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Kaffe serveras från kl. 08:30

Plats:

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Föregående mötesprotokoll

4

Anmälan av informationshandlingar

3

5

Anmälan av delegationsbeslut

4

6

Inkomna remisser, promemorior och motioner

5-9

7

Frågor

Informationsärenden och aktuellt
8

Aktuell information

9

Handlingsplaner - Regional utvecklingsstrategi

10

Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken

10 - 12

11

Inriktningsbeslut tågdepå

13 - 22

12

Månadsrapport september

13

Information om dagens beslutsärenden

Beslutsärenden till regionfullmäktige
14

Motion - Får man ta med hunden på resan ?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!

23 - 53

Beslutsärenden för nämnden
15

Delårsrapport 2 - 2019

54 - 107

16

Handlingsprogram för transportinfrastruktur i
Kalmar län 2020-2025
Aktualitetsprövning av översiktsplan Vetlanda
kommun
Remiss - Förslag till föreskrift om
bärighetsklasser i Jönköpings län

108 - 129

17
18

1

130 - 262
263 - 275

KALLELSE

2(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:
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2019-10-15 kl.09.00
kl. 09.00-12.00 Information
kl. 12.00-14.00 Lunch och gruppöverläggningar
kl. 14.00-16.30 Sammanträdet fortsätter
Remiss - Fördjupad översiktsplan för Jära /
276 - 321
Svedbrandshult
Sammanträdesplan TIM 2020
322 - 325

Övrigt
21

Övriga frågor

Kallade

För kännedom

Ordinarie ledamöter
Marcus Eskdahl (S) ordförande
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf.
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S)
Simon Johansson (S)
Arnold Carlzon (KD)
Bengt Sverlander (KD)
Bengt Petersson (C)
Carl Fridolfsson (BA)
Curt Carlsson (L)
Etelka Huber (MP)
Tommy Bengtsson (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Anders Gustafsson (SD)
Robert Andersson (SD)

Ersättare
Berry Lilja (S)
Liza Oswald (S)
Krister Hansson Dahl (S)
Gabriella Mohlin (S)
Irene Oskarsson (KD)
Pia Skogsberg (KD)
Matilda Henriksson (C)
Johan Malm (C)
Mikael Karlsson (L)
Annica Nordqvist (MP)
Willy Neumann (V)
Anders Bengtsson (M)
Lis Melin (M)
Jan-Olof Svedberg (SD)
Mattias Johansson (SD)

Tjänstemän
Jane Ydman, t.f regiondirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef
regional utveckling
Lars Wallström, controller
Maria Cannerborg, miljöchef
Linda Byman, nämndsekreterare

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)

Personalrepresentanter:
Kent Grahn, SACO
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RJL 2019/10

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2019-10-15
Ärendetyp
Protokoll

Ärenderubrik






Inkomna handlingar






RJL 2018/2503Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13 § 145 Avsiktsförklaring angående
deltagande i Biogas research center
Årsstämmoprotokoll Kust till kust AB 2019-06-19
RJL 2019/1960 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-09-24 § 160 Inriktningsbeslut tågdepå
Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-09-17
Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-10-02
Minnesanteckningar politisk samverkansgrupp för Krösatågen 2019-09-03
RJL 2019/2369 Öppet brev till politiker ansvariga för Länstrafiken och Beställningscentralen
från Länstransporter
RJL 2019/1187 Svar på brev från Trafikverket gällande tidplan för införande av ERTMS
Svensk kollektivtrafik Politisk omvärldsanalys hösten 2019

Utgående skrivelser
Regeringsbeslut
Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Övrigt
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RJL 2019/9

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2019-10-15
Ärendetyp
TIM 4.4.1

Ärenderubrik
Delegationsrapport färdtjänsten augusti 2019

Diarienummer
RJL 2019/461
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Beslutsdatum
2019-09-09

Beslutsdelegat
Björn Elm

Dokument
Utskriftsdatum: 2019-09-05
Diarieenhet:

Utskriven av:

Kirsi Heino

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisser Augusti 2019
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

2019.9823

I

Remiss angående förslag till föreskrifter om
Linda Byman
hastighetsbegränsning på väg 195 i Jönköpings
län

