden grundvatten som tas ut i
relation till mängden grundvatten som nybildas. Ofta finns kunskaper om det förekommer
problem med tillgången på vatten utan att det finns tillgång på data för att beräkna vattenbalansen.
Grundvattnets kemiska status baseras på koncentrationen av vissa kemiska ämnen samt
konduktivitet. Konduktivitet ger ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga. Dessa
värden mäts för att se så att vattnet inte är förorenat.

Grundvatten - kvantitativ status
Det är svårt att veta hur mycket vatten som nybildas. Nybildningen av vatten sker genom
nederbörd och sedan transporteras vattnet i marken. Sveriges Geologiska undersökning
(SGU) har bildat ett övervakningsnätverk för att kunna få en överblick över hur mycket
vatten som finns och på så sätt sätta upp ramar för vattenförsörjningen. Kvantitativ status
delas in i god eller otillfredsställande status.
Eftersom informationen om hur mycket vatten det finns är bristfällig har man valt att klassa
de flesta vattenförekomsterna som god kvantitativ status. Detta kan komma att ändras när
nya uppgifter tillkommer.

Grundvatten - kemisk status
Klassificeringen av kemisk grundvattenstatus grundar sig på analyser av kemiska ämnen
och konduktivitet. Konduktivitet ger ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga. Klassningen delas in i god eller otillfredsställande status.
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KOMMUNALA VATTENTÄKTER
Kommunen har fem kommunala vattentäkter; i Vaggeryd, Skillingaryd,
Svenarum, Hagafors och Bondstorp. För
två av dem, Vaggeryd och Skillingaryd,
finns antagna vattenskyddsområden med
föreskrifter. Ett vattenskyddsområde
är skydd av en vattenförekomst med
betydelse för dricksvattenförsörjningen.
Skyddet innefattar vattentäkten och
marken runt omkring. Inom vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till
skydd för vattentäkten. Normalt inrättas
förutom brunnsområdet, där endast
vattenverksamhet får förekomma, en
primär skyddszon och en sekundär
skyddszon, med olika stränga regler.

FRAMTIDA VATTENTÄKTER
De områden, som är lämpliga att etablera en framtida kommunal vattentäkt
på, är kraftigt begränsade. Av naturliga
skäl är det inte lämpligt att anlägga vattentäkter inom eller i omedelbar närhet
till bebyggelse, eftersom de restriktioner,
som utfärdas inom ett vattenskyddsområde, ställer alltför stora krav på den
boende i dennes dagliga verksamhet. Av
samma skäl är det inte heller lämpligt att
placera en vattentäkt i närheten av större
vägar och järnvägar eller vid deponier
och industriområden där föroreningar
kan ha spridits ner till grundvattnet.
Det är inte heller lämpligt att anlägga en
vattentäkt i närheten av Lagan eftersom
risken är stor att dess vatten tränger ner
och förorenar grundvattentäkten.
Eftersom både Vaggeryd och Skillingaryd, liksom E4:an och järnvägen
är byggda över de centrala delarna av
grundvattenförekomsten, där de vattenförande skikten är djupast och innehåller
störst vattenvolymer, är de områden, där
en ny vattentäkt kan etableras, delvisbegränsade.
Grannkommunen Nässjö är i behov av
bra grundvatten och om det visar sig att
stora vattenvolymer med rätt kvalitet
finns att tillgå bör möjligheten att leverera
vatten till Nässjö kommun undersökas.

GRUNDVATTENFÖREKOMSTER MED OTILLFREDSSTÄLLANDE KEMISK STATUS

• Vaggeryd-Taberg
• Värnamo-Ekeryd
Vaggeryd-Taberg

Grundvattenförekomsten Vaggeryd-Taberg har klassificeras som otillfredsställande.
I Vaggeryd finns en fastighet där det skett ytbehandling av metaller. Verksamheten har
förorenat vattenförekomsten med trikloreten. Trikloreten är ett klorerat lösningsmedel
som är mycket lättrörligt i mark och grundvatten. Tidigare användes trikloreten för avfettning inom verkstadsindustrin och i kemtvättar. Halterna överskrider acceptabla nivåer
och sanering av föroreningen har inletts. Området som är påverkat är begränsat i förhållande till hela grundvattenförekomstens yta och det motiverar en översyn av klassningen.
Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen (länsstyrelsen) har inlett arbetet med att se
över statusklassningen. Vattenförekomsten har tidsfrist till 2021 med att uppnå nivån god
kemisk status.
Värnamo-Ekeryd

Grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd är till ytan väldigt stor, från Värnamo tätort i
söder och till norra delen av Vaggeryds kommun, en sträcka på cirka fyra mil. Förekomsten
har klassningen otillfredsställande kemisk status. De föroreningar som påträffats är dels
bekämpningsmedel i Värnamo tätort, dels fem förorenade områden varav två finns i Vaggeryds kommun. I det ena området i Vaggeryds kommun har man funnit höga halter av klorid
och ammonium och i det andra ammonium. Analyserna är från 2007 och med fler mätvärden kan bedömningen komma att ändras. Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen
(länsstyrelsen) ska se över statusklassningen eftersom den föroreningspåverkade ytan är
begränsad. Vattenförekomsten har tidsfrist till 2021 med att uppnå nivån god kemisk status.

Kommunala vattentäkter
Vattentäkten i Vaggeryd har ett mycket bra vatten och man kan leda ut vattnet på ledningsnätet utan någon behandling. Enda problemet är att mangan efterhand dras till brunnarna.
Hittills har man löst problemet genom att anlägga nya brunnar när mangan upptäckts.
Mangan ger stora problem med färgat vatten, som fastnar i ledningsnätet, men slits loss och
ger upphov till färgat vatten vid hög vattenomsättning. Mangan i sig medför ingen hälsorisk
utan problemet är av estetisk karaktär. Mangan kan renas med hjälp av manganfilter och en
sådan reningsprocess kommer att krävas inom en snar framtid eftersom mangan upptäcks
i nya brunnar allt snabbare.
Vattentäkterna i Vaggeryd och Skillingaryd finns inom den långsträckta grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd. Vattenmyndigheten har klassats statusen för grundvattenförekomsten som otillfredsställande. Klassningen har sin grund i förorenad mark i Värnamo och
Vaggeryds tätorter. De identifierade föroreningarna i Vaggeryds kommun ligger utanför den
sekundära skyddszonen för Vaggeryds vattentäkt och bedömningen är att de inte kommer
att påverka vattentäkten.
Större delen av Bondstorp har kommunalt vatten och avlopp. I Bondstorp finns ett vattenverk vid Ormanäset. Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet ligger för beslut hos
länsstyrelsen. Även skyddsföreskrifter för Hagafors och Svenarum ligger för beslut hos
länsstyrelsen.
Framtida vattentäkter

Vaggeryds kommun har i samband med översiktsplanen sett över sina skyddsområden
och kommit fram till att skyddsområdena i Hok och Klevshult inte längre är nödvändiga.
Vattentäkten i Hok används inte efter att man hittat rester av bekämpningsmedel i vattnet.
Samhället får numera sitt vatten från Vaggeryds vattentäkt. Klevshult får sitt vatten från
Skillingaryd och eftersom Skillingaryd och Vaggeryd är reservvattentäkter för varandra så
behövs inte vattentäkterna i Klevshult och Hok som reservvattentäkter.
För att Bondstorp skall kunna växa behöver även dricksvattenuttaget på orten öka och då
behöver kommunen en ny råvattentäkt. Markförhållandena vid vattentäkten i Bondstorp
är sådana att vattnet innehåller mycket järn som kräver rening och som minskar kapaciteten i brunnen efterhand. Därför vill kommunen reservera ett markområde för en framtida
vattentäkt. Ytterligare en anledning att finna en ny vattentäkt i Bondstorp är att reservvattentäkt saknas.
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God status
Otillfredsställande status
Oti

GRUNDVATTEN
Markeringarna på kartan visar Vattenmyndighetens statusklassningar av
grundvattenförekomster i Vaggeryds
kommun.

Värnamo Ekeryd

Två av grundvattenförekomsterna har
klassats lägre än nivån god status (otillfredsställande kemisk status). Klassningen Värnamo - Ekeryd grundar sig på att
marken förorenats i Värnamo respektive
Vaggeryd. I och med att det är en stor
grundvattenförekomst (från norra delen
av Vaggeryds kommun och söderut t.o.m.
Värnamo tätort) så klassas hela förekomsten ner.

Vaggeryd Taberg

Klassningen för Vaggeryd - Taberg grundar sig på föroreningar på en fastighet i
Vaggeryd.
De kommunala dricksvattentäkterna i
Vaggeryd och Skillingaryd har ett bra
dricksvatten och bedömningen är att de
inte kommer att påverkas av den förorenade marken. Dialog pågår med länsstyrelsen och de har i sin tur dialog med SGU
(Sveriges Geologiska Undersökningar) om
grundvattenförekomsternas status och
klassning. Eventuellt kan den stora förekomsten Värnamo - Ekeryd delas upp
i flera mindre delområden och på så sätt
kan klassningen komma att ändras för
vissa delområden.
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Eftersom dricksvattentäkter har en begränsad livslängd vill kommunen även hitta ytterligare
en dricksvattentäkt i Skillingaryd alternativt Vaggeryd. Detta för att på lång sikt trygga
att det finns ett reserverat område att ta vatten ifrån när nuvarande vattentäkter tjänat ut.
Varsamhet om grundvattenförekomsterna för att långsiktigt säkerställa ett bra dricksvatten
för alla invånare är en väsentlig framtidsfråga. Utredningsområdena som undersöks finns
markerade på kartan. När nya vattentäkter tillkommer skall skyddsområden för dessa
fastställas.

Föroreningarna, som medfört nedklassning av de båda grundvattenförekomsterna visar hur känsligt för föroreningar
grundvattnet är och hur viktigt det är att
undvika att föroreningar sprids ned till
och inom förekomsterna.

För att i en framtid kunna finna nya möjliga täktområden borde kunskapen om vattnet i
hela grundvattenförekomsten öka. Hur och var grundvattnet bildas, liksom vattnets strömningsriktning och omsättningstid är viktiga faktorer att känna till för att kunna bedöma
hur det påverkade vattnet kan sprida sig. På så sätt skulle vattentäkter kunna säkras mot
påverkat vatten.
VATTENSKYDDSOMRÅDEN

• Vattenskyddsområde Vaggeryd (befintligt)
• Vattenskyddsområde Skillingaryd (befintligt)
• Utredningsområde i Skillingaryd
• Utredningsområde för Vaggeryd
• Utredningsområde för Bondstorp
• Ej beslutat av länsstyrelsen för Bondstorp (ej på karta)
• Ej beslutat av länsstyrelsen för Hagafors (ej på karta)
• Ej beslutat av länsstyrelsen för Svenarum (ej på karta)
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Översvämningsrisk och dagvatten
Kommunen bedömer att den största översvämningsrisken finns i centrala Skillingaryd. Efter
långvarig nederbörd, blir de stora markområdena väster om Skillingaryd mättade med vatten. Vid sådana tillfällen transporteras vattnet snabbt genom de högt belägna områdena i
västra Skillingaryd och det uppstår lätt översvämning av gator och fastigheter i den flacka
östra delen av samhället. Vid kraftiga regn krävs därför stora magasin/fördröjningsdammar
som jämnar ut flödena. Efterhand måste även dagvattenledningarnas dimension öka. Med
ett förändrat klimat ökar nederbördsmängderna och påverkan blir än större. Dessa häftiga
flöden är också negativt för Lagan då sediment och föroreningar följer med ut i vattendraget
om det inte finns fördröjningsdammar.

DAGVATTEN KAN VARA ETT VACKERT
INSLAG I STADSBILDEN.
Foto: Jessica Alaniesse Karlsson

Av dessa skäl vill kommunen anlägga dagvattendammar eller magasin för att jämna ut
vattenflödet vid kraftiga regn. Sådana åtgärder bedöms behöva utföras på valda ställen på
Sörgårdsområdet, i Fåglabäck och vid Kv. Råbocken, Kv. Rådjuret och Kv. Räven. Dammarna byggs med flacka slänter och utformas så de utgör ett estetiskt tilltalande inslag i bebyggelsemiljön. De kan till exempel kompletteras med växter och eventuella installationer.
Inom vissa områden med genomsläppliga jordarter kan dagvattnet omhändertas lokalt i
stenkistor eller i andra typer av infiltrationsmagasin. Öppna diken eller bäckar har också
en viss utjämningseffekt jämfört med konventionella ledningar. Generellt är det viktigt att
bäckar och diken utformas så att flödet av lösa partiklar och sediment minimeras.
Översvämningsrisken i Vaggeryd bedöms vara störst där Linnarbäcken har sitt utflöde i
Hjortsjön och där Hjortsjön mynnar ut i Lagan. Risken är störst för bebyggelsen som ligger
lågt i förhållande till vattennivån. Områdena vid Torsbo och Västra strand bedöms ha en
liten översvämningsrisk eftersom husen ligger betydligt högre än vattennivån.

KOMMUNENS LEDNINGAR ÄR EN VIKTIG DEL
AV VÅR INFRASTRUKTUR.
Foto: Jessica Alaniesse Karlsson

Översvämningsrisken i Bondstorp bedöms som liten eftersom större delen av bebyggelsen
ligger långt från vattnet samt att marken sluttar brant ner mot vattnet. Det gör att det finns
en stor höjdskillnad mellan vattennivån och husen. I Hok och Klevshult ligger befintlig
bebyggelse långt från vattendragen, vilket gör att översvämningsriskerna i samhällena är
små. I Svenarum och Hagafors finns ett fåtal hus där det är problem med översvämningar
eftersom husen ligger lågt och nära vatten.

Dagvattenplanering
Kommunens ambitioner är att så långt möjligt omhänderta dagvatten lokalt. Lokalt omhändertagande kan dock i vissa fall medföra förorening av grundvattenförekomster. Inriktningen är att förebygga att förorenat dagvatten uppstår t.ex. genom att vid bygglovshantering vara uppmärksam på kommande påverkan på dagvattnet och bl.a. undvika omålade
förzinkade takytor.
Metoder för att omhänderta det dagvatten som uppstår är infiltration, fördröjning och rening. Vid infiltration är huvudprincipen att leda dagvattnet till vegetationsklädda ytor så
nära källan som möjligt. Vid kraftiga regn kan det bli stora nederbördsmängder som behöver fördröjas så att det inte orsakar problem nedströms. Exempel på fördröjning är gröna
tak och fördröjningsdamm. Denna typ av anläggningar har också en sedimenterings- och
reningseffekt och kan kombineras med infiltration. I vissa fall kan det också vara aktuellt
med underjordiska magasin för att lagra vatten. Beroende på dagvattnets föroreningsnivå,
markförhållanden samt natur- och rekreationsvärden i vattendraget kan metoderna kombineras. Kommunen arbetar även med att få bättre spillvatten genom att förhindra att
dagvatten leds in i spillvattennätet.
Det är viktigt att dagvattenfrågorna tas med vid förtätningar eftersom detta kan vara ett
bra tillfälle att lösa befintliga dagvattenproblem.
Lagan påverkas bland annat av dagvattenutsläpp från Vaggeryds och Skillingaryds tätorter.
Skillingaryds tätort har ett flertal fördröjningsdammar och fler planeras. I Vaggeryd har inte
fördröjningsdammar anlagts i samma omfattning och det finns ett stort antal utsläppspunkter till Lagan. Som en följd av klimatförändringarna kommer nederbördsmängderna att öka
och häftiga flöden att bli vanligare. Vaggeryds kommun behöver genomföra åtgärder för
att minska miljöpåverkan från dagvattenhanteringen i Lagan. I det kommande arbetet med
en vatten- och avloppsplan kommer dagvattenhanteringen att ingå, problemen beskrivas
och åtgärder att arbetas fram. Läs mer i åtgärder och riktlinjer för Vattenplanering och
miljökonsekvensbeskrivningen.
I Hok och Byarum övervakar kommunen dagvattnet för att få mer kunskap om vad som
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händer i kommunens ledningssystem när det är höga flöden och nivåer av dagvatten och
grundvatten samtidigt. När det finns för mycket dagvatten läcker det över i avloppsnätet
och systemet överbelastas. Vid överbelastningen hinner inte vattnet renas innan det skickas
ut i naturen. Detta har hänt vid ett fåtal tillfällen och det är något som kommunen vill sätta
stopp för. Innan kommunen vet mer exakt hur systemen överbelastas kan inga åtgärder
vidtas och därför skall fler inventeringar genomföras.
I Bondstorp är det problem med spillvattenledningar som är otäta. Detta gör att vatten
läcker in i ledningarna och kommunen får en större mängd vatten som skall renas. Även
här finns det osäkerheter i var problemen uppstår varför kommunen skall utreda mer innan
problemet kan åtgärdas. Översiktsplanens nya bebyggelseförslag skapar behov av förbättrad och utbyggd dagvattenhantering.

Kommunalt vatten och avlopp
I kommunens tätorter ansvarar kommunen för att rena och leverera dricksvatten. Kommunen tar även hand om avloppsvattnet och renar det. Till detta behövs mycket ledningar.
Vattenledningar för distribution av dricksvatten. Spillvattenledningar för att transportera
avloppsvatten till avloppsreningsverk och dagvattenledningar för att leda bort regnvatten
och dräneringsvatten.
Det pågår ett ständigt arbete för att övervaka vattenkvaliteten och för att ta hand om
avloppsvattnet på bästa sätt. Det är kommunens ansvar att det finns vatten och avlopp i
tätbebyggda områden. I glest befolkade områden finns det inte underlag för att ha kommunalt vatten och avlopp, där har hushållen möjlighet att lösa VA-frågorna i gemensamma
anläggningar eller med egen brunn och ett enskilt avlopp. När det gäller vatten- och avloppsplanering har Vaggeryds kommun för avsikt att upprätta en så kallad vatten- och
avloppsplan.
KOMMUNALA VA-VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Vaggeryd

• Byarum

• Skillingaryd

• Klevshult

• Hok

• Svenarum

• Bondstorp

• Hagafors

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp
Det är naturligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till exploateringsområden/
utbyggnadsområden i anslutning till tätorterna. Utbyggnadsområdena för Skillingaryd,
Vaggeryd, Klevshult, Hok och Bondstorp skall anslutas till kommunalt avlopp. Utöver
utbyggnadsområdena kommer kommunen att utvidga VA-verksamhetsområdet i Hagafors
för att till en början ansluta 4 fastigheter till kommunalt VA.
Andra stora VA-projekt är att kommunen avser att förbinda Hagafors via Svenarum till
Hok med nya VA-ledningar. Åtgärden innebär att två reningsverk försvinner och det skulle
innebära mindre utsläpp. Samtidigt försvinner två vattenverk och Hagafors och Svenarum
kommer få kommunalt vatten från Vaggeryd.
I Åker kommer ett kommunalt VA-verksamhetsområde att fastställas för att lösa befintliga
problem med avloppen. Fastigheterna i Åker har idag enskilda avlopp eller mindre gemensamhetsanläggningar. De flesta av avloppen är undermåliga och klarar inte dagens krav på
rening. För att klara dagens krav på avloppsrening och för att Åker skall kunna utvecklas
i framtiden, krävs en samordnad lösning för VA. Enskilda avloppslösningar är inte möjliga
då bebyggelsen ligger samlad och markförutsättningarna är besvärliga med bland annat
högt grundvatten.
Åker är utpekat som ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). I Åker
finns samlad bebyggelse i form av ett 15-tal hus varav de flesta är permanentbostäder, samt
en skola, ett behandlingshem, en kyrka med församlingshem och två industrier. De flesta
fastigheterna har gemensamt vatten. I dagsläget drivs vattenverket som en samfällighet och
lösningen är inte hållbar på sikt.
I Bondstorp har kommunen målsättningen att fastställa ett utökat verksamhetsområde
(söder om befintligt) för vatten och avlopp. Övriga bostäder kring Rasjön har enskilt vatten och avlopp. Även i Bondstorp finns ett utpekat LIS-område. Läs mer under avsnittet
”Landsbygdsutveckling i strandnära läge”.
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Recipienter för renat avloppsvatten
Spillvatten från Byarum, Hok, Klevshult, Vaggeryd samlas och renas i Skillingaryd. Det
renade vattnet leds ut i våtmarksdammarna för ytterligare rening och fördröjs innan det
rinner ner i marken och sedan vidare i Lagan.
I Svenarum och Hagafors finns två lokala avloppsreningsverk. Dessa planeras att läggas ner
och då kommer vattnet att ledas via Hok och Vaggeryd till avloppsverket i Skillingaryd. I
Bondstorp renas vattnet och pumpas upp i en mosse öster om byn. Mossen ligger på andra
sidan en höjdrygg vilket gör att mossen avvattnas öster ut mot Lagan.

Enskilt vatten och avlopp

DÄMMET FÖRDRÖJER DET RENADE AVLOPPSVATTNET INNAN DET LEDS UT I LAGAN
Flygbild: Örjan Carlström

ANLÄGGA ENSKILT VA
För att anlägga ett enskilt avlopp med wc
krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden. Tillstånd krävs också om man
ansluter en vattentoalett till en befintlig
avloppsanordning. En avloppsanläggning dit inget toalettavlopp leds
ska anmälas till miljö- och byggnämden
innan den inrättas.
Det vanligaste är att enskilda avloppsanläggningar utförs med slamavskiljare och
efterföljande infiltration. Dessa
klarar normal skyddsnivå. Om det är
svårt att ordna avlopp på en plats kan
minireningsverk vara en lösning. I undantagsfall och då endast för fritidsboende godtas sluten tank. Endast toalettavloppet får anslutas till en sluten tank.
Avloppsanläggningar får inte ligga för
nära sjöar och vattendrag, både av
hygieniska skäl och med tanke på övergödning. Avståndet bör överstiga 30 m.
Hur långt avstånd som behövs i det
enskilda fallet avgörs av markförhållandena på platsen.
Skyddsavståndet mellan avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar avgörs av hur snabbt grundvattnet transporteras i marken Vattentransporten mellan avlopp och
dricksvattenbrunnar måste ta minst två
månader för att inte riskera förorening.
Under den tiden och transportsträckan
har mikroorganismer och näringsämnen
brutits ner eller fixerats i marken och utgör ingen fara för hälsa eller miljö. Det är
dock kostsamt att mäta hur fort vattnet
rör sig i marken, därför används riktvärdet att det ska vara minst 50 meter
mellan vatten och avlopp när avloppet
ligger nedströms.Vid vissa markförhållanden kan det krävas betydligt längre
avstånd, t.ex. när det är grov sand eller
grus i marken eller där avloppet placeras
uppströms dricksvattenbrunnen. Då kan en mer ingående
utredning behöva göras.

Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kan orsaka övergödning och algblomning,
igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Övergödning innebär att vattnet har förhöjda halter
av näringsämnen så som fosfor och kväve. Källan kan vara jordbruk, skogsbruk, dåligt
fungerande avlopp, biltrafik, utsläpp från industrier o.s.v. Övergödning kan ge ökad algblomning. I värsta fall kan livet på bottnen av sjöar och hav dö ut på grund av syrebrist.
Avloppsvatten innehåller också bakterier och virus m.m. som kan förorena dricksvatten
och badvatten.
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt, så att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. I tätorterna tas avloppsvattnet om hand i
gemensamma kommunala reningsverk. På landsbygden löses avloppsfrågan i regel med
enskilda avloppsanläggningar eller genom att flera hushåll går samman om en gemensam
anläggning.
Fastighetsägaren ansvarar för att det enskilda avloppet fungerar. För att följa upp gör kommunen inventering av befintliga enskilda avlopp. Många har konstaterats bristfälliga vad
gäller utformning och funktion. Även vid slamtömning hittas en del brister. Reningsfunktionen hos infiltrationsbäddar och markbäddar avtar med åren vilket gör att de bör bytas
ut efter 10-20 år.

Områden med hög skyddsnivå för enskilda avlopp
För att skydda omgivningen kan det ibland ställas högre krav på enskilda avlopp. Naturvårdsverket har allmänna råd för hushållsspillvatten. Enligt råden kan kommunen göra
bedömningar om omgivningen kräver att avloppen ska ha normal eller hög skyddsnivå när
det gäller hälsoskydd och miljöskydd.
Hög skyddsnivå innebär dels ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning och olägenheter och dels högre reningsgrad för näringsämnen. Hög skyddsnivå kan behövas där
det finns samlad bebyggelse, vid sjöar och vattendrag där det finns risk för övergödning
samt i närheten av badplatser och vattentäkter. För att klara hög skyddsnivå måste nya och
ändrade anläggningar kompletteras med filter och/eller annan teknisk lösning.
Hög skyddsnivå gäller för avlopp som placeras närmare än 50 m från följande sjöar:
• Linnesjön

• Långsjön

• Fängen-Sandsjön

• Ekerydsgölen

Hög skyddsnivå kan vara aktuell även lägre från sjön än 50 meter. Även i andra områden
kan bedömningen göras att hög skyddsnivå skall gälla. Bedömning görs i det enskilda fallet
utifrån förhållanden på platsen.
Riktlinjer för Linnesjön och Fängen-Sandsjön finns längre fram i texten under rubriken
”Sammanhållen bebyggelse där enskilda avlopp ej tillåts” och ”LIS-områden med bebyggelsetryck”. Till områden med hög skyddsnivå räknas även Långsjön och Ekerydsgölen. I
dessa områden finns relativt tät bebyggelse i närheten av vattendrag och det gör att det är
svårt att lösa avloppen på ett tillfredsställande sätt.
Långsjön

Runt Långsjön finns samlad bebyggelse med fritidshus. Bostäderna har enskilda VA-lösningar. Fastigheterna är små och ligger nära sjön vilket gör det besvärligt att anlägga enskilda avlopp på den egna fastigheten. För att kunna ordna bra avloppsrening under dessa
förhållanden är det önskvärt med gemensamma VA-lösningar. Kring Långsjön gäller hög
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skyddsnivå beträffande miljöskydd och hälsoskydd inom de närmaste 50 metrarna till sjön.
Det innebär att i de fall ett avlopp måste placeras närmare än 50 meter till sjön skall det
inrättas med hög skyddsnivå.
Ekerydsgölen

Vid Ekerydsgölen finns samlad bebyggelse med ett 15-tal fritidshus. Bostäderna har enskilda
VA-lösningar. Tomterna är små och marken består av sand vilket ställer större krav på
skyddsavstånd då vattentransporten i marken är snabb och reduceringen av smittämnen
och näringsämnen från avloppsvatten är tidsberoende.
För att kunna ordna bra avloppsrening med tillräckliga skyddsavstånd till dricksvattentäkter i området är det önskvärt med gemensamma lösningar.
Kring Ekerydsgölen gäller hög skyddsnivå beträffande miljöskydd och hälsoskydd inom de
närmaste 50 metrarna till sjön. Det innebär att i de fall ett avlopp måste placeras närmare
än 50 meter till sjön skall det inrättas med hög skyddsnivå.