2019-08-08

Trafikverket

Regionens åtagande

RJL 2019/1873

Remiss angående förslag till föreskrifter om
REMISS
hastighetsbegränsning på väg 195 i Jönköpings
län
Svar senast 19 September 2019

2019.9927

I

Remiss - Organbevarande behandling för
donation

Nathalie Bijelic Eriksson

2019-08-13

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2019/1894

Remiss - Organbevarande behandling för
donation

REMISS

Svar senast 12 november 2019
2019.10489

I

Remiss - Tourism and related services Accessible tourism for all - Requirements and
recommendations

Evelina Örn

2019-08-30

Svenska institutet för standarder

Regionens åtagande

RJL 2019/2020

Remiss - Turism och tillgänglighet (Tourism and REMISS
related services - Accessible tourism for all.
Requirements and recommendations)
Svar senast 26 september 2019

Sidan 1 av 1

5

Dokument
Utskriftsdatum: 2019-10-01
Diarieenhet:

Utskriven av:

Kirsi Heino

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Motioner September 2019
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Motion - Bidrag till Djurambulansen i
Jönköpings län

Lena Strand

2019-09-02

Sverigedemokraterna

Regionens åtagande

RJL 2019/2041

Motion - Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings MOTION
län

2019.10531

2019.10986

I

I

Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken

Lena Strand

2019-09-18

Vänsterpartiet i Region Jönköpings län

Regionens åtagande

RJL 2019/2186

Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken

MOTION

Sidan 1 av 1
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Dokument
Utskriftsdatum: 2019-10-01
Diarieenhet:

Utskriven av:

Kirsi Heino

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisser september 2019
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Remiss - Trafikplan

Emil Hesse

2019-09-02

Nässjö kommun

Regionens åtagande

RJL 2019/2040

Remiss - Trafikplan, Nässjö kommun
Svar senast 30 november

REMISS

Förslag på trafikföreskrift

Emil Hesse

2019-09-05

Trafikverket

Regionens åtagande

RJL 2019/2077

Remiss - Förslag till föreskrift om
bärighetsklasser i Jönköpings län
Svar senast 17 oktober

REMISS

2019.10530

2019.10698

2019.10783

I

I

I

Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets Evelina Örn
föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande
och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

2019-09-09

Läkemedelsverket

Regionens åtagande

RJL 2019/2103

Remiss: Förslag till föreskrifter om ändring av
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS
2016:34) om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit
Svar senast 9 oktober

REMISS

2019.10789

I

Föreskrifter om förordnande och utlämnande av Evelina Örn
läkemedel och teknisk sprit

2019-09-10

Läkemedelsverket

Regionens åtagande

RJL 2019/2105

Remiss: : Förslag till nya föreskrifter om
förordnande och utlämnande av läkemedel och
teknisk sprit och föreskrifter om ändring av
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9)
om detaljhandel vid öppenvårdsapotek
Svar senast 9 oktober

REMISS

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

Elisabet Eriksson

2019-09-10

Linköpings kommun

Regionens åtagande

RJL 2019/2113

Remiss: Förslag till utvecklingsplan för
Linköpings ytterstad Samråd
Svar senast 1 december

REMISS

Föreskrift om belopp för vård av
utskrivningsklara patienter år 2020

Evelina Örn

2019-09-10

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2019/2115

Remiss - Förslag till föreskrift om belopp för vård REMISS
av utskrivningsklara patienter år 2020
Svar senast 22 oktober

2019.10804

2019.10824

2019.10827

I

I

I

Missiv och sändlista - handlingsprogram för
skydd och säkerhet i Sävsjö kommun

Elisabet Eriksson

Sidan 1 av 3
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2019-09-10

Sävsjö kommun

RJL 2019/2117

Remiss - Förslag till handlingsprogram för skydd REMISS
och säkerhet i Sävsjö kommun
Svar senast 10 oktober

2019.10915

Remiss avseende Nätkirurgi vid prolaps och
urininkontinens som nationell högspecialiserad
vård

Evelina Örn

2019-09-16

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2019/2161

Remiss avseende sakkunniggruppers
genomlysning inför beslut om nationell
högspecialiserad vård - Nätkirurgi vid prolaps
och inkontinens
Svar senast 11 november

REMISS

Remiss avseende Avancerad rekonstruktiv
kirurgi efter förlossning

Evelina Örn

2019-09-16

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2019/2162

Remiss avseende sakkunniggruppers
REMISS
genomlysning inför beslut om nationell
högspecialiserad vård - Avancerad rekonstruktiv
kirurgi efter förlossning
Svar senast 11 november

2019.10918

2019.10922

I

Regionens åtagande

I

Remiss avseende Fosterterapi

Evelina Örn

2019-09-16

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2019/2164

Remiss avseende sakkunniggruppers
genomlysning inför beslut om nationell
högspecialiserad vård - Fosterterapi
Svar senast 11 november

REMISS

Remiss avseende Hjärtsjukdom och graviditet

Evelina Örn

2019-09-16

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2019/2165

Remiss avseende sakkunniggruppers
genomlysning inför beslut om nationell
högspecialiserad vård - Hjärtsjukdom och
graviditet
Svar senast 11 november

REMISS

Remiss avseende PGD, Preimplantatorisk
genetisk diagnostik

Evelina Örn

2019-09-16

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2019/2166

Remiss avseende sakkunniggruppers
REMISS
genomlysning inför beslut om nationell
högspecialiserad vård - PGD, Preimplantatorisk
genetisk diagnostik
Svar senast 11 november

2019.10924

2019.10926

2019.10930

I

I

I

Remiss avseende Moyamoya

Evelina Örn

2019-09-16

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2019/2168

Remiss avseende sakkunniggruppers
genomlysning inför beslut om nationell
högspecialiserad vård – Moyamoya
Svar senast 11 november

REMISS

Remiss - Samråd översiktsplan 2035 Ljungby
kommun

Elisabet Eriksson

2019-09-20

Ljungby kommun

Regionens åtagande

RJL 2019/2216

Samråd för översiktsplan 2035, Ljungby
kommun
Svar senast 20 november

REMISS

2019.11102

I

I

Sidan 2 av 3
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2019.11122

I

Remiss avseende Handlingsprogram för skydd
och säkerhet 2020-2023

Evelina Örn

2019-09-23

Höglandets Räddningstjänst

Regionens åtagande

RJL 2019/2228

Remiss avseende förslag till nytt
handlingsprogram för skydd och säkerhet för
Nässjö och Vetlanda kommuner
Svar senast 18 oktober

REMISS

Sidan 3 av 3
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 124-139
Tid:

2019-10-02 kl.08.30-11.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§128

Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/2186
Beslut
Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag:
1. Motionen anmäls och presenteras vid kommande
nämndsammanträde där ledamöterna ges möjlighet att
lämna synpunkter.
2. Efter nämndsammanträdet tas ett faktaunderlag fram.
Sammanfattning
Inkommen motion får Vänsterpartiet angående Nattstopp i
kollektivtrafiken har fördelats till nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö för vidare beredning.
Beslut skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 31-37
Tid:

2019-09-19, kl 13.00-15.00

Plats:

Sal B, Regionens hus

§ 37

Fördelning av inkomna motioner




Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken – RJL 2019/2186 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län – RJL
2019/2041 - Regionstyrelsen
Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök – RJL
2019/2000 - Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§150-169
Tid:

2019-09-24 11:00-15:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 160

Inriktningsbeslut tågdepå
Diarienummer: RJL 2019/1960
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner påbörjan av förstudie av ny tågdepå med mål
att i första hand bygga och äga depå samt köpa fastigheten
Nässjö 13:2 (Impen). Om köp av fastighet inte kan
genomföras, ska fastigheten istället arrenderas.
Reservation
Håkan Nyborg och Samuel Godrén, båda SD, reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Efter utvärderade alternativ föreslås att tågdepå och fastighet i
första hand ska ägas av Region Jönköpings län. Om fastigheten
inte är möjlig att köpa ska den som ett andra alternativ arrenderas.
Förstudie av ny tågdepå på fastigheten Nässjö 13:2 (Impen)
påbörjas omgående.
Beslutsunderlag
 Redovisning av fastighetschef och trafikdirektör
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-09-11
 Tjänsteskrivelse 2019-08-27
Yrkande/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med
instämmande av Rune Backlund (C) och Mikael Ekvall (V)
Håkan Nyborg (SD) yrkar att alternativa lokaliseringar av tågdepå
utreds.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Håkan
Nyborgs yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet
med föreliggande förslag.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§150-169
Tid:

2019-09-24 11:00-15:15
Beslutet skickas till
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret – Länstrafiken, Regional utveckling
Verksamhetsstöd och service – Regionfastigheter

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Jimmy Ekström (L)

Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Håkan Nyborg (SD)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-27

1(4)

RJL 2019/1960

Regionfullmäktige

Inriktningsbeslut tågdepå
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna påbörjan av förstudie av ny tågdepå med mål att i första hand
bygga och äga depå samt köpa fastigheten Nässjö 13:2 (Impen). Om köp
av fastighet inte kan genomföras, ska fastigheten istället arrenderas.

Sammanfattning
Efter utvärderade alternativ föreslås att tågdepå och fastighet i första hand ska
ägas av Region Jönköpings län. Om fastigheten inte är möjlig att köpa ska den
som ett andra alternativ arrenderas. Förstudie av ny tågdepå på fastigheten Nässjö
13:2 (Impen) påbörjas omgående.

Information i ärendet
Bakgrund
Region Jönköpings län har idag allt underhåll av dagens Krösatågsfordon placerat
i Nässjö. Region Jönköpings län genom Jönköpings länstrafik (JLT) planerar för
en modernisering av fordonsflottan med start hösten 2022 för att möta ERTMS
kravet på södra stambanan från och med 2023. De nya el-tågen blir betydligt
längre och med högre kapacitet än idag. Det går inte att anpassa den befintliga
verkstadsdepån till nya fordon för en rimlig kostnad. En ny verkstadsdepå behöver
därför anläggas för service och underhåll av dessa fordon. Nässjö är ur ett
trafikeringsperspektiv mycket lämplig som underhållsnod, eftersom flertalet av
linjerna trafikerar Nässjö. Nässjö används även som uppställningsplats för
Krösatåg nattetid.

Nuläge och framtida behov
Idag servas och repareras 26 stycken Krösatåg i tågdepå Nässjö.
Fordonsanskaffningen tar höjd för att det på 15-20 års sikt kommer behöva
underhållas uppemot 40 tåg i verkstaden i Nässjö. Befintlig tågdepå har varken
kapacitet eller tillräcklig längd för de nya fordon som kommer att beställas. Idag
är fordonen 55 meter långa, de nya tågen kommer att ha en längd på 80 meter.
I dagsläget hyr underhållsleverantören (Bombardier) tågdepån i Nässjö av
Jernhusen. JLT arbetar parallellt med Jernhusen om att överta hyresavtalet i
befintlig depå. Om JLT har rådighet över tågdepån ökar konkurrensneutralitet och
långsiktighet vid upphandlingar. Alla anbudsgivare får samma förutsättningar för
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RJL 2019/1960

att kunna bedriva underhållet. Detta skapar möjligheten till fler och mer
ekonomiskt fördelaktiga anbud. Även personalmässigt ges det bättre
förutsättningar till att långsiktigt kunna bygga upp högre kompetensnivå för att
kunna underhålla tågen. Det är viktigt att säkerställa en varaktig placering för
underhållsdepå samt tillräcklig uppställningsplats så att den regionala tågtrafiken
kan utföras enligt planerna.
Trenden i Sverige är att allt fler regioner äger/har rådighet över tågdepåerna och
hyr ut till underhållsleverantörerna eller tågoperatörerna. Det finns i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet mål om att tågtrafiken ska fördubbla sitt resande till
2025 jämfört med 2011. Målet är på god väg att uppnås och för att den positiva
trenden ska fortsätta finns behov av att ytterligare stärka tågsidan och samtidigt
säkerställa underhållet av fordonen.
Om ny tågdepå blir klar först efter att leverans av de första nya tågen skett,
kommer arbete krävas med att finna en tillfällig lösning i samverkan med
underhållsentreprenören. Det finns en stor möjlighet att Trafikverket hösten 2019
ger besked att införandet av ERTMS ytterligare senareläggs. Om det beskedet
kommer så innebär det att leveransen av nya fordon kan senareläggas, vilket ökar
möjligheten att en tillfällig lösning inte kommer att krävas.