Sammanhållen bebyggelse där enskilda avlopp ej tillåts
På vissa platser i kommunen är det svårt att lösa enskilda avlopp på ett tillfredsställande
sätt. Oftast beror det på markförhållandena, men det kan även bero på höjdförhållanden
eller t.ex. att tomterna är för små. I dagsläget bedömer kommunen att det i vissa områden
ej är godtagbart med enskilda avlopp. Dessa områden är:
• Nyholm
• Starkeryds fritidsområde
• Mölnarps fritidsområde
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Dessa områden har i dagsläget problem med avloppsrening. Kommunen kan komma att
överväga att lösa problemen med kommunalt vatten och avlopp. Kommunen ser inte nya
enskilda avlopp som ett alternativ i dessa områden. Detta gäller för Nyholm, Starkeryds
fritidsområde och Mölnarps fritidsområde. Kommunen förordar gemensamma lösningar
och att åtgärder i dessa områden bör genomföras av fastighetsägarna i första hand.
Nyholm

I Nyholm finns sammanhållen bebyggelse i form av ett 10-tal bostäder varav de allra flesta
är permanent bebodda, samt en industri. Det finns några gemensamma avloppsanläggningar
och enstaka enskilda anläggningar. Industrin och ett par bostäder har gemensamt vatten.
De flesta av avloppen är undermåliga och klarar inte dagens krav på rening. I Nyholm kan
det på grund av markförutsättningarna och närheten till ån vara besvärligt att ordna avlopp. Gemensamma avloppsanläggningar kan vara lösningen eller att det blir kommunalt
vatten och avlopp.
Starkeryds fritidsområde - söder om Linnesjön

Längs södra stranden finns sammanhållen bebyggelse i form av fritidshus. De flesta fastigheterna i området har enklare standard på vatten och avlopp. Här är tomterna små och
ligger nära sjön vilket gör det besvärligt att ordna enskilda avlopp. För att kunna ordna
bra avloppsrening under dessa förhållanden är en gemensam lösning för fritidshusen vid
sjön nödvändig.
Kring Linnesjön gäller hög skyddsnivå beträffande miljöskydd och hälsoskydd inom de
närmaste 50 metrarna till sjön. Det innebär att i de fall ett avlopp måste placeras närmare
än 50 meter till sjön skall det inrättas med hög skyddsnivå.
Mölnarps fritidsområde - nordväst om Linnesjön

Nordväst om Linnesjön finns sammanhållen bebyggelse bestående av ett 25-tal hus ursprungligen uppförda som fritidshus. De flesta fastigheterna i området har enklare standard
på vatten och avlopp. Dricksvatten tas ofta med hemifrån, övrigt vatten tas från sjön.
I Mölnarp är det besvärligt att ordna enskilda avlopp på tomterna för att byggnaderna
ligger mycket nära sjön. Det är även nära till grundvattnet och ont om plats på de små
fastigheterna.
För att kunna ordna bra avloppsrening under dessa förhållanden är gemensamma lösningar
för fritidshusen vid sjön nödvändigt, på sikt kan det bli aktuellt med kommunalt vatten
och avlopp.
Kring Linnesjön gäller hög skyddsnivå beträffande miljöskydd och hälsoskydd inom de
närmaste 50 metrarna till sjön. Det innebär att i de fall ett avlopp måste placeras närmare
än 50 meter till sjön skall det inrättas med hög skyddsnivå.

LIS-områden med bebyggelsetryck
Till denna grupp hör områden där det idag finns ett bebyggelsetryck. Hit räknas den västra
sidan av Fängen-Sandsjön, Kärringasjön och Linnesjön (förutom vid Mölnarp och Starkeryd se under rubriken ”Sammanhållen bebyggelse där enskilda avlopp ej tillåts”). Kommunen har dessutom pekat ut områdena som områden för landsbygdsutveckling i strandnära
läge (LIS-områden).
Eftersom det har varit populärt att bygga i områdena är det rimligt att tänka att det byggs
ett 20-tal nya hus i respektive område inom en tioårsperiod. Ju fler hus som byggs desto
större krav ställs på kommunen att förse dessa områden med kommunalt vatten och avlopp.
Kommunen är positiv till att delar av dessa sjöar fortsätter att bebyggas och man kan även
tänka sig att man kan få bygga närmare vattnet än 100 meter. I områdena finns bebyggelse
som räknas som samlad bebyggelse med utökad bygglovplikt. Linnesjön är en populär
badsjö med många mycket sjönära bostäder.
Vid nyanläggning och ändring eftersträvas gemensamma avloppslösningar men i vissa fall
kan också enskilda lösningar fungera. I de fall det finns en befintlig sluten tank kan det
vara en godtagbar lösning. Inom en 20-årsperiod är det dock rimligt att det kommer att
bli kommunala VA-områden i takt med att bebyggelsen ökar och även övergår till permanentboende.
Norr om Linnesjön - Tallnäs
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Inom området finns Tallnäs Stiftsgård och Tofthagaskolan som har gemensamt vatten och
en gemensam avloppsanläggning. Övriga avloppsanläggningar är enskilda eller mindre

gemensamhetsanläggningar. Enskilda avloppsanläggningar ses även i fortsättningen som en
godtagbar lösning av avloppsfrågan. Om det finns möjlighet är det bra med gemensamma
lösningar.
Kring Linnesjön gäller hög skyddsnivå beträffande miljöskydd och hälsoskydd inom de
närmaste 50 metrarna till sjön. Det innebär att i de fall ett avlopp måste placeras närmare
än 50 meter till sjön skall det inrättas med hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå behövs på grund
av risken för övergödning och av hygieniska skäl.
Väster om Linnesjön, mellersta delen

Här finns ett tjugotal hus varav flera är permanent bebodda. I nuläget är avloppsfrågan löst
med enskilda anläggningar som till största delen består av slamavskiljare med efterföljande
infiltration.
Enskilda avloppsanläggningar ses även i fortsättningen som en godtagbar lösning. Om det
finns möjlighet är det bra med gemensamma avloppsanläggningar.

NORDÖSTRA LINNESJÖN.
Foto: Mikael Klaesson

Kring Linnesjön gäller hög skyddsnivå beträffande miljöskydd och hälsoskydd inom de
närmaste 50 metrarna till sjön. Det innebär att i de fall ett avlopp måste placeras närmare
än 50 meter till sjön skall det inrättas med hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå behövs på grund
av risken för övergödning och av hygieniska skäl.
Öster om Linnesjön

Bebyggelsen i området omfattar både fritidshus och permanentboende. Här finns idag enskilda avlopp.
Enskilda avloppsanläggningar ses även i fortsättningen som en godtagbar lösning av avloppsfrågan. Om det finns möjlighet är det bra med gemensamma lösningar.
Kring Linnesjön gäller hög skyddsnivå beträffande miljöskydd och hälsoskydd inom de
närmaste 50 metrarna till sjön. Det innebär att i de fall ett avlopp måste placeras närmare
än 50 meter till sjön skall det inrättas med hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå behövs på grund
av risken för övergödning och av hygieniska skäl.

FÄNGEN OCH SANDSJÖN.
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Fängen och Sandsjön

I området finns enskilda avlopp och andelen permanentboende ökar. En del av fastigheterna
är väldigt sjönära vilket ställer större krav på avloppslösningarna. Marken består i regel
av sand vilket ställer krav på skyddsavstånd då vattentransporten i marken är snabb och
reduceringen av smittämnen och näringsämnen från avloppsvatten är tidsberoende.
Enskilda avloppsanläggningar ses även i fortsättningen som en godtagbar lösning av avloppsfrågan. Om det finns möjlighet är det bra med gemensamma lösningar.
Kring Fängen-Sandsjön gäller hög skyddsnivå beträffande miljöskydd och hälsoskydd inom
de närmaste 50 metrarna till sjön. Det innebär att i de fall ett avlopp måste placeras närmare än 50 meter till sjön skall det inrättas med hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå behövs
på grund av risken för övergödning och av hygieniska skäl när antalet bostäder ökar och
standarden höjs i befintliga bostäder.
Åhult med omgivning

I området finns ett flertal fritidsbostäder men även permanent bebodda fastigheter. Andelen permanentboende ökar. Här har avloppsfrågan lösts enskilt men det finns även någon
gemensam avloppsanläggning. För att kunna ordna bra avloppsrening bör gemensamma
lösningar eftersträvas.
Rastad fritidsby med omgivning

Rastad Fritidsby omfattas av detaljplan. Till största delen är det fritidsboende men
andelen åretruntboende ökar. Byn har gemensamt vatten. Det finns några gemensamma
avloppsanläggningar, övriga har enskilda avlopp och majoriteten av dessa är sluten tank
för WC-avloppet. Vid fritidsbyn finns en badplats. För att kunna ordna bra avloppsrening bör gemensamma lösningar eftersträvas.
Kärringasjön

Längs södra stranden finns samlad bebyggelse i form av ett 10-tal fritidshus. Bostäderna
har enskilt VA och det finns även någon gemensam avloppsanläggning. Tomterna är små
och ligger nära sjön vilket gör det besvärligt att ordna enskilda avlopp. För att kunna ordna
bra avloppsrening bör gemensamma lösningar eftersträvas.
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Vattenplanering
För att jobba vidare med kommunens vatten skall kommunen göra en vatten- och avloppsplan. I planen skall kommunen
redovisa hur kommunen ser på utvecklingen av vatten och avlopp (kommunalt och enskilt) samt vattenfrågor i stort. Kommunen skall även genomföra inventeringar av riskobjekt, samt peka ut vilka objekt som skall skyddas. I arbetet med vatten- och avloppsplanen skall följande delar ingå:

Vatten- och avloppsinfrastruktur
• Upprätta reinvesteringsprogram för systematiskt utbyte av befintliga VA-ledningar.
• Vattenförsörjning inklusive reservvatten. Bland annat ska nya vattenskyddsområden för Bondstorp och Vaggeryd alt.
Skillingaryd identifieras.
• Större enskilda vattentäkter. Skyddsföreskrifter för Hooks Herrgård och Hapimag ska upprättas och antas.
• Dagvatten. Bland annat inventering av befintligt dagvattennät och dagvattenutsläpp till vattendrag. Riktlinjer för
dagvattenomhändertagande upprättas.
• Kommunalt spillvattennät. Bland annat identifiera objekt/områden med bräddningar från spillvattennätet och inläckage av
ovidkommande vatten samt föreslå åtgärder.
• Enskilda avlopp. Besluta om åtgärder för fastigheter med undermåligt avlopp och identifiera ytterligare områden som sedan
ska inventeras.
• Kommunala vatten- och avloppsområden. Utöka områdena för Hagafors och Bondstorp och fastställa ett nytt
VA-verksamhetsområde i Åker. Som ett resultat av ändrad lagstiftning och gjorda undersökningar har kommunen
beslutat att utvidga VA-verksamhetsområde i Hagafors.

Vattenstatus
• Vattenförekomster med miljökvalitetsnormer lägre än nivån god status identifieras, orsakssamband analyseras och förslag
på åtgärder upprättas. Aktuella aspekter är bland annat försurning, övergödning och fiskvandringshinder.

Risker, översvämningar och skydd
• Områden/vattendrag/dammar/fördämningar med översvämningsrisker samt ras- och skredrisker identifieras och inventeras,
konsekvenserna analyseras samt att riktlinjer för den fysiska planeringen upprättas.
• Riktlinjer för den fysiska planeringen för områden med vägar för farligt gods i närheten av vatten anges.
• Kommunen skall göra en översiktlig geografisk risk- och sårbarhetsanalys utifrån klimatförändringarna – av förorenade
områden, deponier, miljöfarlig verksamhet, kommunaltekniska anläggningar som, om de översvämmas, kan orsaka risker
för hälsa och säkerhet.

Enskilda avlopp

Övriga riktlinjer

• Det bör vara minst 50 meter mellan enskilt vatten och
avlopp när avloppet ligger nedströms. När avloppet ligger
uppströms måste avståndet vara större. Infiltrationsbäddar
och markbäddar bör bytas ut efter 10-20 år.

• Kommunen ska aktivt verka för att nuvarande kalkningsverksamhet behålls.
• Grundvattnet bör så långt möjligt skyddas från yttre
påverkan och förorening.
• Kommunen ska minimera miljöpåverkan från dag
vatten. Inriktningen är att förebygga att förorenat
dagvatten uppstår t.ex. genom att styra val av byggoch anläggningsmaterial. Metoder för att omhänderta
de dagvatten som uppstår är att infiltrera, fördröja och
rena. Beroende på dagvattnets föroreningsnivå,
markförhållanden samt natur- och rekreationsvärden i
vattendraget kan metoderna behöva kombineras.

Hög skyddsnivå gäller för avlopp som placeras närmare
än 50 m från följande sjöar:

•
•
•
•

Linnesjön
Fängen-Sandsjön
Långsjön
Ekerydsgölen

Nya enskilda avlopp bör ej tillåtas i:

• Nyholm
• Starkeryds fritidsområde
• Mölnarps fritidsområde
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Landsbygdsutveckling
I Vaggeryds kommun finns en levande
landsbygd. Längs kommunens vägar
finns riktiga drömhus, vackert belägna i
landskapet. I Vaggeryds kommun finns
möjligheten att bo på landet men ändå
i närheten av tätorterna. Detta är något
som kommunen är stolt över.
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PRAXIS FÖR FRITIDSHUS
För enstaka fritidsbostäder utanför
detaljplanelagt område föreslås
kommunen även i fortsättningen tillämpa
en generös tillståndsgivning under förutsättning att åtgärderna inte strider mot
miljöbalkens strandskyddsbestämmelser
eller kommer i konflikt med allmänna
intressen för till exempel naturvård eller
kulturmiljövård. För byggnader i grupp
erfodras detaljplan.
En huvudbyggnad för ett fritidshus får
högst ha en byggnadsarea (total yta på
mark) på 75m², därutöver får uterum på
högst 20 m² uppföras. Om byggnadsytan för huvudbyggnaden överskrider
75m² prövas byggnaden enligt de krav
som gäller för permanentbostad. Detta
innebär att högre krav ställs på bland
annat tillgänglighet i byggnaden och
energihushållning.

PRAXIS FÖR BYGGNATION PÅ
LANDSBYGDEN I VAGGERYDS
Utanför detaljplanerat område och
sammanhållen bebyggelse får enligt lag
mindre komplementbyggnader uppföras
utan bygglov i omedelbar närhet till
befintligt bostadshus. Den tillförda byggnadsvolymen får inte bli så stor att den
dominerar över det ursprunglinga huset.
Enligt tillämpad praxis i
Vaggeryds kommun får sådan byggnad
högst ha en storlek motsvarande 50% av
huvudbyggnadens yta, men inte mer än
50m². Inom områden med
sammanhållen bebyggelse krävs bygglov
för komplementbyggnader som annars
inte är bygglovpliktigt på landsbygden.

SAMMAHÅLLEN BEBYGGELSE
I proposition 2009/10:170; “En enklare
plan- och bygglag”, samt i plan- och
bygglagen (2010:900) kap 1 § 4 anges att
uttrycket ”Sammanhållen bebyggelse” ska
definieras som ”bebyggelse på tomter som
gränsar till varandra eller skiljs åt endast
av en väg, gata eller parkmark”.
Vidare anges i propositionen och i planoch bygglagen (2010:900) kap 1 § 4 att
termen ”bebyggelse” begränsas till innebörden ”en samling av byggnadsverk som
inte enbart består av andra anläggningar
än byggnader”. Med en samling avses då
minst tre byggnader. En utökad lovplikt
gäller inom de områden som omfattas av
”sammanhållen bebyggelse” och därför
krävs en avgränsning av vilka områden
som berörs av detta.

Levande landsbygd
Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende. För att bevara biologisk
mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att nya bostäder alltid i första hand
bör lokaliseras på skogsmark och inte åkermark. Detta för att inte inkräkta på befintliga
jordbruksnäringar eller djurhållning. Om bostäder lokaliseras för nära aktiva jordbruk
kan detta på sikt innebära problem med luktstörning m.m. I dagsläget byggs ett tiotal
småhus per år på landsbygden och då framförallt genom avstyckningar från befintliga
jordbruksfastigheter och försäljning till en nära släkting. För utomstående med ett intresse
av en villatomt på landsbygden finns det svårigheter att få överblick på utbudet på grund
av det stora privata ägandet. Kommunen har därför utsett en kommunal kontaktperson
samt sammanställt information om säljvilliga markägare i kommunen och lagt ut detta på
kommunens hemsida.
För att ytterligare underlätta för människor att skapa sitt eget lantliga boende kan kommunen medverka till att det skapas hästgårdar. I det regionala utvecklingsprogrammet
för Jönköpings län slår man fast att en väsentligt attraktionshöjande åtgärd är att länets
kommuner får utökade möjligheter att kunna erbjuda sjönära boende med hänsyn tagen
till djur- och växtliv, allemansrätt och översvämningsrisk. Även vikten av att länet skall ha
attraktiva livsmiljöer diskuteras i programmet. Läs mer om djurhållning och planering av
ny bebyggelse under avsnittet ”Hälsa och säkerhet” och ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge”.
Andra frågor som kommunen väger in vid åtgärder eller nybyggnation på landsbygden
är om området har djur-, natur- eller kulturskydd. På vissa platser på landsbygden finns
områdesbestämmelser eller detaljplaner (t.ex. vid fritidshusbebyggelse och skyddade kulturområden). Andra planeringsfrågor som rör landsbygden är kapitlet om enskilt VA under
avsnittet ”Vattenplanering”.

Sammanhållen bebyggelse
Sedan den 2 maj 2011 har Sverige en ny plan- och bygglag. En av förändringarna i lagen
är att bygglovplikten på landsbygden har utökats. Uttrycket ”Samlad bebyggelse” användes i den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) och ersätts i nuvarande lagstiftning med
uttrycket ”Sammanhållen bebyggelse”. I Vaggeryds kommun har miljö- och byggförvaltningen påbörjat en inventering utifrån kartmaterial tillsammans med det material kring
”samlad bebyggelse” som tidigare har funnits i kommunen. I vissa fall kan det vara svårt
att bestämma vad som kan anses vara ”sammanhållen bebyggelse”. Lagstiftarna anser att
så få som tre hus kan anses vara ”sammanhållen bebyggelse”. Mark och avstånd mellan
hus och tomtplatser måste också bedömas.

Jordbruk och skogsbruk
Utöver kommunens många skyddade naturområden har Vaggeryds kommun betydande
arealer skogsbruk. Kommunen har i översiktsplanen redovisat vilka skogsområden som är
skyddade. I övrigt anser kommunen att det är viktigt att jordbruksmark och skogsmark så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt jord- eller skogsbruk. Landsbygdens basnäringar, jord- och skogsbruk ska ges goda utvecklingsmöjligheter
Vaggeryds kommun äger ca 765 hektar produktiv skogsmark. För att planera ett årligt
skogsuttag och ta naturhänsyn har Vaggeryds kommun en grön skogsbruksplan. Skogen
förvaltas i kommunens egen regi.
Å TG ÄRD E R O C H RI KT LI NJE R

Landsbygdsutveckling
• Nya bostäder på landsbygden bör alltid i första hand lokaliseras på skogsmark
och inte åkermark.
• Miljö- och byggnämnden kommer att ta fram riktlinjer där det framgår hur
kommunen tolkar lagändringen gällande sammanhållen bebyggelse.
• Nybyggnad på över 75m² räknas ej som fritidshus utan skall prövas som
permanenthus.
• Utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplan får mindre komplementbyggnader uppföras utan bygglov så länge de är mindre än 50% av huvudbyggnadens yta, men inte mer än 50m².
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Riksintresset Skillingaryds skjutfält
Riksintresseområdet är skjutfältet. Den militära övningsverksamheten som konstituerar
riksintresset innebär ljudutbredning av skottbuller utanför fältets gränser på motsvarande
sätt som trafikbuller från vägar, järnvägar och flygplatser berör områden utanför trafikanläggningen. Skyddet för riksintresset i detta fall består i att det inte tillkommer störningskänslig bebyggelse inom områden som berörs av centralt beslutade riktvärden för skottbuller, som på sikt innebär risk för begränsningar av verksamheten vid förnyad miljöprövning,
s.k. påtaglig skada på riksintresset. Kommunen är skyldig att enligt Plan- och bygglagen
beakta risken för bullerstörningar vid prövning av ansökningar om förhandsbesked och
bygglov.

Bedömning av möjlig bebyggelseutveckling
Riktvärdet för buller från grovkalibriga vapen vid nytillkommande bostadsbebyggelse är
90 dBCLx (dBCLx är en enhet som mäter buller) enligt beslut av regeringen 1998-04-06.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har i granskningsyttrande över kommunens översiktsplan
2002-02-15 angett vissa huvudpunkter för samråd beträffande ny bebyggelse i anslutning
till skjutfältet i syfte att säkerställa riksintresset. Av dessa framgår att länsstyrelsen bedömer
att 95 dBCLx bör vara gränsen för nytillkommande enstaka bebyggelse utanför tätortsavgränsning. En sådan bebyggelseutveckling bedöms därmed av Länsstyrelsen kunna ske utan
att övningsverksamheten begränsas vid en eventuell omprövning av miljötillståndet. Med
utgångspunkt i denna bedömning och kommunens redovisning av bebyggelsegrupper har
Försvarsmakten och kommunen, efter detaljstudier av beräknad ljudutbredning, kommit
överens om att en försiktig bebyggelseutveckling kan medges utan risk för påtaglig skada
på riksintresset inom vissa områden som framgår av karta (det så kallade samrådsområdet)
samt reglering av generationsväxling i pågående jordbruksföretag. Med generationsväxling
menas här ett övertagande av ett pågående jord- och skogsbruksföretag. Placering av nytt
bostadshus skall ske i direkt anslutning till befintligt brukningscentrum för att markera
anknytningen till det befintliga företaget. Etablering enligt ovan medges av högst tio enbostadshus under den kommande tioårsperioden.
Inom samrådsområdet väster om skjutfältet och väg E4 finns befintliga och planerade områden för verksamheter. Försvarsmaktens verksamhet utgör inte hinder för fortsatt etablering
inom området, av verksamheter som inte är störningskänsliga.
Försvarsmakten bedömer med utgångspunkt i Länsstyrelsens granskningsyttrande 2002 att
den beskrivna utvecklingen inte innebär risk för begränsning av övningsverksamheten och
därmed påtaglig skada på riksintresset.
Kommunen och Försvarsmakten är därför överens om följande riktlinjer för bostadsbebyggelse eller annan störningskänslig bebyggelse inom det av Försvarsmakten angivna samrådsområdet vid skjutfältet:
R IKTLI N JER

NORRA HULT LIGGER UTMED SKJUTFÄLTET.
Flygbild: Örjan Carlström

FÖRSVARSMAKTEN BEDRIVER VERKSAMHET PÅ
SKILLINGARYDS SKJUTFÄLT.
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SKILLINGARYDS SKJUTFÄLT
På kartan visas skjutfältsgränsen som en
svart streckade linje.

Man kan även se ett skrafferat område
som är samrådsområdet, inom vilket
kommunen samråder med försvarsmakten om ny byggnation.

Skillingaryds skjutfält
• Inga nya bostäder eller annan störningskänslig bebyggelse tillåts inom beräknad
ljudnivå utomhus 100 dBCLx.
• Inom, på karta, ej skrafferade områden tillåts etablering av tillkommande
enbostadshus.
• Bostäder för generationsväxling i pågående jord- och skogsbruksföretag medges
efter prövning och godkännande av Försvarsmakten. Nya enbostadshus skall
placeras i direkt och nära anslutning till befintligt brukningscentrum.
• För att inte riskera begränsningar av den militära verksamheten vid förnyad
miljöprövning, s.k. påtaglig skada på riksintresset, gäller ovanstående
förutsättningar endast för tio stycken enbostadshus under den kommande
tioårsperioden eller fram till dess ny överenskommelse träffas med
Högkvarteret.
• Riktlinjerna gäller endast under förutsättning att en god utomhusmiljö kan uppnås
samt att kommunen i tillståndsgivning beaktar särskilda tekniska egenskapskrav
för att uppnå en god inomhusmiljö.

Texten har ändrats genom beslut i Kommunfullmäktige 2012-10-29 §112 samt
Länsstyrelsens förordnande 2014-06-09, se handlingar i slutet av dokumentet.

Området som är markerat med färgen
nedan har en beräknad ljudnivå till 100
dBCLx och det innebär att inga nya
bostäder tillåts.