Alternativa möjligheter som utretts
1. Nollalternativ
Innebär att överlåta till marknaden att lösa behovet av depå likt idag.
Anbudsgivarna får själva säkerställa sina behov av depå på öppna marknaden.
Bedöms vara kostnadsdrivande för trafik-/underhållsavtalet. Osäkert om/hur
marknaden kan erbjuda en depå som är anpassad för de nya fordonen som
levereras.
2. Arrende Impen – Region Jönköpings län äger tågdepån
Trafikverket har i inledande dialoger ställt sig positivt till att arrendera ut
fastigheten Impen. Med tanke på att tågens livslängd är 30 år vilket innebär att det
sist levererade tågets avskrivningstid upphör om 40 år från 2019 så är en
arrendetid om 50 år önskvärd (baserat på 2019) eftersom tågens tekniska livslängd
kan övergå dess avskrivningstid.
Region Jönköpings län äger idag inga byggnader på mark (fastigheter) som
regionen inte äger. Ett arrende innebär att Trafikverket (jordägaren) kan säga upp
arrendeavtalet med Region Jönköpings län (arrendatorn) efter avtalstidens slut t ex
50 år. Då har Trafikverket rätt att köpa tågdepån men om de avböjer ska tågdepån
tas bort på Region Jönköpings läns (Krösatågens) bekostnad. Region Jönköpings
län bör i arrendeavtalet försöka förhandla sig till en lång uppsägningstid för att
möjliggöra en avveckling, samt byggnation av en ny depå på annan plats, samt
försöka reglera hur tågdepån ska lösas in eller avvecklas. Region Jönköpings län
bör även framhålla att det skrivs in i arrendeavtalet att man önskar förvärva
fastigheten under eller efter arrendeavtalets avtalstid om Trafikverket längre fram
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kan konstatera att Impen inte behövs för Trafikverkets behov. Om inte
arrendeavtalet sägs upp, förlängs det 5 år i taget.
Risken finns att Regionen får betala för att avveckla tågdepån år 50 trots att den
har ett värde på marknaden.
3. Fastighetsköp Impen – Region Jönköpings län äger tågdepån
Fastighetsköp är önskvärt jämfört med arrende med tanke på investeringsutgiftens
storlek. Förutsatt att Trafikverket inte godtar att inlösen ska regleras i
arrendeavtalet så har fastighetsköpet den fördelen att tågdepån har ett värde efter
40 år även om det bokföringsmässiga värdet är lågt.
Det är okänt hur lång tid det skulle ta för Trafikverket att på högre nivå formellt
besvara önskemålet om att köpa Impen. Frågan skulle kunna ställas parallellt med
att Regionen utför sin förstudie och skulle inte påverka tidplanen i alternativ 2 om
Trafikverket gav ett svar inom 3-4 månader.
4. Fastighetsköp annan mark än Impen – Region Jönköpings län äger
tågdepån
Om Region Jönköpings län önskar äga fastigheten där depån byggs (och inte
arrendera) och Trafikverket motsätter sig en försäljning av Impen skulle regionen
kunna genomföra en lokaliseringsutredning för att hitta möjliga fastigheter att
köpa. Om det finns andra möjliga fastigheter än Impen är okänt, eftersom ingen
lokaliseringsutredning har genomförts. Tidplanen i alternativ 2 påverkas dock
markant eftersom en lokaliseringsutredning, förvärv av fastigheter samt troligen
en fastighetsbildning skulle ta ett till två år i anspråk. Här kan även ytterligare tid
tillkomma eftersom en sådan fastighet troligen saknar lämplig anslutningspunkt
till den statliga infrastrukturen. En lokaliseringsutredning vore möjlig att
genomföra om leveransen av nya fordon flyttas fram, vilket inte bedöms
kostnadseffektivt. En lokalisering som inte är i närheten av Nässjö innebär högre
kostnader för tågtrafiken, eftersom tågen normalt sett åker till depån efter att de
haft Nässjö som slutstation.
5. Hyra Impen eller annan fastighet
Region Jönköpings län kan låta en annan part uppföra och hyra ut tågdepån.
Tidplanen påverkas på så sätt att hyresavtal ska förhandlas och beslutas, vilket
troligen tar flera månader. Processen framåt riskerar också att fördröjas när
tågdepån kan tas i drift eftersom det är en part ytterligare (hyresvärden) som ska
delta i förhandlingarna och arbetet med Trafikverket och Nässjö kommun.
Region Jönköpings län har som huvudprincip att äga byggnader som har en
specialiserad verksamhet (såsom sjukhus, bussdepå och kulturhus) medan
byggnader med enklare verksamhet och som det finns en marknad för hyrs (såsom
kontor, enklare vård etc). Utöver detta är huvudprincipen att äga byggnader som
har en geografisk närhet till de byggnader där Regionfastigheter har
fastighetstekniker stationerade (Ryhov, Värnamo sjukhus, Eksjö sjukhus samt
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Nässjö Vårdcentrum). Äga är även det vanliga för att lösa regionens långsiktiga
lokalbehov medan osäkra eller kortsiktiga lokalbehov normalt sett förhyrs. Om
det finns uttalade krav på geografisk placering är hyra ofta det enda alternativet,
då lokalen kan vara en liten del i en större byggnad.

Slutsats
Regionfastigheter och Jönköpings länstrafik bedömer att man tillsammans med
konsulter kan tillhandahålla den kompetens och projektledning som krävs för
byggnationen av en tågdepå. Rekommendationen är att Region Jönköpings län
äger tågdepån och i första hand förvärvar aktuell fastighet Impen, i andra hand
tecknar arrendeavtal för fastigheten på om möjligt 50 år.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27
Bilaga 1 Process 2017-2019 juni
Bilaga 2 Översiktsbild

Beslut skickas till
Jönköpings länstrafik
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör

NN
NN
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Bilaga 1 – RJL 2019/1960
Processen 2017-2019:
• Våren 2017 – Workshopserie kring framtidens Krösatåg där bland annat fordonsbehov och
depåfrågor diskuterades och behovet av en ny depå i Nässjö 2022. Deltagare var politiker och
tjänstemän från parterna inom Krösatågen.
• 2017-12 – Överenskommelse om införskaffning av nya tåg (RJL2017/3309). Nya tåg behövs bland
annat på grund av nytt regelverk gällande för tågsäkerhetssystem (ERTMS). Som bakgrund till
beslutet togs rapporten ”Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen” fram. Där framgår
att tågdepån ska stå klar 2022.
• 2017-12-12 – Överenskommelse om införskaffande av nya tåg beslutas. Av överenskommelsen
framgår att ”depåkapacitet för framtida fordonsunderhåll [måste] säkerställas”.
• 2018-07-12 – Länstrafiken ansöker om en ny tågdepå.
• 2019-01-21 – Investeringsrådet inom Region Jönköpings län ger Regionfastigheter i uppdrag att
börja arbeta med ärendet kring ny tågdepå samt att även utreda alternativet att hyra tågdepån.
• 2019-02-05 – Regionfullmäktige tog beslut om bland annat borgensåtagande och avropsavtal av nya
tåg.
• 2019-02-05 – Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (”ÅVS”) för Nässjö slutfördes. Fastigheten Nässjö
13:2 ”Impen” pekas av Trafikverket ut som en möjlig och naturlig plats för en ny depå och
Länstrafikens behov av en depå framgår tydligt i ÅVS.
• 2019-02-22 – Möte mellan Regionfastigheter och Länstrafiken för att besluta om strategi i ärendet
tågdepå. Beslut att i första hand fråga Nässjö kommun om intresse kring att bygga och äga tågdepån.
• 2019-03-07 – Möte mellan Regionfastigheter, Länstrafiken och Nässjö kommun (kommunchef m fl).
Presentation av ärendet, samt önskemål om besked i frågan om intresse att bygga och äga tågdepån.
• 2019-03-29 – Länstrafiken och Regionfastigheter kallas till möte för att informera TIM-presidiet i
depåfrågan.
• 2019-04-17 – Möte mellan delar av TIM-nämnden, Regionledningen, Länstrafiken,
Regionfastigheter och Nässjö kommun. Nässjö kommun gav besked att man inte vill/kan bygga och
äga tågdepån och hyra ut den till Region Jönköpings län.
• 2019-04-25 – Förfrågningsunderlag skickades ut för upphandling av nya tåg.
• 2019-05-08 – Möte mellan Trafikverket, Regionfastigheter, Länstrafiken och Nässjö kommun. Mötet
resulterade i att Trafikverket lovade ge besked om de vill sälja ”Impen” eller arrendera ut den.
• 2019-06-04 – Trafikverket gav besked via e-post att ”Trafikverket är positiva till ett långsiktigt
arrende för delar av fastigheten Nässjö 13:2 men ser inte en försäljning som ett alternativ. Arrendet
skrivs på så lång tid som tågens/depåns livslängd motiverar.”
•2019-06-26 - Trafikverket översände förslag på avtal om utredningarna för anslutning av depån på
Nässjö bangård.