Det är viktigt att inte blanda i hop
dBCLx (skjutfältsbuller) med vanliga
decibel dB(A) eftersom de mäts på olika
sätt och påverkar oss människor olika.
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BOENDE NÄRA VATTEN ÄR ATTRAKTIVT.
Foto: Smålandsbilder.se

Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Strändernas attraktion och vackra vyer gör att det finns en efterfrågan på boende och verksamheter i anslutning till strandmiljön. En stark trend vad det gäller stadsbyggande är att det
blir allt viktigare för kommuner att hävda sin attraktivitet. Människor skaffar sig ändrade
levnadsmönster, allt fler pendlar regionalt och intåget i IT- och kunskapssamhället gör att vi
kan välja mer hur vi vill bo och arbeta. Idag tävlar kommunerna med varandra om att vara
så attraktiva som möjligt med ”det goda boendet” eller med ”livskvalité”. Kommunerna
befinner sig i olika situationer. Vissa kommuner konkurrerar om nya kommuninvånare,
andra kämpar för att behålla invånare och en del kommuner måste ställa om sig och vara
förberedda på att krympa. Vaggeryds kommun har som mål att öka med 60 personer varje
år. För att göra det är det viktigt att kommunen är en attraktiv kommun att bo och arbeta
i. Ökad befolkning kan medföra nytta genom att arbetstillfällen skapas, behovet av arbetskraft tillgodoses och underlaget för handel och service ökar.
Viljan att satsa på arbetsplatser, boende, handel och service är inte unika för Vaggeryds
kommun. Det är samma förutsättningar som för andra mindre orter i Sverige. Det krävs
alltså att kommunerna håller en hög nivå på dessa områden för att vara attraktiv. Kommunen har en stor möjlighet i att kunna locka till sig mer invånare men det kommer inte att ske
av sig självt. Här krävs medvetna satsningar för att göra kommunen attraktiv på lång sikt.
Förändringen av den svenska strandskyddslagstiftningen har givit landsbygdskommunerna
nya möjligheter att öka sin attraktivitet genom att tillåta lättnader i strandskyddet om
kommunen kan visa att detta utvecklar landsbygden. Detta leder till en ökad attraktivitet
för kommunen.
Att erbjuda sjönära boende är ett sätt för Vaggeryds kommun att stärka sin attraktivitet. Kommunen vill erbjuda strandnära boende utan att minska tillgången till sjöarna för
allmänheten. Den nya strandskyddslagen ger möjligheter att etablera bostäder och t.ex.
turistanläggningar i attraktiva lägen. Fritidsboende och turism i kombination med andra
verksamheter kan vara ett sätt att skapa arbetsplatser så att människor kan bo kvar på
landsbygden. De föreslagna områdena har bedömts utifrån dess förutsättningar att stimulera utvecklingen i hela kommunen. Det handlar om att skapa företag, arbeten och bostäder
genom att visa på attraktiva företags- och livsmiljöer. Det har bedömts som viktigt att få
ökat underlag för olika former av kommersiell och offentlig service. LIS-områden kan ställa
krav på utökad infrastruktur till exempel när det gäller vatten och avlopp.

Ny strandskyddslagstiftning
Sveriges strandskyddslagstiftning syftar till att skydda strandzonen runt Sveriges sjöar. Det
krävs särskilda skäl för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet. Det kan till exempel vara att byggnaden sätts upp inom ett område som redan är ianspråktaget eller att det
är en anläggning som måste ligga vid vatten. Vid alla dispenser och upphävanden måste
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man lämna en fri passage närmast vattnet. Det skyddade området är normalt 100 m från
strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Vad som är särskilda skäl regleras i miljöbalken (7 kap 18 c §) där sex särskilda skäl anges.
De särskilda skälen är:
• Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
• Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg
och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
• Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar
med mera. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde
eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör
eftersträvas.
• Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen kan inte ske utanför området.
• Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose att angeläget allmänt
intresse som inte kan ske utanför området.
• Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse.
I områden utpekade som landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen får andra skäl
anges, miljöbalken (7 kap 18 d §).
Strandskyddet och allemansrätten gör Sverige unikt. Skyddet av våra stränder är en värdefull
naturtillgång med omfattande biologisk mångfald och en källa till naturupplevelser. Ur ett
biologiskt perspektiv är strandområden mycket artrika och värdefulla områden, dit många
skyddade arter är knutna. Strandområden är också värdefulla som till exempel skydd, för
övervintring och som korridorer och kantzoner i landskapet. Strandområden ger också goda
möjligheter till rekreation och friluftsliv. Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt möjligheten till aktiviteter bidrar till strändernas starka attraktion.

Syfte med LIS
Syftet med Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Vaggeryds kommun är att översiktligt ge en bild av vilka möjligheter kommunen med dess invånare och framtida invånare
har att bygga nytt i närheten av våra vackra stränder. Förslagen ska ses som en guide för
att ge projekt i strandnära lägen rätt utgångspunkt och syfte. Förslagen syftar inte till att
exploatera alla våra stränder utan peka på lämpliga platser och tillvägagångssätt så att en
planeringsmässig hållbarhet uppnås. Syftet är att stärka kommunens attraktivitet, att stärka
kommunen som boendekommun, att planera för att verksamheter i sjönära lägen skall
kunna fortsätta att utvecklas utan att strandskyddets syften äventyras.

Kriterier för LIS i Vaggeryds kommun
LIS-områdena som pekas ut ska uppfylla krav enligt Miljöbalken samt Plan- och bygglagen.
Kommunen har även vägt in områdenas avstånd till service (livsmedelsbutik, detaljhandel,
etc.), offentlig service (skola, daghem, sjuk-vård, etc.), kollektivtrafik (busshållplats, tågstation, etc.), kommunalt vatten och avlopp, elnät, vägar, bredband, markförhållanden,
topografi, vegetation, landskap och friytor. Vaggeryds kommun har satt upp en rad kriterier som använts för att peka ut LIS-områden. Dessa kriterier ska även kunna använ-das
efter att planen har vunnit laga kraft och en ansökan inkommer för ett område som inte är
utpekat som LIS-område.

KRITERIER FÖR LIS ENLIGT MB
Kriterier för LIS enligt Miljöbalken (7
kap 18d §). Kriterierna för områden
för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen bör enligt förarbetena vara förhållandevis öppna (prop. 2008/09:119
s. 65). Syftet med LIS-områdena
(Landsbygdsutveckling i strandnära
läge) är att genom bostäder, verksamheter, anläggningar eller åtgärder främja
utvecklingen av landsbygden. Åtgärder
som omfattas är bl.a. sådana åtgärder
som långsiktigt kan antas ge positiva
sysselsättningseffekter och som kan
bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygder. Exempel på detta
nämns i förarbetena (prop. s. 64) bl.a.
etablering av en turistanläggning där
tillgång till stränder är en förutsättning
eller åtminstone en avsevärd fördel och
tillkomst av bostäder för permanent- eller fritidsboende i syfte att upprätthålla
ett ekonomiskt och personellt underlag
för olika former av kommersiell och
offentlig service. För att ett strandnära
läge skall räknas som landsbygdsutveckling i strandnära läge krävs att:
Området inte är skyddat enligt 7:e kapitlet i miljöbalken eller är område för försvarsmakten. Det vill säga att det inte får
vara exempelvis ett naturområde eller en
kulturmiljö som har statliga skydd.
Området inte tillhör ett sto stadsområde,
länscentra, eller tätort med liten tillgång
till orörda stränder.
Området har tillgång eller närhet till befintlig infrastruktur såsom vägar, järnvägar, vatten- och avloppssystem, el, tele,
datanät, lokaltrafik, etc.
Området har liten eller ingen btydelse för
strandskyddet syfte. Strandskyddet syftar
till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten.
Markanvändningen ges en avsevärd fördel av det strandnära läget.
Områdets användning på lång sikt kan
ge positiva syssesättningseffekter och/
eller bidra till att upprätthålla serviceu
derlaget på landsbygden.

De fem beskrivna LIS-områdena är valda enligt kriterierna nedan. Kriterierna ska även
kunna användas efter att planen har vunnit laga kraft och en ansökan inkommer för ett
område som inte är utpekat som LIS-område. Kommunen räknar med att det kan finnas
motiv för lättnader i strandskyddet inom ytterligare områden utöver de som pekats ut som
LIS-områden i översiktsplanen. Skulle det i praktiken visa sig vara svårt att pröva områden utanför utpekade LIS-områden efter LIS-kriterierna så kommer kommunen att göra
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för att utöka antalet LIS-områden så att de på ett
rimligt sätt bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål för attraktionskraft och
befolkningsutveckling. Det krävs fortfarande en dispens för åtgärder inom ett LIS-område.
Området är strandskyddat tills kommunen beslutat om att bevilja en dispens.
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LIS-kriterier som skall vara uppfyllda för LIS i Vaggeryds kommun:
• Lokaliseringen skall vara lämplig med hänsyn till topografi, geologi och landskap. För att
marken skall vara lämplig med hänsyn till topografi, geologi och landskap krävs att
markens beskaffenhet är bra, att bebyggelsen inte stör landskapsbilden och att marknivåerna och markförhållandena är sådana att fri passage går att ordna.
• Lokaliseringen skall vara lämplig med hänsyn till natur- och kulturvärden. Området
påverkar inte riksintressen, eller Natura 2000-områden negativt.
• Lokaliseringen skall vara lämplig med hänsyn till infrastruktur, som vatten och avlopp
samt vägnät. Områden som skall prioriteras har möjlighet att ordna kommunalt VA eller
möjlighet att skapa ett underlag för en bättre VA-lösning än befintlig.
• Områden som bedöms stödja service så som affär, skola eller barnomsorg. Alla arbetstillfällen som skapas bidrar till en levande landsbygd.
• Området har redan ianspråktagna sjöar och stränder.
• Området utgör en förtätning eller utvidgning av befintlig sammanhållen bebyggelse eller
skapar genom ny sammanhållen bebyggelse en långsiktig boendeutveckling.
• Det skall finnas förutsättningar att trygga allemansrättens tillgång till strandområden
och möjlighet att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.
• Vattendraget ska ha god statusklassning enligt vattenförvaltningen och/eller att det går
att påvisa att nybyggnationen inte medför en negativ miljöpåverkan på vattendraget.
• Platsen kan bebyggas utan att ett större område vid en sjö upplevs ”privatiserat” och
platsen kan bebyggas utan att bryta viktiga stråk i ett område.

Områden som ej är aktuella som LIS-områden
(Områden med följande kriterier kan inte bli aktuella som LIS-områden)
•
•
•
•

Naturreservat och Natura 2000-områden
Helt oexploaterade sjöar
Riksintressen, om LIS-området bedöms påtagligt skada riksintresset
Områden som är olämpliga exempelvis med hänsyn till risk för över-svämning, skred
och ras, eller övriga natur-, kultur- eller friluftsvärden
• Vattenskyddsområden
• Vattendrag med otillfredsställande klassning enligt vattendirektivet

Konsekvenser och intressekonflikter
Kommunen har en positiv inställning till att förändra fritidsboende till permanentboende.
Kommunen pekar även ut delar runt sjöar där kommunen kan tänka sig att låta ny bebyggelse komma närmare vattnet än 100 m. Vilket innebär att fler bostäder/verksamheter kan
byggas i området. I utpekade LIS-områden kan bebyggelsen tillåtas komma närmare än
100 m.
Utan LIS-områden skulle Vaggeryds kommun inte ha möjlighet att påvisa områden där man
kan tänka sig lättnader i strandskyddet för att gynna landsbygdsutvecklingen. Svårigheterna
med att låta befintliga byar utvecklas skulle kvarstå. Fler bostäder/verksamheter skulle man
fortfarande kunna bygga men utan lättnader i strandskyddet.
En intressekonflikt som eventuellt kan uppstå är att befintliga fastighetsägare i området
inte är positiva till att det byggs mer i samma område. Försäljning av nya tomter kan skapa
intressekonflikter mellan tomtägare. Ur miljösynpunkt vore det en fördel att tillkommande
bebyggelse kom nära befintlig, både ur hushållningssynpunkt och ur miljösynpunkt.
Även avloppssituationen kan bli en framtida intressekonflikt eftersom de nya kraven på
avloppsrening gör att många befintliga avlopp kan komma att dömas ut. I en samordning
för att lösa hela avloppssituationen kan konflikter uppstå. En annan tänkbar konflikt är
att kommunen med skärpt VA-lagstiftning kan bli tvungna att ta ansvar för avloppet om
befolkningen ökar i området. Om en kommunal VA-lösning görs kan privatpersoner tvingas
ansluta sig till VA-kollektivet vilket i sig kan bli en konflikt. Förutom bestämmelser i strandskyddslagstiftningen om exempelvis fri passage med mera gäller nedanstående riktlinjer för
LIS-områden i Vaggeryds kommun.
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LIS i Vaggeryds kommun
• I området skall byggnader ges sådan utformning med avseende på form, färg och
material att den ansluter till respektive områdes byggnadstradition och
landskapsbild.
• Inom områden med öppen landskapsbild skall ny bebyggelse placeras med
vegetationsskydd eller i anslutning till befintlig bebyggelse.
• Inom områden med betydelse för rationell jordbruksdrift eller skogsdrift får ny
byggnad eller avstyckning inte innebära inskränkningar i driften eller splittra
sammanhängande brukningsområden.
• För byggnation av fler än 5 hus i grupp skall detaljplan upprättas.
• På områden med särskilt intresse för naturvård, kulturminnesvård skall stor hänsyn
tas till det rörliga friluftslivets intressen vid tillkomst av ny bebyggelse. Till exempel
vid badplatser och vandringsleder.

UTPEKADE LIS-OMRÅDEN

• Hokasjön/Hokaån

BYGGLOV MED ENSKILT VA
Vatten- och avloppsfrågan skall behandlas tillsammans med bygglovsansökan.
Bygglovsansökan skall godkännas
tillsammans med avloppslösningen. Om
avloppslösning inte går att lösa på ett
tillfredställande sätt skall bygglovprövningen avvakta.

STRANDNÄRA BOENDE PÅ HOOKS HERRGÅRD
Flygbild: Örjan Carlström

• Rasjön
• Linnesjön
• Fängen, Sandsjön och Kärringasjön
• Långasjön

LIS - Hokasjön och Hokaån
I Hok bor det ca 650 personer. I området mellan Herrgården och samhället finns det befintliga bostadshus på den östra sidan. Den östra sidan av Hokaån och Hokasjön används för
friluftsliv med idrott, promenadstigar och golf. Den västra sidan är ett skogsområde mellan
vattnet och riksväg 30. Näringslivet i området består av tillverkningsindustrierna i Hok och
den lokala service som finns i samhället samt den verksamhet som herrgården bedriver.
Hokasjön ingår i Lagans vattensystem och är belägen 2,5 km norr om Hok. Höjden över
havet är 198,9 m. Vattnet är mestadels brunfärgat och näringsfattigt, en del mer näringsrika
miljöer förekommer. Areal på sjön är 1,27 km² och ett största djup noterat till 16,3 m.

HOKAÅN
Flygbild: Örjan Carlström

Topografi, geologi och landskap
Utefter Hokasjön/Hokaåns mestadels sandiga stränder växer vassar. Barrskog dominerar
omgivningen, men det finns även en hel del åkermark. På den östra sidan om Hokaån och
Hokasjön finns Hooks Herrgårds golfbanor. Norr om golfbanan (norr om LIS-området)
finns naturreservatet Lyngemadssjön. Runt Lyngemadssjön finns en varierad natur. Förutom
sjöarna innefattar reservatet barrskog, mest tall men gran förekommer också. Medelåldern på
tallskogen är 130 år men flera träd är över 200 år. I reservatet finns skyddade djur och växter
som trivs i den speciella miljö som gammal skog erbjuder. Eftersom naturen i reservatet är
skyddad gäller t.ex. inte allemansrätten fullt ut.
Vandringshinder för fisk finns vid Hokasjöns utlopp samt ca 500 m uppströms vid Lyngemadssjöns utlopp. Sjön har en hög biologisk funktion och innehar även enstaka raritetsvärden.
Söder om golfbanan finns bland annat en motionsslinga och Hoks idrottsplats med fotbollsplaner. Ån rinner vidare via Lindefors bruk och en åkermark öster om Hoks samhälle. Söder
om Hoks samhälle följer riksväg 30 vattnet mot Svenarum. I detta område rinner vattnet i
en dalgång. Naturen runt Härån och Hokaåns dalgång är skyddad som ett riksintresse för
naturvård (Svenarumsområdet).
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Natur och kultur
Runt Hokaån och Hokasjön finns vandringsleder från Hooks Herrgård mot Fängen och
Sandsjön. Bland annat Höglandsleden går genom området. Det har också blivit populärt att
cykla från Hok och Vaggeryd mot Fängen-Sandsjön för att cykla ”sjöarna runt”.
Golfbanan på Hooks Herrgård började byggas 1934. Idag har den två artonhålsbanor, Parkbanan och Skogsbanan, övningsgreener samt två driving ranges. Golfklubben har funnits
sedan 1941 och har många medlemmar som använder golfbanan som rekreationsområde.
På åns västra sida är riksväg 30 en barriär som skiljer sjön från det omgivande landskapet.
Hoks naturcamping Österskog har ett 20-tal campingplatser och 8 stugor. På campingen
kan man bland annat titta på gårdens jordbruk eller vara ute i naturen runt campingen. Från
campingen är det också nära till Hooks Herrgård.
Hooks herrgård har anor från 1700-talet och den gamla miljön har även fått tillskott av
modern bebyggelse. Norr om Hoks samhälle på den västra sidan av vägen finns ett mindre
gravfält. Det finns även gravfält på den östra sidan av Hokaån i närheten av Hoks naturcamping i Österskog. I höjd med Masugnsvägen finns det längs ån flera hyttlämningar med
slaggvarpar och hyttor.

Infrastruktur, vatten och avlopp
Från idrottsplatsen upp mot herrgården går det några smala vägar längs vattnet. Från Hoks
samhälle upp mot Herrgården går riksväg 30 som sedan fortsätter förbi herrgården mot
Jönköping. I området mellan Lyngemadssjön, Hokasjön och Fängen finns många mindre
skogsvägar och promenadstigar. På båda sidor om Hokaån finns el framdraget. Vid utbyggnad i området skall bebyggelsen förses med kommunalt vatten och avlopp.

Syfte med LIS-området
Området mellan Hok och Hooks Herrgård ses som lämpligt område för landsbygdsutveckling. Kommunen är positiv till den utveckling som Hooks Herrgård bidrar med redan idag
och tycker att en utveckling av området mellan herrgården och samhället skulle vara bra för
att hålla ihop de olika områdena. Kommunen anser att områdena på den östra sidan redan
är ianspråktagna för friluftslivet och att ett tillskott av bostäder i området är möjlig om den
inte inkräktar på möjligheterna att använda området för rekreation. Bostäderna får således
inte placeras så att de avhåller någon från att ströva i området. Kommunen anser att den
bebyggelse som skett i närheten av herrgården visar att ny bebyggelse i attraktiva lägen kan
bidra till utvecklingen av landsbygden. Ett ökat befolkningsunderlag i Hok skulle bidra till
att behålla befintlig samhällsservice som exempelvis skolan och pizzerian.

Uppfyllda kriterier för LIS
• Ökad befolkning skapar ett långsiktigt underlag för befintliga och ev. framtida servicefunktioner.
• Bättre underlag för befintlig och ev. framtida infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik m.m. jämfört med ett utspritt boende.
• Turism kan långsiktigt ge positiva sysselsättningseffekter.
• Ökat befolkningsunderlag kan på längre sikt möjliggöra bättre gemensamma vattenoch avloppslösningar.

LIS - Rasjön Bondstorp
I Bondstorp bor det ca 180 personer och i LIS-området finns även ca 20 fritidshus, varav några
är anslutna till kommunalt VA. Största delen av marken i området är i enskild ägo. Området
kring den kommunala badplatsen ägs av kommunen. Markanvändningen där marken inte
består av mossar domineras av skogsbruk, det finns även jordbruk som ligger lokaliserat på
de högre markpartierna. Den jordbruksmark som ligger närmast sjön finns norr om samhället vid Sjöbo och Bäck. Runt sjön finns även mindre verksamheter. En stor del av marken är
tillgänglig för fritidsboende och det rörliga friluftslivet.
Rasjön ingår i Nissans vattensystem och är belägen strax väster om Bondstorps samhälle.
Höjden över havet är 242,6 m. Rasjön, som är belägen högst upp i vattensystemet, är en
näringsfattig sjö med stort siktdjup med en areal på 4,1 km² och ett största djup på 18,2 m.
Rasjön är utpekat som ett värdefullt vatten.
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STRANDNÄRA BOENDE NORR OM RASJÖN
Flygbild: Örjan Carlström

Topografi, geologi och landskap
Rasjön är kommunens största sjö och den är ca 4,5 km lång från norr till söder. Stränderna
är mestadels steniga och sandiga med en sparsam vegetation. Sjön omges huvudsakligen
av barrskog med inslag av myr- och odlingsmark. Tillrinningsområdet består mestadels av
skogs- och myrmark med en mindre andel odlad mark. Sjön har en hög biologisk funktion och
är en värdefull sjö för bland annat fåglar och fiske. Sjön är utpekad som regionalt värdefull
och fortsätter in i Gislaveds kommun med sjön Rakalven. I sjön finns ett fågelskyddsområde
för Stenöarna. Där är det under fiskgjusens häckningsperiod förbjudet att stiga i land. Söder
om Bondstorps samhälle växer skogen tät kring sjön. Strandkanten kring samhället sluttar
brant ner mot sjön och är delvis bebyggd vid Sjöborgen. Det finns även skogsmark kring den
kommunala badplatsen vid Ormanäset. Norr om samhället finns åkermark. Norr om sjön
finns stora mossar som avvattnas ner i sjön. I höjd med Kållåsamossen i norr finns fritidshusbebyggelse vid Skäckteviken och Stockeviken. I området finns även ett mindre sågverk.
Den västra sidan av sjön är till största delen obebyggd med undantag för ett fåtal hus vid
Hässledalen och Rasten.

SÖRÄNGSOMRÅDET I BONDSTORP
Flygbild: Örjan Carlström

Natur och kultur
Stränderna på den östra sidan av Rasjön är mycket attraktivt för det rörliga friluftslivet, och
en viktig del av grönstrukturen för Bondstorpsborna. Den kommunala badplatsen är välbesökt sommartid. I samband med den nya bebyggelsen vid Sörängsområdet iordningställdes
en strandpromenad som har blivit ett väldigt uppskattat inslag på orten. Det föreslagna LISområdet är idag svårgenomtränglig skog. Kravet är att en fri passage med minst ett 10-tal m
skall finnas. Vilket avstånd som är lämpligt skall prövas så att området blir tillräckligt stort
för att strandområdet inte skall upplevas som privat och hindra människor från att nå strandområdet. Kommunen bedömer att markerat LIS-område är lämpligt för turistverksamhet/
camping. Rasjöns västra sida bedöms inte som lämpligt som LIS-område. Vid Rasjön finns
Bondstorps by som är en kulturmiljö med sockenkyrkan i centrum. Även Rasjö masugn på
gränsen till Gislaveds kommun är en kulturmiljö. Runt om i byn finns en del fossil åkermark
och längs byvägen finns ett antal vägmärken.

Infrastruktur, vatten och avlopp
Bondstorps vägsystem består av byvägen som går i nord-sydlig riktning och gator som går
ner mot sjön. Öster om samhället går vägen mot Vaggeryd. Väster om samhället och norr
om sjön fortsätter vägarna mot riksväg 26. Byvägen fortsätter norr ut mot Taberg. Förutom
en väg ner från byvägen föreslås LIS-området kopplas till strandpromenaden vid badplatsen
och Sörängsområdet. På sjöns västra sida finns mindre vägar från Hålabo fram till Rastren
och Hässledalen samt skogsstigar. Till de bebyggda områdena norr om sjön kommer man via
mindre vägar. LIS-förslaget för Bondstorp möjliggör en bättre VA-lösning för hela Bondstorp.
Nuvarande avloppslösning fungerar bra för tillfället men är ingen optimal lösning på sikt.
Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut. Läs mer om vatten- och avlopp för
Bondstorp i avsnittet ”Vattenplanering”.
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Syfte med LIS-området
Kommunen har pekat ut ett LIS-område för turism/camping söder om orten. Kommunen
tror att en verksamhet med turism skulle locka människor till Bondstorp och även att en
campingplats/stugby skulle kunna bidra till att öka servicenivån i Bondstorp. Det Bondstorp
har att erbjuda turister är bland annat avskildheten, naturen, jakt och fiske. I dagsläget finns
viss turism i området men inget boendealternativ. Kommunen tror att turismen skulle öka
om det fanns ett boendealternativ som t.ex. en camping. I detta innefattas mindre bryggor,
uppställningsplatser för campingvagnar och byggandet av stugor.
Kommunen är även positiv till att i Bondstorps samhälle komplettera befintlig bebyggelse
och att göra ändringar av fritidsbebyggelse så att den kan bli för permanentbostäder. Kommunen är också positiv till åtgärder runt badplatsen till exempel med grillplatser för att öka
användningen av den kommunala badplatsen.

Uppfyllda kriterier för LIS
• Närhet till befintlig infrastruktur.
• Ökad befolkning skapar ett långsiktigt underlag för befintliga och ev. framtida servicefunktioner.
• Turism kan långsiktigt ge positiva sysselsättningseffekter.
• En ökad befolkning kan skapa tillräckligt underlag för att öppna servicebutik i
Bondstorp igen.

LIS - Linnesjön
Inom området finns ett antal åretruntbostäder från 60-talet. I norra och östra delen finns
permanentbostäder från sent 70-tal. Norr om sjön ligger stiftsgården Tallnäs och Tofthagaskolan. Inom området finns ca 70 fritidshus varav ca 50 ligger inom strandskyddat område,
det vill säga närmare vattnet än 100 m. Den bofasta befolkningen i sjöns närområde utgörs
av ca 110 personer. Största delen av marken i området är i enskild ägo och delar av marken
ägs av svenska kyrkan. På Tofthagaskolan som ligger vid Tallnäs går ca 50 elever. Skolan
ligger naturskönt vid sjön och har ett stort upptagningsområde för landsbygden runt om och
barnen kommer till skolan med en ej kommunal skolskjuts. Skolan är en friskola som drivs
med skolpeng från Vaggeryds kommun.
Markanvändningen domineras av jord- och skogsbruk. Sammanhängande åkerarealer finns
i nordväst i Mölnarp och Linneryd samt i sydost på höjdpartiet kring Mörkult och i Starkeryd. Inom området finns aktiva jordbruksenheter. Tallnäs bedriver kursverksamhet och
fritidsverksamhet. En stor del av markanvändningen är tillgängligt för fritidsboende och det
rörliga friluftslivet.
Linnesjön ingår i Lagans vattensystem och är belägen drygt 1,5 km väst - sydväst om Tofteryd
och ca 6 km sydost om Skillingaryds tätort. Höjden över havet är 175,2 m. Linnesjön är en
sjö med en areal på 2,96 km² och ett största djup noterat till 13,5 m.

Topografi, geologi och landskap
Linnesjön dominerar landskapsbilden och är ca 4 km lång och ca 1 km bred. På östra sidan
är stränderna låglänta och erbjuder ett flertal badstränder. I sjön finns 3 öar, varav ön Törnahall är ett naturminne. Tillopp till sjön sker från ett flertal mindre bäckar. Sjön avvattnas
mot Lagan via Lillån. En mindre sjö Grosjön ligger i områdets nordöstra del och avvattnas
via Linnesjön.
Området karaktäriseras av sammanhängande odlingsmarker i nordväst kring Mölnarp, i
sydost, på en åsrygg kring Sjöbo, Mörkult, Starkeryd och i sydväst kring Kushult. Stor del
av området utgörs av skogsmark med inslag av hagmarker. Den huvudsakliga vegetationen
utgörs av gran och tall med inslag av lövskog, framförallt i hagmarker och vid stränder.
Vandringshinder för fisk finns ca 2,5 km nedströms sjön. Sjön har en hög biologisk funktion
och innehar även vissa raritetsvärden.

Natur och kultur
Området är mycket attraktivt för det rörliga friluftslivet och en viktig del av grönstrukturen
för bland annat Skillingarydsborna. Den kommunala badplatsen är belägen i sjöns nordöstra
del och sjön är sommartid en stor attraktion.
Markerade LIS-områden är områden som kommunen bedömer lämpliga för bostadsbyggnation. Ett område som inte bedömts lämpligt är vid Näset på sjöns västra sida. På sjöns östra
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STARKERYD VID LINNESJÖN.

Flygbild: Örjan Carlström

sida bör byggnation inom strandskyddat område inte tillåtas om det inte är tillsammans med
befintlig bebyggelse. Framtida byggnation öster om Linnesjön bör istället ske längs vägen
mellan Tofteryd och Hagshult. Om ny bebyggelse tillkommer längs vägen är det viktigt att
bebyggelsen anpassas så att den stämmer överens med den karaktär som området har. Läs
mer under rubriken ”Det öppna odlingslandskapet” på sida 17.
Det skall finnas en fri passage med minst ett 10-tal m mellan stranden och tillkommande
bebyggelse/verksamheter. Vilket avstånd som är lämpligt skall prövas så att området blir
tillräckligt stort för att strandområdet inte skall upplevas som privat och hindra människor
från att nå strandområdet. Kommunen bedömer att markerade LIS-område är lämpliga för
bostadsbebyggelse och verksamheter.
Området kring Linnesjön har anor från 1200-talet. En domarring i södra delen tyder på
kultur från förhistorisk tid. Norra och nordöstra delen berörs av Tofterydsdalgången. Runt
sjön finns ett antal fornlämningar bland annat boplatser och lämningar efter skogsbruk och
metallframställning på den västra sidan. På den östra sidan finns vägmärken och där har man
även gjort fynd i form av stenyxor.

VY ÖVER LINNESJÖN.
Flygbild: Örjan Carlström

Infrastruktur, vatten och avlopp
Sammanhängande vägsystem finns i norr, söder och öster. I norra delen passerar länsväg
806, i söder länsväg 805 och i öster gränsar området mot länsväg 804. Länsvägarna är
asfaltsbelagda. I väster finns bra grusade vägar som leder fram till jordbruksgårdarna och
fritidshus. Kommunen planerar även en ny cykelväg från Skillingaryd till Tofteryd. Denna
cykelväg kommer att öka säkerheten på vägen då oskyddade trafikanter skyddas från bilar
och militärfordon. En ökad säkerhet på vägen till sjön kommer bidra till att göra området
ännu mera attraktivt för exempelvis barn och ungdomar. Cykelvägen kommer att hamna
inom strandskyddat område i den norra delen av Linnesjön. Läs om vatten- och avlopp under
avsnittet ”Vattenplanering”.

Syfte med LIS-områdena
Genom att peka ut områden som landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge vid Linnesjön vill Vaggeryds kommun möjliggöra för byggandet av nya bostäder i områden runt
sjön där det redan idag finns bebyggelse. Kommunen vill också att det skall vara möjligt att
komplettera befintlig bebyggelse och att göra ändringar av fritidsbebyggelse så att den kan bli
för permanentbostäder. Vid området runt Tofthagaskolan och Stiftsgården Tallnäs vill kommunen att skolan och stiftsgården skall kunna utvecklas och inte begränsas av strandskydd
om verksamheterna får ändrade förutsättningar exempelvis behöver bygga till. Stiftsgården
och skolan är olika former av service i området och är även arbetsplatser. Att tillåta en växtmån för verksamheter samt nya bostäder vid Linnesjön bidrar till att utveckla landsbygden.
Vid Linnesjön finns goda möjligheter för permanentboende i och med närheten till skolan
och närheten till Skillingaryds tätort. Fler permanentboende gynnar både skolan och området
i stort.
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LÄNSSTYRELSEN HAR EN
AVVIKANDE SYNPUNKT
Kommunen skall i sin översiktsplan
redovisa de områden där kommunen
och länsstyrelsen inte är av samma åsikt.
Nedan är hämtat ur Länsstyrelsens
yttrande 2012-03-30.
Länsstyrelsen anser att områdena
utpekade intill Fängen, Sandsjön och
Kärringasjön inte uppfyller kriteriet i 7
kapitlet 18 § punkt 1 vilket betyder att
Länsstyrelsen inte delar kommunens
uppfattning om att dessa områden är
lämpliga för utvecklingen av landsbygden. Områdena ligger i anslutning till
centralorten Vaggeryd, en tätort med
cirka 5000 invånare. Länsstyrelsen
bedömer att en lättnad i strandskyddet i
dessa områden snarare stödjer Vaggeryd
som tätort än områdena i sig själva.
Områdena saknar service eller annan
tänkbar verksamhet som med hjälp av
lättnader i strandskyddet skulle kunna
bidra till landsbygdsutveckling.

KOMMUNENS SVAR:
Kommunen kommer att vidhålla att
Fängen, Sandsjön och Kärringasjön är
LIS-områden då enskilda ärenden blir
aktuella.
Länsstyrelsen anför att området inte kan
vara LIS-område för att det är i närheten
av tätorter. Småbyarna ligger ca en mil
från Vaggeryd och de boende i detta
område gynnar bland annat befintliga
byar som i allra högsta grad är en egen
del av landsbygden och inte någon
”förort till Vaggeryd”. Om det gynnar
någon av kommunens orter så är det
Byarum eftersom barnen går i skola där.
Byarum kan knappast ses som en tätort
(knappt Vaggeryd) enligt lagstiftarens
intentioner.
Så här skriver lagstiftaren om landsbygdsbegreppet: ”Det finns områden
i och i närheten av landets större
tätorter som inte kan komma i fråga
för en landsbygdsutveckling enligt det
föreslagna regelverket. I de delar av de
tre storstadsområdena som karaktäriseras av tätbebyggelse och i andra större
tätortsområden, bl.a. länscentra, där det
inte finns god tillgång till orörda stränder bör det inte vara möjligt att redovisa
områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. Däremot bör det vara
möjligt att i och i närheten av andra
tätorter peka ut områden som bidrar till
landsbygdsutveckling, så till vida detta
inte förhindrar att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt.”
Kommunen anser att länsstyrelen måste
läsa propositionen och se lagstiftarens
syfte med lagändringen. Fängen, Sandsjön och Kärringasjön är ett solklart
LIS-område som kommer att bidra till
att stärka befintliga småbyar och leda
till att kommunen kan investera mer i
infrastruktur i området.
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Uppfyllda kriterier för LIS
• Ökat befolkningsunderlag kan möjliggöra överföringsledning för VA-nätet alternativt
förbättra förutsättningarna att anordna gemensamma vatten- och avloppslösningar.
• Ökad befolkning skapar ett långsiktigt underlag för befintliga och ev. framtida service
funktioner. Det ger bättre underlag för befintlig och eventuella framtida infrastruktur till
exempel vägar och samåkningsmöjligheter.

LIS - Fängen, Sandsjön och Kärringasjön
Inom området finns ca 10 permanenthus tillhörande jordbruksenheter i den nordvästra delen.
Totalt finns inom området ca 150 fritidshus varav ett 90-tal är belägna inom 100 meters avstånd från sjöstränder. Den bofasta befolkningen utgörs av ca 20 personer. Ca 400 personer
uppskattas bo i fritidshusen under sommarmånaderna. I norra delen av Fängen ligger Rastad
fritidsby. Området är detaljplanelagt och är ett område som gradvis övergår från fritidsbebyggelse till permanentboende. Övrig bebyggelse är fritidsbebyggelse vid de västra stränderna
av Fängen och Sandsjön samt vid södra sidan av Kärringasjön. Östra sidan av Sandsjön och
Tängsjön har nästan ingen bebyggelse. Största delen av marken i området är i enskild ägo. I
sydost vid Sandsjön och Tängsjön ägs delar av marken av Sveaskog.
Markanvändningen domineras av skogsbruket och markens potential för skogsbruk är bra.
Sammanhängande jordbruksdrift förekommer på höjdryggen utefter väg 815 från Rastad
i norr till Grimsjö i söder. Naturvårdshänsyn skall tas i allt skogsbruk framförallt vid sjöar
och större vattendrag. Strandskyddet gäller även för avverkning av skog.
Fängen-Sandsjöområdet ingår i Lagans vattensystem och är beläget nordost om Vaggeryd.
Fängens höjd över havet är 201,6 m. Fängen har en areal på 2,03 km² och ett största djup
noterat till 31,3 m. Sandsjön har en areal på 1,71 km² och ett största djup noterat till 21 m.
Kärringasjön har en areal på 0,35 km² och ett största djup noterat till 7,5 m.

Topografi, geologi och landskap
Områdets södra del kring Sandsjön, Tängsjön och Kärringasjön karaktäriseras av flack, sandig moterräng som huvudsakligen täcks av tallskog. Mindre mossmarker gränsar till sjöarna.
Stränderna är på flera håll branta sandsluttningar. En kraftig och rik sandvegetation förekommer. Sjösystemet är rikt på varierande häckfågelfauna. Ön Trindö är ett fågelskyddsområde.
Områdets nordvästra del är mer kuperat och skogbevuxet. Utefter väg 815 ligger ett vackert
odlingslandskap på en markerad höjdrygg. Störst av sjöarna är Fängen som har sin västra
sida i Vaggeryds kommun. Den östra sidan ligger i Jönköpings kommun. Stränderna på den
östra sidan av Fängen har en tät bebyggelse. Omgivningen domineras av björk och barrskog,
men mindre myrmarksområden förekommer också. Vandringshinder för fisk finns dels 4,5
km nedströms vid Kärringasjöns utlopp, dels ca 1 km uppströms i Lagan. Fängen har en hög
biologisk funktion och innehar även enstaka raritetsvärden.
Fängen och Sandsjön är så kallade dödissjöar, det vill säga sjöar som skapats i samband med
att inlandsisen smälte. Dödissjöarna skapades då ett isblock blivit kvar sedan isarna drog
sig tillbaka och är därför geovetenskapligt intressant. Den biologiska mångformigheten får
anses som tämligen hög, främst beroende på den artrika fiskfaunan.

Natur och kultur
Området är mycket attraktivt för det rörliga friluftslivet då det ligger nära Vaggeryd och
Hok och utnyttjas av invånarna på dessa orter. Sjösystemet har ett stort intresse för fiske
och kanotsport. Höglandsleden passerar vid Åhult mellan Sandsjön och Fängen. Det finns
även vandringsstigar mot Hooks Herrgård öster om Sandsjön. Det finns ett antal mindre
badplatser runt sjön, bland annat en kommunal badplats vid Sandsjön.
Rastad-Flahult i nordväst är en enhetlig kulturmiljö. Här finns ett fornlämningsbestånd av
gravfält med resta klumpformiga stenar, domarringar och stensättningar.

Infrastruktur, vatten och avlopp
Området gränsar i söder mot länsväg 799 och i nordväst mot länsväg 815. Länsväg 799 är
asfaltsbelagd. 1 km öster området passerar riksväg 30. På västra sidan om sjösystemet finns en
genomgående belagd väg, som leder fram till fritidsbebyggelsen. Denna väg har förbindelse via
en gångbro till östra sidan i Jönköpings kommun. Läs om vatten och avlopp under avsnittet
”Vattenplanering”.

FÄNGEN FRÅN OVAN.
Flygbild: Örjan Carlström

Syfte med LIS-området
Genom att peka ut området som landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge vill
Vaggeryds kommun möjliggöra för byggandet av nya bostäder i området vid sjöarna
där det redan idag finns bebyggelse. Kommunen vill också att det skall vara möjligt att
komplettera befintlig bebyggelse och att göra ändringar av fritidsbebyggelse så att den kan
bli för permanentboende.

Uppfyllda kriterier för LIS
• Turism kan långsiktigt ge positiva sysselsättningseffekter.
• Ökad befolkning skapar ett långsiktigt underlag för befintliga och eventuellt framtida
service funktioner. Det ger bättre underlag för befintlig och ev. framtida infrastruktur i
form av vägar, kollektivtrafik m.m. jämfört med ett utspritt boende.
• Ökat befolkningsunderlag kan möjliggöra överföringsledning till kommunalt VA,
alternativt förbättra förutsättningarna att anordna gemensamma vatten- och
avloppslösningar.

SANDSJÖN.
Flygbild: Örjan Carlström

LIS - Långasjön Åker
I Åkers kyrkby bor ca 30 personer. Åker är sockencentrat för Åkers socken. Marken i området är i enskild ägo, förutom skolan som ägs av kommunen. Åker ligger vid ett flackt parti
med nära till grundvattnet. Väster om byn flyter Västerån och öster om byn flyter Österån.
Samhället ligger i korsningen mellan de gamla vägarna från Klevshult till Bondstorp och
mellan Skillingaryd och Hillerstorp. I Åker finns ett sågverk, en metallindustri, ett vårdhem
och en skola.
Sjöarna ingår i Lagans vattensystem och Långasjön ligger delvis också i Gnosjö kommun.
Långasjöns höjd över havet är 167,1 m. Arealen är 0,79 km² och det största djupet är 13
m. Lillasjön ligger 172,4 m över havet och har en areal på 0,05 km². Maxdjupet är 2,4 m

Topografi, geologi och landskap
Öster om Åker är marken något högre, annars är landskapet runt samhället relativt flack
och låglänt. Mellan Långasjön och Lillasjön finns ett parti med sankmark. Runt kyrkan och
prästgården finns åkermarker, annars domineras naturen runt samhället av barrskog.
Landskapet runt sjön karaktäriseras av i huvudsak genomsiktlig tallskog med inslag av gran
och unga lövträd. Byggnaders sockelhöjd bör inte understiga 2 m över sjöns normalvattenstånd. Det finns en kommunal badplats vid sjön.

Natur- och kultur
Området är låglänt och bl.a. finns det ett område, en delvis igenväxt sjö, som är markerat i
Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Långasjön är en uppskattad badplats. Stranden är delvis
sandig och sjön är långgrund för badare. Tidigare fanns en brygga i sjön men vattnets stora
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variation i höjd har gjort att badplatsen numera är utan brygga. Vägen ner mot vattnet går
söder om byn men det finns även vägar till vattnet från vägen norr om samhället.
Kyrkan, prästgården, den gamla skolan, lärarbostaden och kyrkstallarna gör att byn är en
intressant kulturmiljö. Inom byn finns även fornlämningar som gravfält, milstenar och gamla
boplatser. Söder om prästgården finns ett område med fossil åkermark.

Infrastruktur, vatten och avlopp
Norr om samhället går väg 152, genom byn går väg 638. Runt vattnet finns mindre skogsvägar som leder ner mot vattnet. Åker samhälle har idag bristfällig VA-situation. Länsstyrelsen
har 2011-03-23 beslutat förelägga kommunen att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggningen senast den 31 december 2013. Läs mer om detta i avsnittet ”Vattenplanering”.
ÅKERS KYRKBY LIGGER VID LÅNGASJÖN.
Flygbild: Örjan Carlström

Syfte med LIS-området
Ett område pekas ut såsom möjlig plats för landsbygdsutveckling. Det är beläget strax norr
om badplatsen på sjöns östra sida. Eventuell framtida bebyggelse bör lokaliseras så att allemansrätten utmed stranden inte påverkas.
Nya bostäder kan bidra till att öka underlaget för Åkers skola, kollektivtrafik och annan offentlig service. Genom att peka ut området som landsbygdsutvecklingsområde i strandnära
läge vill Vaggeryds kommun möjliggöra för byggandet av nya bostäder i området vid sjön.
Framtida tomter placeras på ett avstånd från stranden så att strandområdet är fortsatt allemansrättsligt tillgängligt.

Uppfyllda kriterier för LIS
• Eftersom kommunen har ett föreläggande att ordna allmänt vatten och avlopp finns
goda förutsättningar för att öka befolkningsunderlaget. Att fler fastigheter tillkommer
kan förbättra ekonomin i investeringen.
• Turism kan långsiktigt ge positiva sysselsättningseffekter.
• Ökad befolkning ger bättre underlag för befintlig och eventuellt framtida infrastruktur i
form av vägar, kollektivtrafik med mera.
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Tätortsutveckling
För att en tätort skall utvecklas krävs en
helhetssyn på många olika samspelande
funktioner. Det måste finnas bra bostäder,
arbetsplatser, handel, service och kommunikationer. När familjer väljer var de vill
bosätta sig är barnomsorg och fritidsaktiviteter mycket viktiga delar. En del av
lösningen för kommunens utveckling finns i
förtätning alternativt omvandling av redan i
anspråktagen mark och befintlig infrastruktur som vägar, vatten- och avloppsledningar
med mera.
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HANDEL I SKILLINGARYDS CENTRUM.

SKILLINGARYDS CENTRUM.

Foto: Smålandsbilder.se

Foto: Smålandsbilder.se

Trivsamma tätorter
Vaggeryds kommun är en attraktiv boendekommun som erbjuder ett prisvärt boende med
närhet till det mesta. I kommunens tätorter har man alltid nära till naturen och grönområden.
I Vaggeryds kommun har alla tätorter en skola och närheten mellan hem och skola är viktig
för familjer med barn och ungdomar. För livet och rörelsen i tätorterna står kommunens
många föreningar som genom sitt kultur- och fritidsutbud ser till att det alltid finns något att
göra. Kommunens har ett rikt näringsliv med stabila företag samt handel och service som
bidrar till en stabil arbetsmarknad för människorna som bor i kommunen.
I Vaggeryds kommun är det tryggt att bo i livets alla skeden och genom att arbeta med tillgänglighet och olika boendeformer är kommunen en attraktiv boendeort för äldre människor.
För att utveckla våra tätorter och göra dem ännu mera trivsamma behövs alla dessa delar
som tillsammans gör oss till en bra boendekommun.
HANDEL I VAGGERYDS CENTRUM.
Foto: Smålandsbilder.se

Kommunens förslag för att utveckla tätorterna går bland annat ut på att hålla samman bebyggelsen. Ju tätare bebyggelsen är desto större underlag finns för service och handel. Bland
annat föreslås att äldre industrifastigheter omvandlas till bostadsområden, vilket betyder
att tätortsutbyggnaden inte behöver ske genom att tätorten breder ut sig på bekostnad av
natur- och grönområden.
Det är bra att kommunens orter har en blandning av arbetsplatser som befolkas dagtid och
bostäder som befolkas på kvällar och helger. Att människor rör sig i området under olika
tider på dagen skapar trygghet och aktiva levande miljöer.

TORGET I VAGGERYD.

Vaggeryds kommun skall dra nytta av småskaligheten i sin tätortsutveckling. Kommunen ska
verka för levande centrum, närheten i för- och grundskola, aktivt förenings- och kulturliv och
dra nytta av orternas närhet till naturen. Kommunens viktigaste tillgång är människorna som
bor i kommunen, genom att bo och arbeta i kommunen lockar de till sig fler människor som
upptäckerVaggeryds kommun. Det är därför viktigt att arbeta med frågor som rör jämställdhet och deltagande så att alla invånare känner att de är en viktig del av Vaggeryds kommun.

Foto: Smålandsbilder.se

Sociala frågor och tillgänglighet
Arbetet med sociala frågor har många beröringspunkter; demografiska förhållanden, hälsa,
demokrati, rättvisa, kultur och livsstil, sysselsättning samt lärande. Det handlar också om att
kunna identifiera sig i samhället och känna delaktighet och engagemang. I det sociala arbetet
handlar det om att stötta vissa grupper i samhället. För frågor som trygghet och delaktighet
är boendet centralt.
Det är önskvärt att skapa en geografisk spridning av bostäder som är anpassade och lämpliga
för äldre och funktionshindrade. Det finns efterfrågan på ett litet antal hyreslägenheter inom
kyrkbyarna för att tillgodose de äldres behov att bo kvar i den hemvana miljön. Detta tjänar
även syftet att ungdomar kan bo kvar i hemtrakten i en egen bostad. Lägenheter är en viktig
utgångspunkt för unga människor som vill bo kvar/flytta hit.
Kommunen behöver lägenheter så att äldre som vill sälja sina villor kan skaffa sig ett bekvämare boende i kommunen. Det kan även vara en god idé att komplettera befintliga
bostadsområden med radhus eller liknande boenden i markplanet, för att man inte skall
behöva flytta så långt. Det finns en trygghet i att kunna bo kvar i samma område. De gröna
aspekterna måste finnas med i planeringen av lägenheter och särskilt för äldre är närheten
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till handel och parker viktiga.
I Vaggeryds kommun finns i dagsläget inte ett tillräckligt varierat utbud av bostäder när det
gäller upplåtelseform, bostadstyp och kostnadsläge. Det därför viktigt att det bland annat
byggs nya lägenheter. Lägenheten som boendeform är särskilt viktig för äldre och ungdomar.
Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp för att se över olika gruppers speciella boendebehov.
De boenden som socialtjänsten tillhandahåller är bland annat kategoriboenden, jourlägenheter. En annan typ av boende som behövs är lägenheter för stora familjer. Detta gäller
framförallt invandrare från andra kulturer där familjerna är större än vad bostadsbeståndet
i kommunen är anpassat för.
2010 skulle alla enkelt avhjälpta hinder vara borta. Det har regering och riksdag bestämt.
Ytterst ansvarig för detta i Vaggeryds kommun är kommunstyrelsen. Detta är ett angeläget
arbete som pågår i kommunen.
Tillgänglighetsaspekterna granskas och krav ställs bland annat vid bygglovgivning. För offentliga platser har kommunen gjort insatser men kravet gäller även restauranger, affärslokaler och privata lokaler. Kommunen behöver bättre mötesplatser för ungdomar, där det
också är viktigt att integrera funktionshindrade barn och ungdomar. De lekområden och
grönområden som finns måste anpassas så att det finns lekplatser där man kan komma till
med rullstol och rollator. Det är också viktigt att det finns bänkar med jämna mellanrum.

DET ÄR VIKTIGT ATT FÅ ETT UNGDOMSPERSPEKTIV PÅ HUR DE OFFENTLIGA PLATSERNA SKALL
ANVÄNDAS.
Foto: Smålandsbilder.se

Jämställdhet och deltagande
Plan- och bygglagen ger stora möjligheter att få in åsikter från medborgare, men i planprocessens samrådsgrupper är det inte ovanligt att det råder en överrepresentation av medelålders
män. Detta beror knappast på att kvinnor skulle vara mindre intresserade av hur deras bebyggelsemiljö gestaltar sig. Varför är det då på det viset? Vad kan kommunen göra för att få
del av också kvinnors erfarenheter?
Att samhället vi lever i inte är jämställt beror på en rad olika anledningar och det är ett
arbete som måste bedrivas på många olika plan i vårt samhälle. I den fysiska planeringen
är det viktigt att arbeta för att inte låsa fast människor i ett invant ojämställt beteende. Det
är till exempel inte fråga om att göra åtgärder som höjer säkerheten för kvinnor som åker
kollektivt utan det handlar om att göra kollektivtrafiken så attraktiv att även män väljer att
åka kollektivt.
Jämställdhet i planeringssammanhang handlar även om att miljöerna i samhällena skall vara
trygga och säkra så att män och kvinnor kan leva sin vardag utan att känna sig rädda för våld
i det offentliga rummet. Detta är viktigt att tänka på när till exempel nya tunnlar anläggs och
vid belysning av offentliga platser.
Kommunen ska jobba mer med samrådsformerna. Det vill säga hur kommunen kan anpassa
val av tider och platser för samråd så att de också passar kvinnors vardagsliv. Det bör framgå
vid inbjudan att lokala erfarenheter om vardagslivet efterfrågas. Att anpassa samråden och
göra ansträngningar utöver de lagstadgade kraven gör att en annan form av dialog skapas.
Detta utbyte av erfarenheter är viktigt kunskapsmaterial i planeringsprocessen.

Grönplaner
För Vaggeryd och Skillingaryds tätorter finns grönplaner som skall användas som planeringsunderlag för hur grönområden, vattenområden och tätortsnära områden ska vårdas
och utvecklas för såväl natur-, kulturmiljö- och friluftsändamål. Grönplanerna gäller som
fördjupade översiktsplaner. Grönplanerna visar hur grönområdena skall bevaras och utvecklas. På plankartan för tätortsutveckling finns områden omnämnda i grönplanerna markerade.
Vad kommunen föreslår för dessa områden finns i grönplanerna som man kan ta del av på
kommunens hemsida www.vaggeryd.se/planer.

GRÖNPLANER

• Grönplan Vaggeryd

• Grönplan Skillingaryd

Planering för skola, barn och ungdomar
En kommun med bra skolor är en kommun som har stora fördelar som boendekommun.
Kopplingen mellan skola och bostad är mycket viktig för att få vardagslivet för barn och föräldrar att gå ihop. I de riktlinjer som man jobbat efter i planeringen av nya förskolor har man
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bland annat pekat på vikten av ett centralt läge och närheten till naturområden. Skolorna skall
finnas på ställen dit man lätt kan ta sig även som fotgängare och cyklist. Detta ställer stora
krav på lokaliseringen av till exempel förskolor, då de även behöver närhet till tätortsnära
grönområden. Andra önskemål är att förskolor skall lokaliseras på vägen till jobbet eller
andra samhällsfunktioner. I takt med att en del av kommunens skolor har byggts ut eller fått
ökad kapacitet så behöver skolorna också större utrymmen för lek. Områden reserverade
för nya förskolor finns med i planförslagen för Västra Strand i Vaggeryd och för Fåglabäck i
Skillingaryd. Det finns även en byggfärdig tomt för förskola på Södra Park i Vaggeryd.
I och med att kommunen tagit över väghållningsansvaret för Storgatan i Skillingaryd, Jönköpingsvägen i Vaggeryd, och Lagastigen i Byarum så får kommunen nya möjligheter att
påverka trafiksituationen i samhällena. Som ett led i detta kommer kommunen att göra en
ny översyn av hur man kan jobba med att göra skolvägar säkrare.
I KOMMUNEN FINNS BLAND ANNAT TVÅ
VÄLBESÖKTA GOLFBANOR.
Foto: Smålandsbilder.se

Vaggeryds kommun har ambitionen att bli bättre på att arbeta med ungdomsperspektiv på
hur de offentliga platserna skall användas. Ungdomar är i högre grad än vuxna hänvisade
till våra offentliga platser när de samlas. De är också de som oftast färdas som oskyddade
trafikanter utmed gator och stråk. Därför har de en viktig kunskap om hur kommunens offentliga rum används och hur man skulle kunna göra miljöerna bättre. De planerade cykelvägarna Vaggeryd - Bäck och Skillingaryd - Tofteryd är två initiativ som kommer att bidra
till att bland annat barn och ungdomar får en förbättrad möjlighet att ta sig till ridskolan i
Bäck och till Linnerydssjön.

Områden viktiga för kultur och fritidsändamål
I Vaggeryds kommun finns mycket att göra på fritiden! Naturen i kommunen med dess skogar
och talrika sjöar och vattendrag skapar möjligheter för en mängd upplevelser och rekreation
av olika slag, bland annat bad, jakt, fiske, kanoting och andra vildmarksäventyr. Bland de
större sjöarna, kan nämnas Hjortsjön, Linnesjön, Rasjön där det finns fina badplatser.

BYARUMS HEMBYGDSGÅRD ÄR ETT POPULÄRT
UTFLYKTSMÅL.
Foto: Smålandsbilder.se

Föreningslivet i Vaggeryds kommun är välutvecklat och spänner över ett brett område. Idag
finns två golfanläggningar, en i Skillingaryd och en i Hok, skidbackar, ridanläggningar, sportoch simhallar, bandybana, idrottsplatser, fotbollsplaner, en ishall och mycket annat. De olika
föreningarna kan erbjuda föreningsaktiviteter inom allt från idrott till konst eller trädgårdsskötsel. Kommunen har fotbollsklubbar, skid- och orienteringsklubb, scouter, skytteklubb,
ridklubb med mera. Det finns även vandringsleder som t.ex. Munkaleden och Höglandsleden.
Bland kommunens egna anläggningar/samlingspunkter finna bland annat Östermoskogen
som är ett kommunalt naturreservat. Värdefulla naturområden inom kommunen har skydd
i olika form som man kan läsa om i avsnittet ”Markplanering”.
Förutom tätortsnära grönområden som beskrivs i grönplanerna och de skyddade naturområdena så vill kommunen även peka ut grönområden viktiga för friluftslivet och därmed även
för tätortsutvecklingen. Dessa markeras på kartan som områden viktiga för fritidsändamål.
Dessa är:

OMRÅDEN VIKTIGA FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

• Braskabo Bondstorps hembygdsgård

• Magnisa stuga (hembygdsgård V-ryd)

• Byarums hembygdsgård

• Skillingaryds hembygdspark

• Bäckalyckan

• Svenarums hembygdsgård

• Fridhäll

• Åkers hembygdsgård

• Kyllåsbacken
Kommunens kulturskola har ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Hembygdsföreningarna och
hembygdsparkerna är en viktig del i kommunens kulturutbud. Ett stort projekt som kommunen tagit sig an är att utveckla ett museum på regementsheden i Skillingaryd. Projektet
Miliseum ingår i nätverket Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) och drivs i stiftelseform
med Vaggeryds kommun som verksamhetsansvarig i samarbete med Göta Ingenjörregemente
och Jönköpings läns museum.
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Näringsliv, handel och service
Kommunen har goda förutsättningar för att även i fortsättningen skapa nya attraktiva verksamhetsområden. E4 erbjuder attraktiva skyltlägen med utmärkta logistiska lägen.
Vaggeryd Logistic Center på Båramoområdet är den kombiterminal som var först i landet
med att ta över tullhanteringen för importgods och är idag en integrerad del av Göteborgs
Hamn. Snabbare och tillförlitligare transporter samt möjligheten att skjuta upp tull- och
momskostnader är några av vinsterna. Tillgången till både järnväg och motorväg gör verksamhetsområdena i kommunen attraktiva.
Vaggeryds kommun är en del av Jönköpings arbetsmarknadsregion. Läs mer om regionala
samarbeten i avsnittet Långsiktigt hållbar kommun.
Att vara en del i en region som har tillväxt är en stor fördel inte minst för företagen som etablerar sig i kommunen, som då når en stor mängd människor. Kommunen är del i en region
där människor kan bo i en kommun och jobba i en annan genom att pendlingsmöjligheterna
är fördelaktiga i tids- och kostnadshänseende.

VAD ÄR DAGVATTEN?
Dagvatten är dräneringsvatten och regnvatten som rinner från gator, taktäckta
ytor, gårdar och grönytor. När naturmark
bebyggs görs ytorna täta för att leda undan vatten från exempelvis hustak, gator
och parkeringar. Därmed minskar ytan
där vattnet kan tränga ner i marken och
rinner istället samlat från de hårdgjorda
ytorna och alstrar stora vattenflöden.
När bebyggelsen förtätas eller omvandlas är det en bra idé att spara mark för
dagvattenhantering för att skapa
buffertar i kommunens VA-system.

Den handel som finns inom samhällena idag är beroende av centrala lägen och att det är nära
mellan butikerna. För att värna om den handel som finns måste handlare även i fortsättningen
erbjudas centrala lägen med bra förutsättningar för parkering med mera. Kommunen skall
inte etablera externhandelsområden.
I Vaggeryd och Skillingaryd finns i dagsläget en god servicestandard i förhållande till orternas
storlek. Men det finns också en oro för att butikerna kan bli tvungna att slå igen på sikt. Hot
mot den lokala handeln och servicenivån är bland annat externhandel, bristande köptrohet
i de lokala butikerna och ett minskande befolkningsunderlag. I Vaggeryds kommun arbetar
man aktivt med att utveckla hela kommunen och kommunen väljer aktivt att inte samla alla
kommunala resurser på en ort. Om servicenivån försvagas ytterligare är detta ett problem
för kommuninvånarna eftersom de blir lidande om handel och service försvinner.

Dagvatten i tätortsutvecklingen
När tätorterna växer leder detta till att kommunen måste ta hand om dagvatten från nya
bebyggelseområden. Dagvattnet har blivit alltmer förorenat, främst beroende på ökad biltäthet och fler hårdgjorda ytor. Dagvatten från trafikytor, centrumområden, industriområden
m.fl. är idag belastat med tungmetaller, korrosions- och förslitningsprodukter från fordon,
beläggningsmaterial, olja med mera. Detta gäller även det dagvatten som via regn faller på
byggnader med vissa fasad- eller takmaterial (t.ex. koppar, zink) samt till en mindre del det
dagvatten som förorenats av urtvättade luftföroreningar. Detta har medfört att dagvattnet
blivit en ökad miljöbelastning.
I stora delar av Vaggeryd, Skillingaryd, Klevshult och Byarum tas dagvattnet omhand lokalt
i någon typ av stenkistor. En stenkista är en grop som fyllts med sten av lämplig storlek och
sedan täckts över. Till stenkistan leds vattnet som fyller ut hålrummen mellan stenarna och
infiltreras sedan långsamt ut till marken.
I de delar av samhällena där bebyggelsen är tät eller marken består av morän eller annat ogenomsläppligt material måste dagvatten ledas bort i ledningssystem, som mynnar i närmaste
vattendrag eller dike. Så är fallet i Hok och Bondstorp, i västra och centrala delarna av Skillingaryd, i centrala Vaggeryd och på Södra Park i Vaggeryd men delvis också på andra platser.
Att ta hand om dagvattnet i anslutning till den plats det uppstår ger fördelar, miljömässiga
såväl som ekonomiska. Vattnet kommer vegetationen till godo och mark och vegetation tar
upp och bryter ned närsalter och vissa föroreningar, vilket medför ett renare vatten. Ett lokalt
omhändertagande av dagvatten kan medföra vissa risker om det till exempel tillämpas utan
urskiljning av vattenkvalitet, om förutsättningarna på platsen inte är tillräckligt utredda eller
om anläggningarna inte underhålls på rätt sätt eller tillräckligt ofta. Om förorenat dagvatten
förs till platsen kan det ge ökad förorening av mark, grundvatten och ytvatten.
All förtätning och nybyggnad medför ökad belastning på befintligt VA-system. Förr eller
senare blir dessa överbelastade och stora belopp måste läggas på ombyggnation av gamla
system. Vaggeryds kommun bedömer att det både är viktigt med nyanläggning och att jobba
med det befintliga dagvattennätet. Problem med befintligt nät kan vara att ledningarna har
blivit gamla och dåliga. Det kan också vara att samhället växt och att ledningarna därmed
inte är dimensionerade för ett växande samhälle. Problemet med underdimensionerade ledningar växer eftersom regnen förväntas bli kraftigare på grund av klimatförändringarna och
kommunen måste vidta åtgärder.
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ÅT G ÄRDER O C H RI KTL I NJ ER

Tätortsutveckling
• Kommunen skall ha en planberedskap för olika typer av boenden och
äldreboenden.
• Kommunen skall arbeta mer med medborgardeltagande och för att både kvinnor
och mäns erfarenheter skall tas till vara i planprocessen.
• Kommunen ska förtäta och omvandla mark för att hushålla med marken.
• Kommunen skall göra långsiktiga investeringar och handla upp mark som kan
komma att bli aktuell för förtätning.
• Kommunen skall fortsatta att uppmärksamma tillgänglighetsfrågorna i bygglovprövningen.
• Kommunens lokaler skall vara tillgängliga.
• När kommunen själv bygger skall alla lokaler och tillhörande områden vara
tillgängliga.
• Kommunen skall arbeta för att göra lekplatser och grönområden tillgängliga.
• Kommunen skall informera fastighetsägare om vilka regler som gäller för
tillgänglighet.
• Kommunen skall även i fortsättningen höra föreningar och kultur- och
fritidsnämnden skall bevaka föreningslivets intressen i planfrågor.
• I beslut om offentliga platser så som badplatserna, gång-och cykelvägar, gator och torg
och andra trafikfrågor skall ungdomsrådet höras. Barn och ungdomars erfarenheter skall tas till vara på i frågor som rör utformning av skolor, bibliotek och andra
offentliga platser. Vaggeryds kommun skall verka för att få ett barn- och ungdomsperspektiv på hur offentliga platser skall användas. Att barn och ungdomar känner
sig delaktiga är en viktig del i att skapa identifikation och ansvarskänsla för våra
offentliga platser.
• I planförslagen reserveras mark för förskolor.
• Kommunen ska skapa goda förutsättningar för industrietablering med bra
kommunikationer till både motorväg och järnväg.
• Kommunen ska underlätta för industrin att växla från transporter på väg till
järnväg.
• Kommunen ska arbeta för ett varierat småföretagande och även försöka utreda
möjligheterna för nya arbetsplatser i de mindre orterna.
• Kommunen skall även i fortsättningen värna om sin centrumhandel och motverka
externhandel, för handelns skull, miljön och invånarnas rätt till service inne i
tätorterna.
• Vid nybyggnad av bostads- och verksamhetsområden skall dagvatten omhändertas
lokalt i så stor utsträckning som möjligt. När det inte är möjligt skall dagvattenutsläppet fördröjas med dammar och liknande för att efterlikna markens naturliga
fördröjning.
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LOGPOINT SOUTH SWEDEN
I maj 2009 startade Jönköpings- och
Vaggeryds kommun det gemensamma
bolaget LogPoint AB. För att stärka
områdets möjligheter att växa och
utvecklas. LogPoint AB finns för att ge
högsta möjliga service oavsett om du är
etablerad på området idag, eller önskar
finnas där imorgon.
Området blir en utvidgning av det
befintliga industriområdet Torsvik i
Jönköpings kommun. Fastigheterna
i området går under namnet Stigamo
som också är namnet på de byar som
finns i området. Norra Stigamo ligger i
Jönköpings kommun och Södra Stigamo
i Vaggeryds kommun.

SÅ HÄR KAN LOGPOINTOMRÅDET SE UT OM NÅGRA ÅR.
Illustration: SWECO

LogPoint South Sweden
Tillsammans med Jönköpings kommun planerar Vaggeryds kommun för ett utvidgat Torsviksområde. Genom sitt läge i landet och i Norden kan området utvecklas till en logistisk
nod och en nyskapande miljö som bygger på miljövänlig logistik. Kommunerna planerar för
ett verksamhetsområde med kombiterminal med direkt anslutning mot järnväg och motorväg. För att driva projektet har kommunerna startat ett gemensamt bolag, Logpoint South
Sweden. Detta kommer på sikt innebära många nya arbetstillfällen och möjligheter att få en
betydande inflyttning till närområdet. Området ligger i kommungränsen mellan Vaggeryd
och Jönköping, i direkt anslutning till E4 och med koppling till riksvägen 30. Detaljplanen
för etapp 1 har vunnit laga kraft. Inför framtiden är det rimligt att tänka sig att området
utökas i fler etapper.
Konsekvenser - Utbyggnaden av området innebär att trafiken kommer att öka på platsen med
transporter till och från verksamheterna och även arbetspendling. Totalt sett innebär projektet dock stora möjligheter att flytta transporter från väg till järnväg, d.v.s. till miljövänligare
transporter. I fortsatt planering kommer skydd mot trafikolyckor, hantering av farligt gods,
trafiksituationen, luftkvalitén med mera att ingå. Infrastrukturen med vägar och vatten- och
avloppförsörjning planeras i samarbete med Jönköpings kommun. Även brandvatten och
Räddningstjänsternas utryckningstid och insatser är en del av infrastrukturen. I Jönköpings
kommun är marken sådan att dagvattnet kan omhändertas lokalt. Markområdet i Vaggeryds
kommun har inte lika gynnsamma förutsättningar.
Den lösning som Vaggeryds kommun i första hand kommer att utreda är att avvattna området i samma vattendrag som området avvattnas idag. Det kommer att bli samma mängd
vatten som tillförs via nederbörd men skillnaden är att vattnet inte kommer att fördröjas i
marken utan komma mer samlat via de plana ytorna. Kommunen kommer att stoppa upp
stora flöden i dammar för att efterlikna den naturliga fördröjning som skogsmarken har. I
området finns en vattendelare, det nordligaste området kommer att avvattnas mot Jönköpings kommun och Munksjön och sedan vidare mot Vättern och Motalaström. Det södra
området kommer att avvattnas mot Lagan. Markförhållandena är sådana att det inte går att
infiltrera dagvatten i marken. Därför planerar kommunen att avvattna området med stora
dikessystem och fördröjningsmagasin.
Företagen i området kommer att åläggas att ha oljeavskiljare för att kunna stoppa upp t.ex.
oljeläckagen vid eventuell olycka. En fördel med dikessystemen är att det ger kommunen
ytterligare säkerhet genom att kommunen kan leda undan vattnet och stoppa föroreningar
i diket och dammarna innan de leds vidare i naturen. Vaggeryds kommun kommer att söka
tillstånd för att släppa dagvattnet från området i bäckar på närliggande fastigheter. Att få
tillstånd för att släppa dagvatten från ett verksamhetsområde är en lång process som beräknas
pågå i några år framöver.

INDUSTRIOMRÅDE

• LogPoint South Sweden
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HJORTSJÖN ÄR ETT VIKTIGT INSLAG I VAGGERYDS TÄTORT

Vaggeryds samhälle

Flygbild: Örjan Carlström

I Vaggeryd bor det ca 5000 personer. På orten finns bibliotek, äldreomsorg, apotek, vårdcentral, förskolor och skolor från årskurs 1-9 samt kommunens gymnasieskola Fenix kultur- och kunskapscentrum. På Fenix erbjuds förutom gymnasieutbildning även kvalificerad
yrkesutbildning (KY), vuxenutbildning, uppdragsutbildning och studier genom Högskolan
på hemmaplan (HPH).
Vaggeryd har god service i förhållande till ortens storlek. Bland servicen och affärerna finns
bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, presentbutiker, blomsteraffärer, klädaffärer,
skoaffär, konditorier, bensinstationer, byggvaruhandel och frisörer.

STÖDSTORPS VERKSAMHETSOMRÅDE

Vaggeryd har växt upp som ett brukssamhälle runt järnvägen. Vaggeryds kommun tror att
järnvägen kommer att fortsätta att föra kommunens utveckling framåt. Många av förslagen
i översiktsplanen handlar om att underlätta järnvägstrafik och stationsnära boende. Att
bygga centralt i Vaggeryd kommer att stärka Vaggeryds centrum och öka ortens attraktivitet.

Flygbild: Örjan Carlström

Vaggeryds tätort har relativt bra markförhållanden för byggnation och ofta kan kommunen
tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten. På grund av att marken består av grus finns
inga större problem med att få undan dagvattnet. På vissa ställen i tätorten är ledningarna
underdimensionerade vilket gör att kommunen kan få problem vid extrem nederbörd.

Stödstorps verksamhetsområde
Kommunen vill utvidga verksamhetsområdet norr om Bondstorpsvägen. Marken ägs av Vaggeryds kommun och Sandahlsbolagen. Området är ca 40 ha och ansluter till befintligt verksamhetsområde och är placerat fördelaktig nära avfart/påfart och med skyltläge utmed E4.
Området består till stor del av sandig morän samt ett flertal partier med berg i dagen. Genom
området rinner ett vattendrag som ska skyddas med ett 50 m brett naturområde närmast
vattnet.
Konsekvenser - Området kan komma att få stora arealer med hårdgjord yta vilket gör att
lösningar för dagvattnet måste hanteras tidigt i planprocessen. Dagvattnet skall omhändertas
lokalt. I södra delen av området skall ett brandvattenmagasin på ca 400 m³ placeras som skall
försörja området vid eventuell brand. Närheten till E4 innebär en riskfaktor och därför skall
marken närmast vägen inte bebyggas. Parkering och upplag skall inte tillåtas utmed påfarten
till motorvägen. Inom området finns ett flertal fornlämningsliknande lämningar. De flesta
är restplatser från kolningsanläggningar eller liknande. Dessa är vanligt förekommande och
kommer att gå förlorade när markarbeten genomförs.

VERKSAMHETSOMRÅDE

• Stödstorps verksamhetsområde
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Munksjö
Mellan E4 och Stödstorpaån finns ett markområde som är privat ägt. Området finns även
med i tidigare översiktsplaner som industriområde. Kommunen anser att området även i
fortsättningen skall användas som verksamhetsområde. Kommunen stödjer pågående markanvändning för industri. När området skall bebyggas i framtiden måste marken undersökas
för föroreningar och stabilitet.
Konsekvenser - Marken har svåra grundläggningsförhållanden men på grund av sitt läge
med marknadsföring mot E4 kommer marken förmodligen att bebyggas i framtiden för
industriändamål. Därför föreslår kommunen att marken behåller sin användning som verksamhetsområde.

VERKSAMHETSOMRÅDE

MUNKSJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE

Flygbild: Örjan Carlström

• Munksjö verksamhetsområde

Kvarteret Tor
Kvarteret Tor ägs av VSBo AB och ligger mellan järnvägen, Ödestuguvägen och Storgatan.
Under slutet av 2008 ordnade VSBo en arkitekttävling som vanns av Arkitekthuset. Området
kommer att detaljplaneläggas enligt deras vinnande bidrag, vilket innebär att det bebyggs
med tre- till sjuvåningshus. I planen kommer mark att reserveras vid järnvägsövergångarna
för att säkra att planskilda korsningar skall kunna byggas om det behövs i framtiden. Med
hänsyn till järnvägen skall ett 50 m brett skyddsområde finnas mellan järnvägen och närmsta
byggnad och i den zonen kommer det att vara tillåtet att anordna parkering. Området har
tidigare använts som industriområde och det finns spår av denna verksamhet i marken. Innan
området detaljplaneläggs och bebyggs skall sanering utföras.
Konsekvenser – Att marken saneras är positivt eftersom det innebär att farliga ämnen grävs
bort och tas om hand. Som en säkerhetsåtgärd kommer detaljplanen att innehålla ett skyddsavstånd och bullerskydd mot järnvägen. Dessutom medför planförslaget en anpassningskostnad för att räddningstjänsten skall kunna undsätta nödställda på de översta våningarna vid
en eventuell olycka.

KVARTERET TOR

Flygbild: Örjan Carlström

BOSTADSOMRÅDE

• Kvarteret Tor

Södra Vaggeryd - Nestors
Söder om Södra Park äger kommunen mark som är vackert beläget inbäddat av olika naturtyper. Norr ut finns Södra Park som är ett bostadsområde från 1970-talet och söder om
området finns Skillingaryds skjutfält. Öster om området finns viktiga rekreationsområden
och skogsstigar som leder från samhället till skjutfältet. Väster om planområdet finns hagmark. Dessa kvalitéer med rekreationsområden och vackra miljöer i närheten gör området
till ett attraktivt område för bostäder. En del av dessa gröna värden kommer att gå förlorade
om området bebyggs. Det är därför viktigt att grönska sparas i och runt det nya bostadsområdet. Delar av strandskyddet kommer att upphävas på kvartersmark. Marken närmast
vattnet kommer att planläggas som naturmark och där ska strandskyddet fortfarande gälla.

NESTORS

Flygbild: Örjan Carlström

Konsekvenser - Förslaget innebär att åker och betesmark tas i anspråk. Bostäderna hamnar
nära ett område som används som friluftsområde. I området finns en hotad art och byggnationen kan innebära att den biologiska mångfalden hotas genom att fler människor rör sig i
området och att bostäderna för med sig en omgivningspåverkan i naturen runt om. Området
är lätt att ansluta till befintlig infrastruktur så som vägar, vatten och avlopp. På området
finns diken som kan komma att ledas om. Strandskyddet kommer delvis att upphävas inom
kvartersmarken.

BOSTADSOMRÅDE

• Södra Vaggeryd - Nestors
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Kvarteret Oden
Fastigheterna Oden 12, 16, 17 och 9 ligger mellan Ringvägen, Odengatan och Nådastigen
och marken ägs av kommunen. Planförslaget innebär att området kommer att detaljplaneläggas för flerbostadshus samt en förskola och att man i samband med planläggningen inför
skyddsbestämmelser för smedjan i kvarteret Oden 12. Kommunen anser även att Oden 20
på sikt bör få en ändrad användning till bostäder eller icke störande verksamheter. Området
skall också rymma utvecklingsmöjligheter för badhuset, grönområden för skolidrott och parkering men den huvudsakliga användningen skall vara bostadsändamål istället för industri.

KVARTERET ODEN

Flygbild: Örjan Carlström

Konsekvenser - Det aktuella planområdet är ett verksamhetsområde i centrala Vaggeryd.
Runt området finns villabebyggelse. Inga naturvärden finns i området. Området kan komma
att bli bullerstört vilket också bör utredas i detaljplaneskedet. Området har tidigare använts
som industriområde och det kan finnas spår av denna verksamhet i marken. Markundersökningar kommer att göras i samband med detaljplan för att utreda om sanering är nödvändigt.
Även buller från järnvägen kommer att beaktas.

BOSTADSOMRÅDE

• Kvarteret Oden

Bostäder vid Linnarbäcken
Utmed Linnarbäcken mellan Skogsvägen och gång- och cykelvägen upp mot Fenix vill kommunen förtäta med nya bostäder och en promenadväg utmed Linnarbäcken. Runt om planområdet finns bostadsbebyggelse. Marken ägs av kommunen och är sedan tidigare planlagd
för bostäder men innan byggnation kan ske måste markstabiliteten säkras. Om detaljplanen
görs om återinträder strandskyddet på platsen vilket kommunen i så fall måste upphäva för
kvartersmarken på nytt.
BOSTÄDER VID LINNARBÄCKEN

Flygbild: Örjan Carlström

Konsekvenser – Planförslagets fördelar är att befintlig infrastruktur så som vägar, vatten
och avlopp kan brukas. Det är också ett sätt att bygga samhället tätare. I samband med
detaljplanearbetet måste en grundundersökning göras för det södra området. Grundförhållandena är mycket dåliga. Det innebär höga kostnader för så väl byggnader som infrastruktur.
Grundförhållandena får avgörande betydelse för exploateringsområdets omfattning. Lägsta
tillåtna sockelhöjd kommer att regleras i detaljplan.

BOSTADSOMRÅDE

• Bostäder vid Linnarbäcken

Dammgatan vid Kvarnen i Vaggeryd

DAMMGATAN VID KVARNEN I VAGGERYD.

Flygbild: Örjan Carlström

Norr om Dammgatan finns ett markområde som ägs av Vaggeryds kommun. Här föreslås
förtätning med ett 20-tal bostäder. Runt området finns 70-talsvillor och ett nytt område skulle
kunna anslutas till befintligt område. Området ligger nära vacker natur, Lagans porlande
vatten och kulturmiljön vid Vaggeryds kvarn. Området ligger också nära rekreationsområdet
”Lilla kulla”. Dessa kvalitéer med rekreationsområden och vackra miljöer i närheten gör området till ett attraktivt område för bostäder. I området kommer strandskyddet att återinträda
vilket kommunen kommer att behöva upphäva inom kvartersmarken. Marken närmast ån
kommer att skyddas med ett naturområde.
Konsekvenser - Förslaget innebär att naturmark tas i anspråk. Området är lätt att ansluta till
befintlig infrastruktur. På området finns diken som kan komma att ledas om, strandskyddet
upphävs delvis.

BOSTADSOMRÅDE

• Dammgatan – vid Kvarnen i Vaggeryd
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Torsbo söder om Badplatsvägen
Söder om Badplatsvägen på badplatsparkeringen föreslår kommunen att parkeringen görs
mindre för att rymma 6 nya bostadstomter. Området kopplas ihop med Torsboområdet.
Marken ägs av Vaggeryds kommun och används som parkering till den kommunala badplatsen vid Hjortsjön. Det föreslagna området ligger ca 100 m från Hjortsjön och det gör
att kommunen kommer att upphäva strandskyddet för kvartersmarken. Området närmast
vattnet kommer att planläggas som naturmark och där gäller strandskyddet.
Konsekvenser - Området är lätt att ansluta till befintlig infrastruktur och dagvattnet kan
omhändertas lokalt. Strandskyddet upphävs inte helt och hållet utan kommer att fortsätta
finnas kvar närmast vattnet och det kommer att finnas en fri passage närmast vattnet.

BOSTADSOMRÅDE
TORSBO SÖDER OM BADPLATSVÄGEN.
Flygbild: Örjan Carlström

• Torsbo söder om Badplatsvägen

Östra Torget
Torget vid Skänkelund används uteslutande till parkering och ger ett i övrigt ödsligt intryck.
Marken ägs av kommunen som föreslår att torgytan görs mindre och att parkeringen flyttas
närmre Skänkelund så att den nya torgytan blir fri från bilar. Gatumarken och fastigheten
på torgets västra sida bebyggs med ett flerbostadshus i 3-5 våningar för att skapa en mer
stadsmässig känsla vid torget. Kommunen föreslår dessutom att en mindre park anläggs, en
så kallad pocketpark. Planförslaget innebär att parkeringen effektiviseras med samma antal
parkeringsplatser på tre uppdelade ytor. Parkeringen för de nya bostäderna sker inom kvartersmark för bostäder. En byggnation vid Östra Torget skall inte inskränka på den befintliga
torgmiljön.
Konsekvenser - Planen innebär att byggrätten på kvarteret Dalhem (fastigheten i öster) utökas
med intilliggande gatu- och parkeringsytor. Torgytan blir fri från bilar och ny grönska tillförs
i form av en pocketpark. Förslaget innebär att torget bryts upp från att vara en stor ödslig yta
till att få mindre ytor och fler funktioner. Detta skulle kunna bidra till att stärka torget som
mötesplats och parken skulle kunna ge möjligheter till rekreation för boende runt området.

ÖSTRA TORGET.
Flygbild: Örjan Carlström

BOSTADSOMRÅDE

• Östra Torget

Vaggeryds gård
Öster om Lagan på södra sidan om Svenarumsvägen föreslås nya områden för bostadsbebyggelse. Området utgörs av betesmark som till största delen ägs av kommunen. Planområdet
i norr beräknas kunna inrymma förtätad småhusbebyggelse medan området i söder kan
inrymma friliggande hus på större tomter. Områdena är väl belägna med Vaggeryds centrum,
skolor, järnvägsstation och busshållplats inom en kilometers avstånd. Bebyggelsen bör ges en
lantlig karaktär, t.ex. med tegelröda sadeltak och faluröd locklistpanel. Jämte området rinner
Lagan som har 100 meter strandskydd som kan bli aktuellt att delvis upphäva.

VAGGERYDS GÅRD.
Flygbild: Örjan Carlström

Konsekvenser - Närheten till service och allmänna kommunikationer ger förutsättningar för
ett lantligt och miljövänligt boende. Att strandskyddet delvis upphävs innebär att markzonen närmast vattnet fortfarande kommer att ha strandskydd men att bebyggelsen hamnar
närmare vattnet än 100 m.

BOSTADSOMRÅDE

• Vaggeryds gård
Förslaget har utgått genom beslut i Kommunfullmäktige 2012-10-29 §112.
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Västra Strand
I västra Vaggeryd föreslår kommunen att markområden mellan Västra Strand och Bondstorpsvägen och mellan Bondstorpsvägen och Stödstorpaån förtätas med bostäder. Marken
ägs av kommunen och områdena ligger nära vacker natur och nära befintliga bostadsområden. Kommunen föreslår även att en förskola byggs utmed vägen eftersom det är en plats som
många åker förbi, till och från jobbet. På denna plats har Stödstorpsån 100 m strandskydd.
Viss bebyggelse kan komma att hamna närmre Stödstorpsån än 100 m. Med bebyggelse på
båda sidor Bondstorpsvägen ändrar gatan karaktär från infartsled till lokalgata. Hastighetsreducerande åtgärder och bebyggelse närmare vägen kommer att bli nödvändiga för att gatan
inte skall uppfattas som en landsväg. Området är även intressant att studera ytterligare för
en ny vattentäkt.

VÄSTRA STRAND.
Flygbild: Örjan Carlström

Konsekvenser - Förslaget innebär att naturmark tas i anspråk. Att bygga mer på Västra Strand
är att bygga vidare på en befintlig struktur och det leder inte till en utglesning av samhället. Området är lätt att ansluta till befintlig infrastruktur. Att strandskyddet delvis upphävs
innebär att markzonen närmast vattnet fortfarande kommer att ha strandskydd men att
bebyggelsen hamnar närmare vattnet än 100 m.

BOSTADSOMRÅDE

• Västra Strand

Trekanten 8 samt Lärkan 2 och 3

TREKANTEN 8.
Flygbild: Örjan Carlström

På fastigheterna Trekanten 8 samt Lärkan 2 och 3 i Vaggeryd finns bensinstationer (Shell
och Dinex) som på sikt bör omlokaliseras. Enligt rekommendationer bör bensinstationer ha
ett skyddsavstånd till närmaste bostadsbebyggelse på ca 100 m vilket för närvarande inte
uppnås. Platsen där Shell ligger är även olämplig för att den ligger nära Hjortsjöskolan. Vid
en eventuell olycka kan närheten till bostäder, skola och vatten göra att en mindre olycka får
stora konsekvenser. Stationerna bör omlokaliseras eftersom placeringen gör att transporter
av farligt gods måste ske förbi bostadsbebyggelse och andra skyddsobjekt samt att det finns
mycket bostäder runt om. Marken där bensinstationerna ligger skulle i framtiden kunna
användas för bostadsbebyggelse eller icke störande verksamheter.
Konsekvenser - Antalet inbyggda risker i samhället minskar. Vid en förändrad markanvändning är områdena i behov av sanering för att få bort föroreningar så som oljespill och
liknande. Bensinstationernas omlokalisering till platser där krav för transporter och skyddsavstånd uppfylls, till exempel industriområden med bra kommunikationer.

BOSTADSOMRÅDE

• Trekanten 8
LÄRKAN 2 OCH 3.
Flygbild: Örjan Carlström

• Lärkan 2 och 3

Båramo terminal- och verksamhetsområde
Kombiterminalen Båramo utgör riksintresse för kommunikationen och det befintliga verksamhetsområdet avgränsas i väst av en ledningsgata för högspänningsel och i öst av järnvägen.
Kommunen ser möjligheter till att utöka verksamhetsområdet ytterligare norr ut eller väster
ut. Marken ägs av Vaggeryds kommun och Sveaskog och området ligger norr om Skillingaryds samhälle med direkt anslutning till E4 och järnvägen. Att utöka området kommer att
skapa en intressekonflikt eftersom det norr och väster om området finns skyddad natur och
ett riksintresse för kulturmiljövård. Här kommer kommunen tillsammans med länsmuseet
och länsstyrelsen att bli tvungna att ta fram ett bättre planeringsmaterial för att utreda vilka
utvecklingsmöjligheter som finns. Området har redan fått sin första stora etablering genom
elektronikkedjan Experts nya Nordenlager. Den fortsatta utvecklingen av VLC Skillingaryd
kommer att innebära nya arbetstillfällen, ökad tillväxt och gynna både näringsliv och samhället i stort. I samband med byggandet av Båramoområdet har vägkorsningarna mellan väg
och järnväg ersatts med en vägbro över järnvägen.
På Båramo terminal- och verksamhetsområde, finns Vaggeryd Logistic Center (VLC) som är
en ny modern kombiterminal med plats för fullängdståg, ny bro över järnvägen samt nästan
70 ha industrimark med bästa läge vid järnväg och motorväg. Detta skapar möjlighet till
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PÅ BÅRAMO TERMINAL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE FINNS VAGGERYD LOGISTIC CENTER.

Flygbild: Örjan Carlström

effektivare och miljövänligare transporter.

VAGGERYD LOGISTIC CENTER

Att bygga vidare på järnvägstransporterna är rätt väg för framtiden då tillgången till kombiterminalen gör att företagen runt om i kommunen och regionen kan nyttja tjänsterna för
att förflytta sina produkter på ett sätt som är bra för miljön.
En annan fråga kommunen kommer att behöva utreda ytterligare är om det finns ett behov
av att förbinda området med en ny väg söder ifrån, vilket alternativ som i så fall skall väljas
och hur vägen i så fall skall utformas. Kommunen har vid flera tillfällen diskuterat frågan
utan att besluta om en lösning. För att boende i området skall slippa genomfartstrafik på
den befintliga grusvägen har den befintliga Fåglabäcksvägen klassats som en mindre väg där
lastbilstrafik ej är tillåten. Kommunen ser två alternativ.
Ett alternativ är att låta den befintliga vägen fungera som cykelväg och förbjuda trafik som
inte skall till gårdarna. Tillfarten till området sker norrifrån. Det andra alternativet är att
anlägga en ny väg på dammfästet till dagvattenmagasinet i Fåglabäck. Vilket av alternativen
som skall väljas måste kommunen utreda mer. Viktigt är att ett grönområde sparas mellan
Båramo och Norra Fåglabäck.

VLC är Sveriges första torrhamn med railportavtal med Göteborgs hamn. Terminalen har också en del som är råvaruterminal. Terminalen är öppen för samtliga
aktörer på marknaden.
Vaggeryds kommun har genom sina satsningar på Torsviksområdet och Båramo
terminal- och verksamhetsområde tagit
initiativ till att bredda utbudet av verksamhetsområden. Kommunen kan nu
erbjuda verksamhetstomter som med sin
koppling till motorväg och järnväg är
lämpliga för logistikverksamhet.

Om området fortsätter att expandera ytterligare och trafikmängden kan det på sikt bli aktuellt
att undersöka förutsättningar för ytterligare vägförbindelse norr ut mot en anslutning till E4.
Dagvattnet kan inte omhändertas lokalt på grund av markförhållandena. I delar av området
är grundvattnet relativt högt och därför vill kommunen leda bort dagvattnet i diken. Vid en
eventuell olycka går det att fånga upp föroreningar från t.ex. bränsle från lastbilar. Företagen
åläggs att ha oljeavskiljare innan vattnet leds ut i diken och sedan via ledningar ut i naturen.
Dikena och dammarna görs så att eventuella föroreningar kan sjunka till botten innan de
leds vidare. Läs mer om dagvatten i avsnittet ”Vattenplanering”.
Konsekvenser - Området kommer att vara bullerstört från järnvägen och närliggande industrier. Därför lämpar sig marken bra för ej störningskänslig verksamhet där närheten
till järnväg och motorväg är en fördel. Området är anslutet till kommunalt VA-nät och har
möjlighet att ansluta till fjärrvärme och bredband via fiber. En eventuell vägförbindelse som
ansluter till Smedjegatan skall studeras ytterligare för att utreda om en ny parallellväg behövs
eller ej. En utbyggnad av området kommer att generera stora mängder dagvatten.
Stora fastigheter med stora byggnader kräver stor kapacitet på vattenledningarna får att få
fram brandvatten i den mängd som räddningstjänsten och försäkringsbolag kräver. På sikt
kräver detta ökad dimensionering av hela vattensystemet, brunnar, vattenverk, matarledningar och reservoarer. Det medför höga kostnader.

VERKSAMHETER OCH NY VÄG

• Utökning av Båramoområdet

• Förlängning av Smedjegatan
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SKILLINGARYDS CENTRUM
Flygbild: Örjan Carlström

Skillingaryds samhälle
I Skillingaryd bor det ca 4000 personer. På orten finns äldreomsorg, apotek, vårdcentral,
förskolor och skolor från årskurs 1-9. Skillingaryd har god service i förhållande till ortens
storlek. Bland servicen och affärerna finns bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, Systembolag, presentbutik, blomsteraffärer, klädaffär, skoaffär, konditorier, turistbyrå, veterinär,
bensinstationer och frisörer. Utanför tätorten finns Götaströms värdshus som har hotellverksamhet och övernattningsmöjlighet finns även på Skillingaryds Bed & Breakfast.
För Skillingaryds samhälle har verkstadsindustrin och järnvägen varit viktiga för den tidiga
utvecklingen av samhället. Även i nutid har samhället stora fördelar av sin tradition av tillverkningsindustri och sitt logistiska läge med både järnväg och motorväg. Något som kommunen dragit nytta av i etableringen av Båramo terminal- och verksamhetsområde.
DAGVATTENDAMMAR I SKILLINGARYD.
Flygbild: Örjan Carlström

Skillingaryd är också känt för sitt skjutfält eftersom det länge var en plats för militärtjänstgöring. Än idag finns militär verksamhet på fältet och lägermiljöerna i anslutning till samhället
kommer att bli en del av Miliseum. Miliseum ska bli en del av Sveriges militärhistoriska arv
som är ett rikstäckande nätverk för muséer, anläggningar och föreningar med militär inriktning.

Dagvattendammar i Skillingaryd
För att minska översvämningsrisken i Skillingaryd tänker kommunen jobba med dagvattnet
i Skillingaryd. Kommunen har idag problem med att få undan dagvattnet när det kommer
häftiga regn, på grund av att ledningarna har för liten kapacitet. Det finns även problem i en
del områden med tomter som blir väldigt fuktiga. Kommunen föreslår ett flertal dammar som
skapar fördröjning av dagvattnet så att ledningarna kan klara leda undan vattnet.
Kommunen väljer att se det positivt och att vattnet i Skillingaryd skall lyftas fram. Det
finns gott om vatten, trots det syns vattnet bara på ett fåtal ställen. Detta är synd eftersom
vatten ofta upplevs som en stor kvalité. Därför föreslår kommunen att det på valda ställen
på Sörgårdsområdet samt vid fastigheterna Råbocken, Rådjuret och Räven planeras för
dagvattendammar som utjämningsmagasin. Dammarna görs vackra och kompletteras med
vegetation och andra installationer.
I norra Fåglabäcksområdet äger kommunen mark och här föreslås ett fördröjningsmagasin
som skall kunna tas i bruk vid stora vattenflöden. Marken ska inte stå under vatten hela tiden
utan kunna odlas och bara användas som vattenmagasin i nödfall.
Konsekvenser - Dammarna kommer att minska riskerna för översvämning i samhället och
blir ett positivt inslag i tätortsmiljön. Att bygga utjämningsdammar är ett effektivt sätt att
hantera större regnmängder samtidigt som det är billigt i förhållande till att göra om ledningsdragningar och kulvertar. Det är viktigt att dagvattenfrågorna tas med även vid förtätningar
eftersom detta kan vara ett bra tillfälle att även lösa dagvattenproblemen. Dammarna minskar
också direktutsläppen till Lagan.
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DAGVATTENDAMMAR I SKILLINGARYD

• Vid Råbocken, Rådjuret och Räven

• Mellan norra och södra Sörgårdsområdet

• Dagvattenmagasin - norra Fåglabäck

• Öster om södra Sörgårdsområdet

• Vid Fårahagen

• Vid Gropabäcken

• Vid norra Sörgårdsområdet

• Vid Lagaparken

Södra Fåglabäck
Mellan nya Fåglabäcksområdet och Sturegatan finns bostadsområden, åker- och ängsmark.
Marken är i privat ägo och kommunen föreslår att den obebyggda marken bebyggs med ett
nytt villaområde. Marken är kuperad och det är nära till berg. I möjligaste mån ska bebyggelsen
anpassas efter nivåskillnaderna men det kan bli aktuellt att jämna ut mindre nivåskillnader för
att möjliggöra en effektiv exploatering.

FÅGLABÄCK SÖDER

Flygbild: Örjan Carlström

På ställen där marken är för kuperad för byggnation skall nivåerna sparas som närgrönområde. Även runt vattendragen och där det finns stigar skall gröna områden sparas för att det
skall bli enkelt att ta sig via bostadsområdet väster ut till naturområdet. För framtida behov
av förskola sparas mark utmed Sturegatan.
Konsekvenser - Närheten till service och allmänna kommunikationer ger ytterligare förutsättningar för miljövänligt boende. Området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Förslaget i den södra delen innebär att tätortsnära jordbruksmark tas i anspråk. Vattnet i
området bör lyftas fram och gröna områden skall sparas som skyddsområden längs bäckarna.
Förslaget syftar till att inte sprida ut samhället ytterligare och spara andra större sammanhängande naturområden. Området är lätt att ansluta till befintlig infrastruktur. På grund av
närheten till berg kan det vara en relativt dyr exploatering.
NORRA FÅGLABÄCK

Flygbild: Örjan Carlström

BOSTADSOMRÅDE

• Södra Fåglabäck

Norra Fåglabäck
I norra Fåglabäcksområdet äger kommunen mark och här föreslås ny bostadsbebyggelse
och ett fördröjningsmagasin. Området utgörs av betesmark. Hur det ska disponeras är en
fråga som regleras när detaljplan för området ska upprättas. Hänsyn ska tas till befintlig
bostadsfastighet och till det öppna landskapet. Bebyggelsen skall vara lantligt boende med
stora tomter och traditionell bebyggelse, t.ex. tegelröda sadeltak och faluröd locklistpanel.
Området ligger nära Skillingaryds centrum, skolor, järnvägsstation och busshållplats.
Tillfart till området sker via befintlig väg vars standard inte skall ändras för att motverka
genomfartstrafik från Båramo. Området för utjämningsdammen skall kunna stå under vatten vid behov och annars används marken i jordbruket. Läs mer om fördröjningsmagasinet
under tätortsutvecklingsförslaget ”Dagvattendammar i Skillingaryd”. Mellan Båramoområdet och Norra Fåglabäck sparas en skogsridå för att verksamhetsområdet inte skall ta över
landskapsbilden i norra Fåglabäck.
Konsekvenser - Närheten till service och allmänna kommunikationer ger förutsättningar för
miljövänligt boende. Området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Utjämningsmagasin ökar beredskapen för stora flöden av dagvatten. Dammen görs grund i kanterna
och svagt lutande för att förhindra olyckor.

BOSTADSOMRÅDE

• Norra Fåglabäck
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Hasseln 3 och Skruven 8
På Hasseln 3 och Skruven 8 i Skillingaryd (Qstar och OKQ8) finns det bensinstationer
som på sikt bör omlokaliseras. Detta eftersom rekommenderat skyddsavstånd till närmaste
bostadsbebyggelse inte uppnås samt att transporter till fastigheten måste passera genom ett
bostadsområde, vilket inte heller är lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Platsen där OKQ8 ligger
är även olämplig för att den ligger nära Fågelforsskolan.
Marken där bensinstationerna ligger skulle i framtiden kunna användas för bostadsbebyggelse eller icke störande verksamheter.
Konsekvenser - Antalet inbyggda risker i samhället minskar. Vid en förändrad markanvändning är områdena i behov av sanering för att få bort föroreningar så som oljespill och
liknande. Bensinstationernas omlokalisering till platser där krav för transporter och skyddsavstånd uppfylls till exempel vid industriområden med bra kommunikationer.
HASSELN 3.

Flygbild: Örjan Carlström

BOSTADSOMRÅDE

• Hasseln 3

• Skruven 8

Nålen och Hyveln
Kommunen föreslår att kvarteret Nålen och delar av kvarteret Hyveln på sikt omvandlas
från industrimark till bostäder eller icke störande verksamheter. Marken är privatägd och
runt områdena finns villabebyggelse och en park. Skola, förskola och livsmedelsbutiker ligger inom 500 m. Dessa förutsättningar gör att området med fördel kan göras om till ett
attraktivt boendeområde. Områdena ligger mellan Östra Fåglabäcksvägen, Östra Allégatan,
Hovslagaregatan och på varsin sida av Hantverkaregatan. Marken ägs av flera olika privata
företag och kommunen kan erbjuda dessa attraktiva industritomter och på så sätt får även
företagen chans att växa.
SKRUVEN 8.

Flygbild: Örjan Carlström

Konsekvenser - Området har tidigare använts som industriområde och det kan finnas spår
av denna verksamhet i marken. Markundersökningar kommer att göras i samband med
detaljplan för att utreda om sanering är nödvändigt.

BOSTADSOMRÅDE

• Nålen

• Hyveln

Råbocken, Rådjuret och Räven

NÅLEN OCH HYVELN.

Flygbild: Örjan Carlström

Mellan järnvägen och Fabriksgatan ligger tre industrienklaver inträngda mellan järnväg och
bostadsområden. Marken är privatägd och kommunen föreslår att dessa kvarter omvandlas
från industrimark till bostäder eller icke störande verksamheter. Kommunen föreslår också
att en dagvattendamm anläggs i området för att bromsa upp dagvatten på östra sidan om
järnvägen. Runt områdena finns bostadsbebyggelse och på andra sidan järnvägen finns annan
industri. Skola, förskola och livsmedelsbutiker ligger inom 600 m. Omgivningen utgörs av
trevliga bostadsområden, vilket gör att området sannolikt kan bli ett attraktivt boendeområde
eller ett småskaligt verksamhetsområde blandat med bostäder.
Konsekvenser - Området har tidigare använts som industriområde och det kan finnas spår
av denna verksamhet i marken. Markundersökningar kommer att göras i samband med
detaljplan för att utreda om sanering är nödvändigt. Anläggandet av dagvattendamm är ett
förslag för att minska risken för översvämning i centrala delar av Skillingaryd. Även buller
kan bli aktuellt att utreda.

BOSTADSOMRÅDE

• Råbocken
• Räven
RÅBOCKEN, RÅDJURET OCH RÄVEN.
Flygbild: Örjan Carlström
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• Rådjuret

Slätten
I centrala Skillingaryd har kommunen köpt in mark från fortifikationsverket. Området ligger mellan Artillerigatan, Södra vägen och Skillingarydslägret. Marken ingår inte i byggnadsminnet. Området omfattas inte heller av riksintresset Skillingarydsfältet. Närheten till
kulturmiljön gör att bebyggelsen måste anpassas. Kommunen föreslår att marken bebyggs
med nya bostäder, eventuellt trygghetsboende med plats för icke störande verksamheter och
även butikslokaler. Det centrala läget och närheten till service gör att området är attraktivt
både för bostäder och kommersiella lokaler. Runt området finns bostadsbebyggelse och en
livsmedelsbutik. På området finns idag en byggnad med turistbyrå och design. Kommunen
anser att denna byggnad är ett bra exempel på hur man med arkitektur kan använda platsens
historia och ge den ett modernt uttryck som tillför platsen något extra.
Konsekvenser - Vid byggnation på slätten bör extra omsorg läggas på bebyggelsens utformning och byggnadernas placering med tanke på närheten till byggnadsminnet/riksintresset.
SLÄTTEN.
Flygbild: Örjan Carlström

BOSTADSOMRÅDE

• Slätten

Trolleberget
På Trolleberget finns ett tätortsnära grönområde som kommunen äger. Kommunen anser att
vissa delar av området som inte används för rekreation skulle kunna göras om till bostadsområde medan de områden som används som strövområden skall bevaras och rustas upp.
Förslaget är även att områdena med små skogsstigar i framtiden sköts på ett sådant sätt att
stigarna bevaras. Innan området detaljplaneras behövs en översiktlig markundersökning.
Konsekvenser – Naturmark kommer att tas i anspråk. Strövområdet med stigar skall bevaras.
I området finns det berg i dagen vilket gör att exploateringen av området kan bli dyr. I området
har man hittat fynd i form av flintyxor, vilket tyder på att området varit bebott tidigare. På
grund av att området är kuperat och bergigt kommer förmodligen dammar behöva anläggas
för att ta hand om dagvattnet.

TROLLEBERGET.
Flygbild: Örjan Carlström

BOSTADSOMRÅDE

• Trolleberget

Förändring av Sörgårdsområdet
På Norra Sörgårdsområdet finns en gällande detaljplan med byggrätter för bostäder som ej
utnyttjats fullt ut. Marken ägs av kommunen som föreslår att detaljplanen och kvartersmarken görs om för att få ett sammanhängande grönområde i mitten. Kommunen föreslår att
detta grönområde görs om till naturmark i detaljplan med lekytor och en dagvattendamm.
Kommunen föreslår även att fastigheten Backsvalan 1 på sikt ändrar användning från industri till bostäder. Mellan södra Sörgårdsområdet och Västra industriområdet finns en yta
som är planlagd för industriverksamhet som ej är bebyggd. Kommunen föreslår att den får
en ändrad användning till bostäder och naturmark mellan verksamheter och bostäderna.
Idag är området ett slyigt skogsområde med ung gles skog och en liten bäck. Yta sparas för
anläggande av dagvattendamm och vattenspegel vid befintlig bäck.

NORRA SÖRGÅRDSOMRÅDET.
Flygbild: Örjan Carlström

Konsekvenser - För hela Sörgården är planförslagen fördelaktiga då två av förslagen går ut
på att ändra användning från industri till bostäder. Ändringen på Norra Sörgårdsområdet
är positiv eftersom den innebär färre vägar och mer sammanhängande grönområden samt
en lägre exploateringsgrad än den gällande planen i området.

BOSTADSOMRÅDE

• Norra Sörgårdsområdet

• Södra Sörgårdsområdet

• Backsvalan
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Götaström
Söder om Götaströms golfbana äger kommunen marken mellan E4 och Fågelforsdammen.
Området är ett exempel på områden som finns med i Grönplanerna. I Grönplanen för Skillingaryd finns förslag för området beskrivna. Kommunen föreslår att området skall fortsätta
att användas som rekreationsområde. Utmed Fågelforsdammen finns ett väl frekventerat
strövområde och ett av få ställen där man får vattenkontakt i Skillingaryd. Denna vackra
plats kan användas även som rastplatsservice mot motorvägen. Till exempel med ett rastplatskoncept med golfbanan, restaurangen och ett vackert promenadområde som skulle kunna
kompletteras med exempelvis gångslingor, träningsredskap för utomhusbruk, hundbadplats
med mera. Platsen är ett utmärkt ställe att stanna på för långresenärer. Här kan man sträcka
på benen, äta och kanske spela golf, rasta hunden eller ta en långpromenad. För området
mellan rekreationsområdet och golfbanan finns en befintlig byggrätt för handel och service.
GÖTASTRÖM FINNS MED I GRÖNPLANEN.
Flygbild: Örjan Carlström

Konsekvenser - Området är bullerstört och därför föreslås användningar som inte innebär
att människor utsätts för kontinuerligt buller.

GRÖNPLAN

• Götaström

Kvarteret Tomaten
Väster om järnvägen mitt emot järnvägsstationen finns en rivningstomt som kommunen äger.
Området är planlagt för bostäder och handel i två våningar. För kommande bebyggelse är
det viktigt att välja en bebyggelse som passar in, eftersom det är det första man möts av som
tågresenär till Skillingaryd och eftersom tomten är centralt belägen. Det är också viktigt att
anpassa byggnaden med höjder. Ett alternativ skulle vara att ändra tomten och gatans höjd
för att minska höjdskillnaden ner i tunneln.
BEFINTLIG BYGGRÄTT I KVARTERET TOMATEN.

Flygbild: Örjan Carlström

Höjden på den nya byggnationen bör också anpassas efter bostadsområdet på höjden ovanför
så att den bebyggelsen fortfarande är synlig. Eventuellt kan området komma att användas
för seniorbostäder eftersom området ligger så centralt. Viktigt är att ny bebyggelse tar upp
sluttningen på ett bra sätt.
Konsekvenser - Området är i dagsläget planlagt för bostäder och handel i två våningar. Området har tillgång till infrastruktur.

BOSTADSOMRÅDE

• Kvarteret Tomaten

Hoks samhälle
I Hok bor det ca 650 personer. På senare år har det skett många generationsskiften i Hok
och många barnfamiljer har flyttat in. I Hok kan man få ett boende på en mindre ort med
både förskola och skola med årskurserna 1-6. I Hok finns pizzeria, en bensinmack och järnvägsstation som trafikeras av tågen mellan Nässjö och Halmstad. Utanför Hok finns Hooks
herrgård som bland annat driver hotellverksamhet. Hotellet har fina golfbanor och på senare
tid har Hooks herrgård även använts för sommararrangemang och konserter. Hok har goda
kommunikationer, en bilresa till Vaggeryd tar ca10 min, Jönköping ca 20 min, Värnamo ca
40 min, Nässjö och Sävsjö ca 30 min. Med tåg från Hok till Nässjö kommer du lätt vidare
till stambanan för att ta tåget exempelvis till Stockholm (3,5 h) eller Malmö (2,5 h).
För Hoks samhälle har möbelindustrin och järnvägen varit viktiga för den tidiga utvecklingen
av samhället. Ännu idag finns gamla snickerifabriker bevarade. Även tillverkningsindustri
finns kvar på orten. Väster om samhället finns Morarps- och Mörhulta mossar som är ett
skyddat naturområde. Skyddade områden är även kulturmiljöerna Morarps gård söder om
samhället och bruksmiljön Lindefors.
På Lindegatan, Alstervägen och Runstensvägen finns privata byggrätter som inte använts.
Kommunen föreslår att dessa byggrätter utnyttjas för bebyggelse. I Hok är markförhållandena sådana att dagvattnet oftast inte går att omhänderta lokalt. Kommunen har problem
med att dagvattensystemet överbelastas vilket gör att kommunen behöver inventera befintligt
dagvattennät. Läs mer om dagvattenplanering under avsnittet ”Vattenplanering”.
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DE CENTRALA DELARNA AV HOK.
Flygbild: Örjan Carlström

Ny väg och verksamhetsområde norr om Hok
I Hok har kommunen länge haft planer på att bygga en ny förbifart och på så sätt koppla
ihop väg 799 och 817. Marken norr om Hok ägs av Sveaskog och kommunen. Kommunen
föreslår även att området mellan den nya vägen och Vaggerydsvägen blir ett nytt verksamhetsområde. Området ligger i anslutning till järnväg och andra industriområden. Med vägen
vill kommunen uppnå större trafiksäkerhet. I dagsläget är trafiksituationen i Hok inte bra
när trafik från Malmbäcksvägen och Vaggerydsvägen skall genom samhället. Hur dagvattnet
i området skall lösas får studeras mer i planskedet längre fram. Marken består av grus och
därför kan lokalt omhändertagande tillämpas.
Konsekvenser – Att bygga en ny väg ökar trafiksäkerheten men den ger även upphov till nya
barriäreffekter i landskapet. Innan detaljplanering för industrimark och vägbygge genomförs
måste dagvattenhanteringen utredas mer. Trafiken i öst-västlig riktning inne i samhället kommer att minska med en ny väg utanför samhället. Hastigheterna kommer att bli högre på den
nya vägen. Vägen går genom vattenskyddsområdet som kommunen ämnar avregistrera. De
störningar som finns runt det föreslagna verksamhetsområdet gör att det lämpar sig som ett
verksamhetsområde.

DEN FÖRESLAGNA VÄGEN, FÖRESLAGET VERKSAMHETSOMRÅDE OCH LILLHOLMSOMRÅDET
FINNS I DEN NORRA DELEN AV HOK.
Flygbild: Örjan Carlström

NY VÄG OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

• Ny väg norr om Hok

• Verksamhetsområde norr om Hok

Lillholmsvägen
Mellan den nya vägen och Lillholmsområdet föreslår kommunen att marken planeras för
nya villatomter. Tomterna placeras på lämpligt avstånd från den nya vägen. Hur dagvattnet
i området skall lösas får studeras mer i planskedet längre fram. Marken består av grus och
därför kan lokalt omhändertagande tillämpas. Området ligger inom vattenskyddsområdet
för Hok som kommunen har för avsikt att avregistrera.
Konsekvenser – Naturmark kommer att tas i anspråk. Skyddsområde mellan bostäderna och
vägen kommer att behövas eftersom bostäderna hamnar nära en större väg. Dagvattnet från
bostäder och gata kommer förmodligen att ledas till en damm.

BOSTADSOMRÅDE

• Lillholmsvägen
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Kapellvägen
Längs Kapellvägen finns tomtmark som ägs av församlingen. Marken är planlagd för bostäder men används som ett grönområde av invånarna i Hok. Området används för sammankomster i samhället och det finns därför ett intresse i samhället av att tomtmarken skall förbli
obebyggd. Det är viktigt att bevara grönområden och kommunen betraktar därför området
som ett privat grönområde. Kommunen anser dock att området fortfarande skall vara planlagt för bostäder om markägaren framöver vill sälja marken för bostadsändamål. I så fall kan
kommunens parkmark på andra sidan vägen användas för evenemang och sammankomster.

BOSTADSOMRÅDE

• Kapellvägen
BEFINTLIGA BYGGRÄTTER PÅ KAPELLVÄGEN.
Flygbild: Örjan Carlström

Forsvägen
I anslutning till Forsvägen föreslår kommunen ett nytt bostadsområde. Marken ägs av kommunen och området skulle kunna rymma ett 20-tal villor och kanske även tätare bebyggelse.
Området ligger nära den service som finns och även nära vacker natur. Detta gör området
attraktivt. Området ligger även nära Hokaån vilket gör att området är strandskyddat.
Kommunen föreslår att bebyggelsen tillåts komma närmare vattnet än 100 m men att en
remsa på minst 30-40 m lämnas som korridor mot vattnet. Landskapet här är öppen mark
med omgivande lövskog. Hur dagvattnet skall lösas skall studeras närmare i detaljplaneringen. Läs mer under rubriken ”LIS Hokasjön och Hokaån”.

NYA BOSTÄDER VID FORSVÄGEN.

Konsekvenser - För området vid Forsvägen kommer kommunen att minska det strandskyddade området i samband med detaljplaneringen. Längs vattnet kommer det fortfarande att
finnas en väg och en fri passage. I Hok ligger befintlig bebyggelse långt från Hokaån. För
tillkommande bebyggelse längs vattnet kommer översvämningsrisken att beaktas vid planläggning.

Flygbild: Örjan Carlström

BOSTADSOMRÅDE

• Forsvägen

Klevshults samhälle
Klevshults samhälle har vuxit upp kring Riksettan och järnvägen. I Klevshult bor det ca
180 personer. På orten finns förskola och skola från årskurs 1-5. I Klevshult finns kommunalt vatten och avlopp, tågstation och busshållplats med trafik mot Jönköping/Nässjö och
Värnamo. I Klevshult finns bland annat bensinstation, hotell och en idrottsplats. Närmaste
livsmedelsbutik finns i Skillingaryd dit det tar ca 5 minuter med bil. Till Värnamo tar det ca
15 minuter med bil och ca 30 minuter till Jönköping.
Det största företaget i Klevshult är Ture Johansson Trävaru AB. Träindustrin ligger på den
västra sidan av järnvägen och företagets grundare har även fått ge namn åt ortens torg.
Gatustrukturen i samhället följer den gamla riksettan. Öster om motorvägen finns vackra
naturområden med småvägar till Linnesjön.
Nordväst om Klevshult finns byn Fryebo som är ett riksintresse för kulturmiljövård. Byn
ligger samlad kring det som varit den gemensamma brunnen. De flesta byggnader i byn har
byggts mellan år 1830 och 1880. Det öppna och kuperade odlingslandskapet är karakteristiskt för denna del av länet och innehåller bland annat odlingsrösen och en fägata.
I Klevshults tätort kan kommunen tillämpa lokalt omhändertagande av dagvattnet. Vattnet
som inte rinner rakt ner i marken från fastigheter och gator samlads i makadambrunnar och
leds ner i marken.

Lantliga tomter och befintliga byggrätter
I Klevshult finns det kommunala tomter som inte är bebyggda. Området vid Hagshultsvägen
är detaljplanerat för bostäder och området är anslutet till kommunalt VA. Väster om järnvägen och norr om träindustrin föreslår kommunen ett område för lantligt boende. Marken
ägs av kommunen som föreslår att marken styckas av till stora tomter med traditionell trähusbebyggelse med möjlighet att ha häst.
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KLEVSHULT SAMHÄLLE.
Flygbild: Örjan Carlström

Konsekvenser - Exploateringen väster om järnvägen förutsätter att man kan lösa avloppsfrågan med egna anläggningar eller ett gemensamt minireningsverk.

BOSTADSOMRÅDE

• Befintliga byggrätter i Klevshult

• Lantligt boende i Klevshult

Nytt verksamhetsområde/säkerhetsparkering/ny väg
I anslutning till befintligt verksamhetsområde söder om samhället föreslår kommunen en
yta för säkerhetsparkering/utvidgning av verksamhetsområdet. En säkerhetsparkering kan
vara en del, kopplat till exempel till ett centrallager. I anslutning till området i Klevshult
finns möjligheter till bilservice, mat och logi. Marken är privatägd och används för skogsbruk. Om området används som verksamhetsområde finns stora fördelar med service och
närhet till E4.
Konsekvenser – Området kommer att vara bullerstört från E4, marken är idag skogsmark
på tallmo. Om området iordningställs för verksamheter med inriktning med transporter
kommer dagvattnet att behöva utredas ytterligare för att förhindra att förorenat dagvatten
leds ut i naturen.

VERKSAMHETER OCH NY VÄG

• Verksamhetsområde/säkerhetspakering

• Ny väg

Byarums samhälle
Byarum är sockencentra i Byarums socken. I Byarum bor det ca 180 personer. På orten finns
förskola och skola från årskurs 1-3. Byarum är mest känns för sitt bruk som tillverkar parkoch trädgårdsmöbler, planteringskärl, produkter för stadsrummet med mera.
I Byarum finns kommunalt vatten och avlopp, tågstation och busshållplats med trafik mot
Jönköping och Värnamo. Genom byn går gamla riksettan som förbinder Byarum med
Vaggeryd, där närmaste livsmedelsbutik finns. Till Vaggeryd tar det ca 10 minuter med bil
och till Jönköping tar det ca 20 minuter med bil. Bruket är den största arbetsplatsen i Byarum
och många pendlar till Jönköping och andra orter i kommunen.
Byarums samhälle är en kulturmiljö. Bland de miljöer som är värda att bevara finns kyrkan
och även sockenstugan öster om genomfartsvägen Lagastigen. Söder om kyrkan finns en
äng med en vacker vy ner mot Byarumssjön. Ytterligare söder om samhället finns Byarums
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BYARUMS BY.

Flygbild: Örjan Carlström

hembygdsgård dit det är populärt att bege sig om somrarna för att fika. Runt hembygdsgården finns det många fornminnen bland annat gravfält och stenkretsar. På den östra sidan om
järnvägen går ett stråk av fornlämningar längs ängsmarkerna i området och här finns även
naturreservatet Gärahovs storäng. Området har anor från äldre järnålder med domarring
och stensättningarna men det har även gjorts betydligt äldre fynd från bronsåldern.
På Gärahovs storäng finns många olika växtarter som är typiska för syenitberggrunden.
Storängen har tidigare varit äng och brukats med slåtter och efterbete men på senare år har
skötseln övergått till bete i hela området.
I Byarum tillämpar kommunen lokalt omhändertagande av dagvatten. Marken är sådan att
vattnet tränger ner. I Byarum övervakar kommunen dagvattnet för att få mer kunskap om
på vilka ställen dagvatten läcker över i avloppsnätet. Det blir problem när grundvattnet är
högt samtidigt som det regnar mycket.

Befintliga byggrätter och lantligt boende
I Byarum finns byggklara tomter vid kyrkogården som är privatägda. Dessa skulle kunna
utnyttjas och säljas som bostadstomter. På östra sidan av järnvägen finns ett markområde
som ägs av Vaggeryds kommun. Kommunen föreslår att detta område kan bebyggas med
lantligt boende. Kommunen ställer sig positiva till att stycka av mark för bostadsändamål
men anser att området inte behöver detaljplaneras. Området planeras med stora tomter där
dagvattnet kan omhändertas lokalt.
Konsekvenser - Förslaget med att upplåta mark för lantlig bostadsbebyggelse innebär att
naturmark tas i anspråk. Nya byggnader bör anpassas till traditionell bebyggelse och med
skyddsavstånd till Byarums bruk. I områdets närhet finns fornminnen.

BOSTADSOMRÅDE

• Befintliga byggrätter i Byarum

• Lantligt boende i Byarum

Trafik i Byarum
Kommunen utreder på vilket sätt det går att öka säkerheten vid spårområdet i Byarum.
Kommunen tittar också på om man på sikt kan minska genomfartstrafiken för lastbilar på
Lagastigen. Om man låter bygga en ny väg öster om järnvägen som ansluter norr om bruket
skulle det kunna bidra till att minska antalet lastbilar som kör genom Byarum och hålla transporter till och från bruket utanför samhället. När det gäller att åtgärda planskilda korsningar
i Vaggeryds kommun är korsningen vid bruket i Byarum den korsning som kommunen vill
prioritera högst. Kommunen och Trafikverket måste utreda mer vilken trafiklösning som är
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BONDSTORPS KYRKBY.
Flygbild: Örjan Carlström

till störst fördel. När ett förslag till lösning tagits fram kommer det förmodligen bli aktuellt
att lösa in mark eftersom marken i området är privatägd. Läs mer under rubriken ”Järnväg”.
Konsekvenser – Att åtgärda trafiksituationen i Byarum med tung trafik och en farlig järnvägskorsning är positivt för boendemiljön och säkerheten. Om nya vägar och en järnvägstunnel
byggs innebär det ingrepp i naturen och även att kulturmiljön Byarum påverkas.

JÄRNVÄGSKORSNING OCH NY VÄG

• Byarumskorsningen

• Ny väg i Byarum

Bondstorps samhälle
Bondstorp är sockencentra i Bondstorps socken. I Bondstorp bor det ca 180 personer. På
orten finns förskola och skola från årskurs 1-3. Vid Bondstorps kyrka finns även Ekbacken
som fungerar som bygdegård och sammanträdeslokal för ortens omfattande föreningsliv.
I Bondstorp bor man med naturen och Rasjön som goda grannar. På orten finns kommunalt
vatten och avlopp och en fin badplats. Den service som finns närmast med exempelvis station
och livsmedelsbutik finns i Vaggeryd och dit tar det ca 20 minuter med bil. Till Jönköping tar
det ca 30 minuter med bil. I Bondstorp finns det en del egna företagare men många pendlar
till Jönköping och Vaggeryd.
Bondstorps samhälle är en kulturmiljö. Marken sluttar brant ner mot Rasjön. Rasjön har
strandskydd och det finns även ett fågelskyddsområde för Stenöarna i sjön. Söder om orten
finns ett område som kommunen pekat ut som ett stort opåverkat område och som beskrivs
som vildmarkslikande. I detta område finns även områden som är skyddade som riksintressen
för naturvård. Runt Bondstorp finns även två områden som är utpekade som riksintresse för
vindbruk. Läs mer om detta under rubriken ”Vindkraft” och ”Naturområden”
I Bondstorp finns ett antal byggklara tomter norr om skolan, det finns även ett antal obyggda
tomter på Sörängsområdet. Vaggeryds kommun ser mycket positivt på den utveckling av
samhället som de nya tomterna på Sörängsområdet fått.
I Bondstorp består marken av sådant material att det inte går att tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattnet från gator och bebyggelse renas naturligt i diken och vegetation innan det når fram till sjön. I Bondstorp behöver kommunen utreda se dagvattensystemet
för att se så att dagvatten inte rinner in i avloppsledningssystemet. Länsstyrelsen har 2011-0323 beslutat förelägga kommunen att ordna den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
för Munksjöbyn (Sjöbo fritidsområde) senast den 31 december 2013.
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Nya tomter på Sörängsområdet
Kommunen föreslår att Sörängsområdet kompletteras med fler tomter söder ut och att befintliga gator förlängs. Marken ägs av en privat fastighetsägare och kommunen anser att det
är positivt om området förtätas ytterligare så att det finns fler tomter att erbjuda i området.
Att öka antalet invånare i Bondstorp är viktigt för att även på sikt kunna ha kvar skolan.
Konsekvenser – Vid ytterligare byggnation bör kommunen återigen se över de geotekniska
förhållandena för att se så att markstabiliteten är tillfredställande. Infrastruktur med vatten
och avlopp finns redan framdraget i området.

BOSTADSOMRÅDE
SÖRÄNGSOMRÅDET.
Flygbild: Örjan Carlström

• Nya tomter på Sörängsområdet

Nytt vattenskyddsområde
På grund av markens beskaffenhet i området runt Bondstorp anser kommunen att det behövs ett vattenskyddsområde för att trygga tillgången till vatten i samhället. Det markerade
området norr om samhället är i privat ägo och här vill kommunen peka ut ett område för
ny vattentäkt. I detta område består marken av grus, vilket gör att marken är lämplig för
att ta upp vatten ur. Innan ett område för vattentäkt med tillhörande vattenskyddsområde
fastställs måste mer förberedelser göras. Noggrannare undersökning av platsen och även
andra alternativ måste undersökas. Läs mer i avsnittet ”Vattenplanering”.
Konsekvenser - Ett nytt vattenskyddsområde i Bondstorp skall hjälpa till att trygga tillgången
på dricksvatten för Bondstorp på sikt. Om ett vattenskyddsområde pekas ut norr om samhället på privat mark kommer det att innebära restriktioner för markens brukande.

VATTENSKYDDSOMRÅDE

• Utredningsområde för Bondstorp

Ny vägtrafiklösning vid skolan
Kommunen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på att trafiksituationen vid Bondstorps skola inte är bra. Marken är privatägd och kommunen har inte väghållningsansvaret i
området men kommunen vill ändå medverka till att korsningen på sikt skall byggas om för
att öka trafiksäkerheten vid skolan.
Konsekvenser - Att åtgärda vägkorsningen vid Bondstorps skola ökar trafiksäkerheten och
även säkerheten för barn som vistas på skolgården.

NY VÄGLÖSNING

(EJ PÅ KARTA)

• Ny vägtrafiklösning vid skolan

Camping i Bondstorp
I samband med diskussioner som förts om en camping i Bondstorp så har länsstyrelsen beslutat att denna även skall ingå i det kommunala vatten- och avloppsområdet. Läs mer om
camping i Bondstorp under rubriken ”LIS-Rasjön Bondstorp”.

NY CAMPING/STUGBY I BONDSTORP

• Ny camping i Bondstorp
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Miljökonsekvensbeskrivning
I de fall en plan väntas innebära en betydande
miljöpåverkan, vilket i princip alltid är fallet med
en översiktsplan, finns en lagstiftning som reglerar
processen för att säkerställa att miljöaspekter
integreras. Processen benämns miljöbedömning
och en miljökonsekvensbeskrivning ska
upprättas.
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HUR VI BYGGER SAMHÄLLET PÅVERKAR MILJÖN.
Foto: Smålandsbilder.se

Miljökonsekvenser
I detta avsnitt beskrivs planens övergripande miljökonsekvenser. Meningen med miljöbedömningen är att miljöfrågorna ska finnas med redan tidigt i arbetet med översiktsplanen och att
beskrivningen av miljökonsekvenserna ska utgöra ett underlag för arbetet med att hitta en
lämplig utformning av planen och samhällsutvecklingen.

Syfte och avgränsning
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ska vara styrande
för planförslagen.

VAR BOSTÄDER OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN
LOKALISERAS PÅVERKAR HUR VI RESER OCH HUR
GODS OCH VAROR TRANSPORTERAS.
TRANSPORTERNA I SIN TUR PÅVERKAR MILJÖN.
Foto: Smålandsbilder.se

Det första steget i miljöbedömningen är att avgränsa innehållet för miljökonsekvensbeskrivningen det vill säga bedöma i vilka sammanhang som planen kan komma att medföra en
betydande miljöpåverkan och därmed vilken inriktning som miljökonsekvensbeskrivningen
bör få.
Under arbetet med Vaggeryds kommuns översiktsplan har miljöfrågorna diskuterats. Förslagen har diskuterats ur miljöperspektiv, förändringar och avvägningar har gjorts. Bedömningen har lett fram till att de betydande miljöaspekterna identifierats och bedömningen är
att de är:
• Nybyggnadsområden för bostäder
• Nybyggnadsområden för verksamheter
• Påverkan på vattenområden (lättnader i strandskyddet och avloppshantering på
landsbygden)
• Transporter och kommunikation
Översiktsplanens geografiska avgränsning är mark och vatten inom Vaggeryds kommun.
Planens tidsmässiga avgränsning är cirka 15-20 år.

Nybyggnadsområden för bostäder
Förslagen i översiktsplanen är till stor del förtätningar av samhället eller bebyggelse i anslutning till tätorterna. Vissa av förslagen innebär även att industrimark inne i samhällena
omvandlas till bostäder. Att återanvända mark eller att använda mark i samhällets närhet är bra ur flera olika aspekter. Dels hushållar det med markresurser, dels skapar en tät
bebyggelse förutsättningar för att stärka servicenivån. Detta leder också till att befintlig
infrastruktur utnyttjas mera effektivt. Att hushålla med markresurser är en viktig förutsättning för ekologisk hållbarhet. Att omlokalisera industrier och bygga bostäder inne i
samhällena gör att industrierna får mer utrymme att utvecklas utanför samhället samtidigt som central mark kan friläggas för annan bebyggelse till exempel bostäder. En konsekvens av att återanvända industrimark är att man måste ta hand om eventuella föroreningar som finns i marken vilket är positivt för att förhindra att markföroreningar sprids.
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I flera av planförslagen står det att marken skall kunna användas för bostäder eller icke
störande verksamheter. Kommunens vilja är alltså att bygga samhället tätare och inte att
skapa samhällen med enbart bostadsområden, utan man vill medverka till en blandning av
funktioner i samhället. Blandningen av funktioner är viktig ur sociala aspekter då bostadsområden tenderar att bli folktomma under dagtid och arbetsområdena blir öde på kvällarna.
Täta samhällen har också den fördelen att transportbehovet blir mindre.
De föreslagna bostäder som har längst till större verksamhetsområden och dagligvaruhandel
är föreslagna bostadsområden i Klevshult, Hok och Bondstorp samt LIS-förslagen (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). I dessa orter kan ytterligare bebyggelse göra att serviceunderlaget på orten stärks. De flesta av de föreslagna bostadsområdena har dock nära till
service. Alla föreslagna bostadsområden i tätorterna går att ansluta till befintligt VA-nät. På
Trolleberget och i Fåglabäck kan dammar behöva anläggas för att ta hand om dagvattnet.
Översiktsplanens utbyggnadsförslag överensstämmer med grönplanerna för Skillingaryd och
Vaggeryd och ingen natur som pekats ut som bevarandevärd tas i anspråk för byggnation.
Områden i nära anslutning till utpekade områden i grönplanen är Vaggeryds gård, Norra
Fåglabäck och Nestors. Vid dessa områden måste bebyggelsen anpassas så att den inte påverkar rekreationsområdena i närheten negativt.
Hänsyn skall tas till de områden som har statligt skydd i kommunen. Att de skyddade områdena bevaras och respekteras är en förutsättning för kommunens arbete med långsiktig
hållbarhet. Följder av detta blir att den mark som gränsar till skyddade områden brukas på ett
lämpligt sätt så att inte skyddsvärda naturtyper och djurliv kommer till skada. Sammantaget
innebär förslaget inte någon påtaglig påverkan på naturområdena. En förutsättning i förslaget
är att tillgängligheten till kommunens naturområden kvarstår och förbättras.
Att bygga i eller i närheten av kulturmiljöer fodrar att platsen behandlas med varsamhet. I
översiktsplanen föreslås bebyggelse på Slätten som är i anslutning till byggnadsminnet Skillingarydslägret. Kommunen föreslår även att Båramoområdet skall byggas ut vilket gör att
det skapas en intressekonflikt vid riksintresseområdet för kulturmiljövård. Det behövs ett
bättre planeringsunderlag innan konsekvenserna kan beskrivas bättre.
När det gäller kulturarv och landskap är den viktigaste förändringen den kulturhistoriska utredning som skall göras. En aktuell inventering är nödvändig för att kulturvärden skall kunna
beaktas. De planförslag som innebär byggnation i kulturmiljöer är planförslaget för Slätten,
Vaggeryds gård och smedjan i kvarteret Oden. Naturlandskapet i Norra Fåglabäck kommer
också att påverkas av planeringen. Vid planering i kulturmiljöer och i vackra landskap är
det viktigt att dessa värden inte förstörs utan att bebyggelsen smälter in med volym och skala
och så vidare. Översiktsplanen föreslår ny bebyggelse på Vaggeryds gård och i Fåglabäck.
Dessa kulturmiljöer är även populära strövområden och bör därför behandlas med extra
hänsyn för att de skall kunna användas som rekreationsområden även efter en exploatering.
I områden för förtätning där marken använts för industrier eller bensinstationer kan marken
vara förorenad. Vid planläggning och tillståndsprövning inom eller i anslutning till dessa
områden krävs undersökning och särskilda hänsynstaganden på grund av risk för läckage
till grundvatten och hälsopåverkan via mark och avdunstning till luft. Vid framtida detaljplanering av marken krävs närmare markundersökningar.
För den sociala miljön kommer förmodligen de förslag som anger bostäder i centrala lägen bli
mest intressanta. Dessa kan komma att bli äldreboenden eller attraktiva miljöer för äldre. De
centrala delarna av tätorterna och offentliga platser är också särskilt viktiga för ungdomar,
vilket är viktigt att ha i åtanke i vidare planering. Det finns även sociala aspekter i förslagen
med landsbygdsutveckling då nyinflyttning till landsbygden kan innebära att landsbygden
hålls levande.
Planförslaget innebär inte att någon mark för byggandet av särskilda boenden eller liknande
reserveras. Därmed saknas planberedskap för denna typ av boende. Dock föreslås bostadsbebyggelse på mark i centrala områden i både Vaggeryd och Skillingaryd som väl lämpar sig
för boende för exempelvis äldre personer.

Landsbygdsutveckling
Vaggeryds kommun har länge haft en positiv inställning till byggnation på landsbygden.
Att kommunen uppmuntrar till landsbygdsutveckling kan få till konsekvens att fler väljer
att flytta ut på landet. Ur ekologisk synpunkt kan ett ökat boende på landsbygden generera
mer transporter. Människor på landsbygden är mer beroende av bilen för att ta sig till arbete
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och för att uträtta serviceärenden. I vissa fall blir det även långa avstånd för äldre skolbarn
till skolan.
Kommunen anser att dessa problem måste stå i relation till dels den sociala nytta som landsbygdsboende innebär och dels att serviceunderlaget på landsbygden kan stärkas. Kommunen
har ett uttalat mål om att behålla sina landsbygdsskolor vilka skulle må väl av ett större antal
elever. Den sociala sammanhållningen på landsbygden gagnas också av att nya människor
flyttar in eftersom det bidrar till att hålla landsbygden levande.
I samband med förslagen för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) har kommunen
tagit ett samlat grepp om vatten- och avloppshantering på landsbygden. I vattenkapitlet redovisar kommunen var det kan bli aktuellt med utvidgning av kommunalt vatten och avlopp.
Kommunen har även satt upp riktlinjer för enskilt vatten och avlopp framöver.
STÖDSTORPSOMRÅDET ÄR ETT EXEMPEL PÅ
NYBYGGNAD AV VERKSAMHETER.
Flygbild: Örjan Carlström

Strandskydd
Även i fortsättningen är det viktigt att strandskyddets syften inte motverkas. Strandskyddet
är till för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för växt- och djurliv. Strandskyddet innebär att det är förbjudet att genomföra en rad olika åtgärder inom den strandskyddade zonen.
I de fall strandskyddet upphävs eller dispens beviljas måste den fria passagen längs vattnet
vara väl tilltagen så att inga tveksamheter råder för allmänheten om att stråket och ytan kan
nyttjas.

Omvandlingsområden
Kommunen tror att persontrafiken med tåg kommer att öka, vilket gör att stationsnära lägen
för bostäder blir intressanta att utveckla. Närheten till järnvägen för också med sig buller. I
planförslaget kommer kvarteret Tor och kvarteret Oden i Vaggeryd att vara påverkade av buller från järnvägen. I Skillingaryd berörs förslagen för Råbocken, Rådjuret, Räven, Tomaten
och Trollberget. Kommunen bedömer att dessa platser går att bebygga med bostäder utan
att överskrida riktvärden för buller. Bullerutredningar får genomföras i detaljplanearbetet.

Nybyggnadsområden för verksamheter
I översiktsplanen redovisas kommunens nya verksamhetsområden, dels i Skillingaryd med
Båramoområdet, dels med verksamhetsområdet LogPoint South Sweden (Stigamo) i kommunens norra del. Båda projekten syftar till att planera områden med möjligheter till att
frakta gods på järnväg istället för med lastbil. Kommunen har med sin närhet till E4 varit
mycket konkurrenskraftig när det gäller lokalisering av nya verksamheter. Att nu satsa för
att bygga upp en infrastruktur med terminaler för godshantering är att satsa på arbetsplatser
men även på infrastruktur som kan bidra till hållbara transporter. Att öka möjligheterna
för godstrafik på järnväg är en stor miljönytta. Elektrifiering av järnvägen skulle förstärka
miljönyttan ytterligare.
Verksamhetsområdena kommer att generera mycket trafik till och inom områdena men
förhoppningen är att de ska bidra till att hålla nere godstransporterna på väg. Det är bra
för den ekologiska hållbarheten i stort men det ökar belastningen på plats. Ett av länets
största miljöproblem är biltrafiken och de olägenheter den orsakar i form av buller, utsläpp,
olycksrisker, barriärer med mera. Både Båramoområdet och LogPoint-området innebär stora
ianspråktaganden av naturmark och stora mängder dagvatten som måste tas om hand.
Planförslagen som gäller verksamhetsområden innefattar inte ny störande miljöfarlig verksamhet. Planen föreslår inte ny bebyggelse i närheten av befintlig störande miljöfarlig verksamhet. Verksamhetsområdena som föreslås kan inte anses vara störande för omgivningen.
I planförslaget finns en förtätning för Lillholmsområdet i Hok där man i dagsläget har rapporter om bullerstörningar från verksamhetsområdet väster om samhället. Kommunen anser
att denna förtätning inte borde innebära några problem eftersom verksamheten som bedrivs
på området har bullervillkor för verksamheten att följa. I Skillingaryd kan förslaget att
omvandla marken mellan Södra Sörgårdsområdet och Västra industriområdet komma att
innebära begränsningar för verksamhetsområdet.
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I planförslaget föreslår kommunen att de fastigheter där det idag är bensinstationer med
olämplig lokalisering skall få ändrad användning. En ändrad markanvändning är positivt
eftersom detta på sikt innebär att bensinstationerna får nya lokaliseringar där konsekvenserna
av en eventuell olycka blir mindre. Vid nylokalisering av bensinstationen föreslår kommunen
att industrimark väljs utifrån säkerhetsaspekter. Exempel på säkerhetsaspekter är att bensin-

EXPERTS NORDENLAGER ÄR ETT EXEMPEL PÅ EN NYBYGGNATION AV VERKSAMHETER.
Foto: Jan Askehag

stationerna inte bör ligga i nära anslutning till vattenskyddsområden, bostadsområden och
skolor och de bör heller inte medföra att transporter av farligt gods kör genom samhället
eller i närheten av känsliga områden.
Hänsyn måste tas vid nyetablering/omdaning av dessa områden eftersom de ligger så nära
befintlig bostadsbebyggelse. Vid nylokalisering/ändring av verksamheter skall inte sådan
verksamhet som kan vara störande för omgivningen tillåtas även om det är en mindre verksamhet. Exempel på mindre verksamheter som kan medföra störningar för omgivningen är
handelsträdgårdar, bilverkstäder, åkerier, mekaniska verkstäder, betongindustrier, asfaltverk,
måleriverkstäder och bensinstationer.
Båramo terminal- och verksamhetsområde

Båramoområdet ligger nära Pukarps fornlämningsområde och i området har arkeologiska
undersökningar gjorts. Närheten till riksintresset skapar en intressekonflikt. Norr och väster
om området finns skyddad natur och ett riksintresse för kulturmiljövård. Här kommer kommunen tillsammans med Länsmuséet och Länsstyrelsen att ta fram ett bättre planeringsmaterial för att utreda vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas.
Ytterligare utbyggnad i området kommer att generera stora mängder dagvatten som kommer att tas om hand i stora diken och ledas vidare via diken och bäckar till Lagan. Läs mer
i avsnittet ”Vattenplanering”.
Båramo som arbetsplatsområde ligger på ett bra avstånd till Skillingaryd. Byggnationen här
innebär att kommunen bygger en tätare struktur med arbetsplatsområden norr ut mot Vaggeryd. Till området finns det goda möjligheter att pendla kollektivt och det är också välförsörjt
med gång- och cykelväg från både Skillingaryd och Vaggeryd.
LogPoint South Sweden

Etableringarna på LogPoint-området kommer att öka arbetspendlingen till platsen. Detta bör
kunna samordnas för att stärka underlaget för kollektivtrafik. Om området inte kollektivtrafikförsörjs på ett bra sätt kan det bli en stor ökning av transporter med personbil. Avgörande
är också vilka sorters verksamheter området lockar till sig. Om kommunernas tankar med
logistikföretag genomförs så är de mindre personaltäta än vad exempelvis tillverkningsindustrier är. Hur persontäta arbetsplatserna är har stor påverkan på om området kommer att
kunna kollektivtrafikförsörjas på ett bra sätt. Som arbetsplatsområde ligger LogPoint South
Sweden långt ifrån tätorterna i både Vaggeryds kommun och Jönköpings kommun.
Verksamhetsområdets lokalisering gör att orter som Byarum och Hok skulle kunna bli intressanta som boendeorter. Området kommer att bli intressant att se över ur kollektivtrafiksynpunkt vilket måste ske i mycket tidigt skede. Det befintliga Torsviksområdet i Jönköpings
kommun är redan idag ansträngt vad gäller trafiksituationen. Därför är det viktigt att se
vad man kan göra för att ta ett samlat grepp om personbilstrafiken till och från arbetet inför
utbyggnaden.
Ytterligare utbyggnad i området kommer att generera stora mängder dagvatten som kommer att tas om hand i stora diken och ledas vidare via bäckar till naturen. Läs mer i avsnitten
”Vattenplanering” och ”Tätortsutveckling”.
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PLANEN PÅVERKAR MILJÖMÅLET ”LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG” OCH ”INGEN ÖVERGÖDNING”.
Foto: Smålandsbilder.se

Den största skillnaden mellan övriga utbyggnadsförslag och förslaget för LogPoint South
Sweden är att framtida bebyggelse kommer att ha en starkare koppling mot Jönköpings
kommun än Vaggeryds kommun. Området försörjs med viktiga delar av infrastrukturen från
Jönköpings kommun och ligger närmare befintlig service, större bostadsområden, verksamheter och övrig service i Jönköpings kommun, jämfört med Vaggeryds kommun.

Påverkan på vattenområden
Miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” och andra miljömål som ”Ingen övergödning”
berörs eftersom kommunen föreslår områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Planens förslag påverkar också genom att kommunen sätter upp nya riktlinjer för vattenplanering. Exakt hur detta kommer att påverka utpekade sjöar och vattendrag är oklart.
Kommunen ser positivt på en landsbygdsutveckling som kan föra med sig fördelar med
bättre avloppslösningar och mer människor boende på landsbygden. Kommunen avser att
låta bebyggelse tillkomma på platser där det redan finns bebyggelse. För att få lättnader i
strandskyddet måste kriterierna uppfyllas.
I översiktsplanen föreslås även nya vattenskyddsområden för att på lång sikt trygga dricksvattentillgången, bland annat någonstans mellan Skillingaryd och Vaggeryd. Kommunen
föreslår även ett nytt skyddsområde norr om Bondstorp.

Dagvatten
Nybyggnadsområden för bostäder och verksamheter samt vägar ger upphov till stora mängder regnvatten, som ska ledas bort. Dagvattnet blir mer eller mindre förorenat, beroende
på byggmaterial och luftkvalitet, och transporteras snabbt ut i sjöar och vattendrag. För
att minska påverkan på sjöar och vattendrag (till exempel Lagans avrinningsområde) ska
åtgärder genomföras.
I Vaggeryd, Byarum och Klevshult kan kommunen i de flesta fall tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten. Markerna är genomsläppliga och vattnet går att infiltrera. I Hok är markförhållandena sådana att dagvattnet oftast inte går att omhänderta lokalt. Kommunen har
problem med att dagvattensystemet överbelastas vilket gör att kommunen behöver inventera
befintligt dagvattennät. I Skillingaryd och Bondstorp är markförhållandena sådana att lokalt
omhändertagande måste ske med annan teknik än infiltration, till exempel fördröjningsmagasin. De stora frågorna som rör dagvatten är att försöka se över befintliga system i bland
annat Skillingaryd för att minska översvämningsrisken och öka kapaciteten, samt inte minst,
att minska utsläppen till Lagan. Lagan har sina källflöden sydöst om Taberg och når havet
söder om Halmstad. Medelvattenföringen vid mynningen är 82 m³/s. Föroreningar till Lagan
måste minimeras då de inte bara påverkar lokalt utan också nedströms Vaggeryds kommun.
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I Båramo- och LogPointområdet kommer kommunen att göra stora diken för att försöka
efterlikna den fördröjning som skogsmarken i områdena har idag. Generellt sätt är det kommunens mening att dagvattnet skall tas omhand lokalt i så stor utsträckning som möjligt.
Det kan ske genom infiltration, fördröjning och rening. Vid stora hårdgjorda ytor är detta
extra angeläget och i vissa fall vid industrietableringar är det även angeläget att se över
dagvattensystemen för att kunna övervaka exempelvis släckvatten så att detta inte leds ut i
naturen. Vid industrietableringar kan det också vara aktuellt att införa rening av dagvattnet.

Översvämningar
Vaggeryds kommun bedömer att den största översvämningsrisken i kommunen är att befintligt dagvattennät blir överbelastat vid kraftiga regn. Av den nya byggnation som planen föreslår kan till exempel planförslaget utmed Linnarbäcken komma att bli översvämningshotat
i och med ökad nederbörd som konsekvensens av klimatförändringar. Kommunen kommer
att utreda detta ytterligare i detaljplaneprocessen. I Skillingaryd föreslås i översiktsplanen
flertalet dammar för att på sikt öka beredskapen och förhindra översvämningar samt minska
påverkan på Lagan.
I Hok föreslås ett bostadsområde vid Forsvägen, i Bondstorp en camping och nya bostäder.
I dessa områden är terrängen sådan att översvämningsrisken bedöms vara liten. Översvämningsrisken för befintliga områden har kommunen inte kartlagt. Kommunen arbetar med
att minska risken för översvämning med planförslag för dagvatten i Skillingaryd. Dessutom
kommer förslagen med dagvattendammar att vara positivt ur miljösynpunkt då de fördröjer
vattnet innan det rinner vidare mot Lagan.

PÅ LANDET ÄR DET VANLIGT MED ENSKILT
AVLOPP.

Foto:Smålandsbilder.se

Strandskydd
Den nya byggnation som föreslås i planen kan komma att föra med sig en ytterligare ökning
av antalet fritidsbåtar och bryggor. Bebyggelsen och fritidsbåtarna kan vara ett hot mot
växt- och artrikedomen. Här finns en intressekonflikt mellan kulturhistoriska och ekologiska
aspekter på ena sidan, och ekonomiska samt starka fritidsintressen på andra sidan. Den
ökade turismen längs sjöar och vattendrag kan komma att utgöra ett hot mot strandskyddet
vid vissa av kommunens vattenområden eftersom turismanläggningar för med sig önskemål
om till exempel bryggor och röjning av vass, vilket kan vara negativt för djurlivet i området.
Kommunen anser att det allemansrättsliga värdet med en fri passage/gångväg utmed våra
sjöar och vatten är mycket viktigt. Tomtplatsens avgränsning måste vara tydligt så att det
framgår för allmänheten att stråket närmast vattnet är för allmänheten. Det är viktigt att poängtera att strandskyddet ej slutar att gälla i LIS-områden. Strandskyddet gäller fortfarande
och det som tillåts är att bebyggelse kan få komma närmre vattnet än 100 m.

Avloppsplanering på landsbygden

DET ÄR BRA OM MÄNNISKOR KAN CYKLA
ELLER GÅ TILL JOBBET ISTÄLLET FÖR ATT TA BILEN.
Foto:Smålandsbilder.se

I planen ingår nya förhållningssätt till avloppsplanering på landsbygden. Det innebär att kommunen sätter upp riktlinjer för områden där det har varit problem att lösa enskilda avlopp.
Kommunen beskriver även hur man ser på avlopp för utpekade LIS-områden. Arbetet med
vattenplanering ska fortsätta och mynna ut i en vatten- och avloppsplan.

Transporter och kommunikation
För miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft” och ”Bara naturlig försurning”
samt ”Ingen övergödning” är bilanvändning och förbränning av fossila bränslen de största
hoten. Biltrafiken står för en stor del av de utsläpp som måste minskas för att nå miljömålen.
I översiktsplanen ges förslag för nya bostads- och verksamhetsområden som lokaliseras på
platser där det är gång- och cykelavstånd till centrum. Utbyggnadsområdena ligger i närheten
av kollektivtrafik. Det som inte finns inom gång- och cykelavstånd eller i närheten av befintlig
kollektivtrafik finns i avsnittet ”Landsbygdsutvecklingen i strandnära läge” och planförslaget
för LogPoint South Sweden.
I planen föreslås att gående och cyklister skall prioriteras och kommunen försöker att skapa
möjligheter för människor att gå och cykla dit de ska. En cykelplan med förslag på utbyggnad
ska arbetas fram. Åtgärden ingår i kommunens energi- och klimatstrategi. Planen stödjer
miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” eftersom många av planförslagen handlar
om att förtäta befintlig bebyggelse vilket är bra för en tätare bebyggelse ger större underlag
för kollektivtrafik och service, vilket i sin tur kan hålla ner bilresandet. Även förslagen med att
flytta transporter från väg till järnväg är bra för miljömålet på lång sikt även om det innebär
en ökning av transporterna lokalt.
En ny väg norr om Hok kommer att avlasta den öst-västlig vägen inne i samhället. Hastigheterna kommer att bli högre på den nya vägen. Vägen går igenom Hoks vattenskyddsområde som kommunen ansökt om att avregistrera. Föreslagen byggelse på Lillholmsområdet
placeras på ett lämpligt skyddsavstånd från den nya vägen. De störningar som finns runt det
föreslagna verksamhetsområdet i Hok gör att det lämpar sig som ett verksamhetsområde.
Järnvägssatsningar

Förslaget att elektrifiera järnvägsbanan mellan Vaggeryd och Skillingaryd ger en positiv miljöpåverkan. De positiva effekterna beror på minskad dieselanvändning och en ökad flexibilitet

97

MILJÖPÅVERKAN
Pilarna nedan visar bedömning av miljöpåverkan av planens genomförande jämfört med nollalternativet.
Pil uppåt betyder positivt för miljön. Pil
nedåt betyder negativt för miljön. Pil åt sidan betyder ingen större skillnad jämfört
med om planen inte genomförs.

MILJÖPÅVERKAN NYA BOSTADSOMRÅDEN

Naturmark/grönområden

Förorenad mark

för person- och godstransporterna. Ökad flexibilitet i trafikeringen kan i sin tur leda till ökad
turtäthet och ett ökat resande.
Vaggeryds kommun har under 2011 gjort stora satsningar på planskilda korsningar i Vaggeryd och Skillingaryd. Det fortsatta arbetet med att se över plankorsningar vid exempelvis
Hokavägen i Vaggeryd och den i Byarum m.fl. är positivt ur säkerhetssynpunkt. Förslaget
med triangelspår i Vaggeryd behöver utredas mer innan konsekvenserna kan beskrivas. Syftet
med att göra järnvägssatsningarna är vinster i hälsa och säkerhet samt att få logistik och
persontrafik att flyta bättre på järnväg. Nackdelarna är att triangelspår eller tunnlar blir kostsamma och för med sig stora ingrepp på platsen. De skapar även nya barriärer i landskapet.

Nollalternativ
Nollalternativet är det troliga utvecklingsalternativet utan förändringarna som planen föreslår. Pilarna visar bedömning av miljöpåverkan av planens genomförande jämfört med
nollalternativet. Pil uppåt betyder positivt för miljön. Pil nedåt betyder negativt för miljön.
Pil åt sidan betyder ingen större skillnad jämfört med nollalternativet.

Nollalternativ nybyggnadsområden bostäder
Strandskydd

Transporter till arbetet

Transporter landsbygden

Kulturmiljöer

MILJÖPÅVERKAN NYA
VERKSAMHETSOMRÅDEN
Dagvatten

Transporter anställda

Transporter gods på väg

Transporter gods på järnväg

Transporter av farligt gods

Buller

Nollalternativet för bostadsutbyggnad innebär att ingen naturmark tas i anspråk. Utan
planförslaget tas ingen jordbruksmark/kulturmark i anspråk. Nollalternativet innebär inga
lättnader i strandskyddet för bostadsändamål. Även om nya bostäder inte föreslås genereras
en hel del trafik till befintligt landsbygdsboende och till övriga bostäder.
Nollalternativet för kvarteren Nålen, Hyveln, Råbocken, Rådjuret och Räven innebär att
dessa inte ändrar användning vilket skulle vara negativt för omgivande bebyggelse. Utan
förslaget fortsätter industrierna inne i samhället att ligga ”inklämda” mellan bostadsområden
utan att kommunen redovisar hur man istället skulle kunna använda marken. Utan förslaget
saneras inte den förorenade marken för bostadsändamål.

Nollalternativ nybyggnadsområden verksamheter
Nollalternativet för LogPoint-projektet, Stödstorpsområdet, verksamhetsområdet i Hok och
säkerhetsparkeringen/verksamhetsområdet i Klevshult är att områdena inte tas i anspråk som
verksamhetsområde och att marken kvarstår som skogsmark. Utan planförslaget fortsätter
Munksjöområdet att vara som det är. Utan planförslagen är marken i områdena fortfarande
bullerstörd men marken har inte pekats ut som lämplig för verksamheter. Utan planförslaget
behöver inte dagvatten avledas och nya diken anläggas.
Planförslagen att ändra lokalisering av bensinstationer (som hanterar farligt gods) innebär
att närområdena blir trevligare och säkrare för omgivande bebyggelse. Utan planförslaget
kvarstår nuvarande användning och kommunen har inte redovisat sin syn på var det är
lämpligt eller olämpligt med den typen av verksamheter.
De lokala transporterna av gods på väg kommer förmodligen att öka till de nya logistikområdena. De nya verksamhetsområdena och Båramoterminalen möjliggör för de långväga transporterna att ske på järnväg vilket är positivt. Verksamhetsområdena lokaliseras i områden
som redan är bullerstörda, vilket gör att en liten ökning av trafikbuller och verksamhetsbuller
är acceptabel.

Nollalternativ påverkan på vattenområden
Naturmark och skog

Kulturmiljöer

Den påverkan som planens genomförande har på kommunens vattenområden kan bli genom
att planen föreslår lättnader i strandskyddet och genom att kommunen sätter upp riktlinjer
för kommunalt och enskilt avlopp.
Strandskydd

För en del planförslag föreslås byggnation inom strandskyddat område. Exempel på detta är
Södra Vaggeryd - Nestors, Söder om Badplatsvägen i Vaggeryd, vid kvarnen i Vaggeryd med
flera. Detta är byggnation i strandnära läge inom tätorterna och där kommer kommunen att
upphäva delar av strandskyddet när detaljplan upprättas. Marken närmast vattnet planläggs
som naturmark och då upphävs inte strandskyddet inom naturmarken.
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Den andra påverkan som planförslaget har är att kommunen pekat ut fem LIS-områden.
Det är viktigt att poängtera att även med LIS-förslagen så slutar inte strandskyddet att gälla.
Det som tillåts är att bebyggelse kan få komma närmre vattnet än 100 m. För att få tillämpa
lagstiftningen måste vissa kriterier uppfyllas. Dessa kriterier är satta för att kunna tillåta
lättnader i kommuner som har god tillgång till stränder men samtidigt se så att tillräcklig
miljöhänsyn tas.

SÖDRA STIGAMO, BLIVANDE LOGPOINT-OMRÅDE.
Flygbild: Örjan Carlström

Utan planförslagen med landsbygdsutveckling i strandnära läge så kan inte skälet landsbygdsutveckling tillämpas. För vattenmiljöerna är nollalternativet positivt eftersom de nuvarande
reglerna är mer restriktiva till att lämna dispenser, vilket är bra för strandskyddet och den
allemansrättsliga tillgängligheten.

MILJÖPÅVERKAN VATTENOMRÅDEN

Vatten och avlopp

Lättnader i strandskyddet

För att jobba vidare med kommunens vatten skall kommunen göra en vatten- och avloppsplan. I planen skall kommunen redovisa hur kommunen ser på utvecklingen av vatten och
avlopp (kommunalt och enskilt) samt vattenfrågor i stort. Kommunen skall även genomföra
inventeringar av riskobjekt, samt peka ut vilka objekt som skall skyddas.
Utan planförslaget kan kommunen inte tillämpa de nya riktlinjer som tagits fram för enskilt
vatten och avlopp. Kommunen har heller inte redovisat hur man avser att jobba med kommunalt vatten och avlopp framöver. Utan planen har kommunen inte beskrivit utvidgningen
av VA-områdena i Åker och Bondstorp.

Enskilt vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

MIJLÖPÅVERKAN TRANSPORTER
OCH KOMMUNIKATION

Nollalternativ transporter och kommunikation
Utan infrastrukturförslagen förändras inte transportvägarna för farligt gods, kapaciteten på
järnvägen ökar inte och gång- och cykelvägarna byggs inte ut. Ambitionen i planen är att
flytta transporter från väg till järnväg för att på så sätt minska miljöpåverkan.
Om inte planen genomförs finns barriärerna (till exempel järnvägen och stora vägar) kvar i
samhällena men inga nya skapas. Områden som idag är bullerstörda fortsätter att vara det.
Förslagen att på sikt åtgärda återstående plankorsningar innebär att de antingen stängs eller
ersätts med tunnlar eller broar, för att skydda bilister, gående och cyklister. Utan planförslaget
har kommunen ingen taktik för hur dessa säkerhetsproblem skall åtgärdas.
Även planförslaget att bygga ny väg norr om Hok höjer säkerheten. Utan förändringen kommer även i fortsättningen tung trafik att färdas via bostadsområdet i norra Hok.

Gång- och cykelvägar

Järnvägstransporter

Vägtrafik

Fysiska barriärer

Buller

Antalet områden som bullerstörs ökar inte, föreslagna utbyggnadsområden för vägar och
järnvägar är redan bullerstörda områden.

Betydande miljöpåverkan
Ett av syftena med att göra en miljökonsekvensbeskrivning i översiktsplaneprocessen är att
utreda om något av det översiktsplanen föreslår kan leda till en betydande miljöpåverkan
om det genomförs. Kommunen anser inte att något av översiktsplanens förslag kan anses
medföra en betydande miljöpåverkan. Nästa steg för planförslagen är att i detaljplaneprocessen göra behovsbedömningar.
I behovsbedömningarna tar kommunen ytterligare en gång ställning till om planen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Det är möjligt att ny information har tillkommit i
processen som då gör att kommunen gör en annan bedömning.
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