19

Sanerat område och
tillhör Trafikverket

Tillhör
Trafikverket

(ange enhet via Infoga sidfot)
2019-10-08
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Trafikverket föreslår anslutning av depån till spår u3 och/eller 70.

(ange enhet via Infoga sidfot)
2019-10-08
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Spår u3 och 70

(ange enhet via Infoga sidfot)
2019-10-08
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 124-139
Tid:

2019-10-02 kl.08.30-11.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§136

Motion - Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Diarienummer: RJL 2018/1267
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Att motionen anses vara besvarad.
2. Att regionledningskontoreret ges i uppdrag att under 2020
utreda möjligheten att ta med mindre sällskapsdjur på
färdtjänstresor, utifrån av presidiet framtagna medskick,
med ett eventuellt införande 2021.
Sammanfattning
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna
föreslår i motionen: Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
 Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till
färdtjänst också rätt att ta med sig sitt husdjur.
Nämnden har inhämtat synpunkter från Länsrådet för
funktionsnedsättningar och Länspensionärsrådet och Nämndens
ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel över
motionen.
Utifrån faktaunderlag tar presidiet fram förslagtill beslut.
Beslutsunderlag
 Motionssvar 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Motionsunderlag 2019-08-19
 Protokoll, Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF,
2019-05-28
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet, 2019-05-20
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö,
2019-04-23
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö,
2018-11-20
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 124-139
Tid:

2019-10-02 kl.08.30-11.45






Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12
Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2018-05-29
Motion Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera
färdtjänstreglerna nu! 2018-05-08

Förslag till beslut på sammanträde
Presidiet är eniga om att motionen ska anses vara besvarad.
Därefter föreslår presidiet att regionledningskontoret ges i
uppdrag att utifrån de medskick som lämnades av presidiet 201909-03 titta vidare på möjlighetaen att under 2020 utreda
möjligheten att ta med sig sällskapsdjur vid färdtjänstresor. Med
ett eventuellt införande 2021.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionfullmäktige

Motionssvar- Får man ta med hunden på
resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige


Sammanfattning
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna föreslår i motionen:
Får man ta med hunden på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!
 Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till färdtjänst också
rätt att ta med sig sitt husdjur.
Nämnden tog 2018-11-20 beslut om att inhämta synpunkter från Länsrådet för
funktionsnedsättningar och Länspensionärsrådet och Nämndens ledamöter har
getts möjlighet att inkomma med inspel över motionen.

Information i ärendet
Utifrån motionens andemening finns skäl att tro att det är sällskapsdjur och inte
husdjur som avses enligt motionsunderlaget. Ett eventuellt införande bör ske
tidigast 2020-09-01 i samband med start av nya trafikavtal för Serviceresor. En
grov uppskattning av kostnaden för ett införande är 3 - 4 mnkr per år.
Att hantera sällskapsdjur i samband med färdtjänstresa kan vid en första anblick
vara en enkel fråga men det finns ett antal delar som måste beaktas. Resor som
sker inom Serviceresor är yrkestrafik och det är av mycket stor vikt att alla lagar,
regler och föreskrifter följs.
I motionsunderlaget behandlas frågor som berör lag om färdtjänst 1997:736
yrkestrafik och regelverk mm. Synpunkter från trafikföretag och andra län tas upp
i underlaget, samt synpunkter från Länsrådet för funktionsnedsättningar och
Länspensionärsrådet.

Beslutsunderlag





Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Motionsunderlag 2019-08-19
Protokoll, Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF, 2019-05-28
Protokollsutdrag Länspensionärsrådet, 2019-05-20
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Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 2019-04-23
Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 2018-11-20
Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12
Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2018-05-29
Motion Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera
färdtjänstreglerna nu! 2018-05-08

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T. f Regiondirektör

Carl- Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 102-123
Tid:

2019-09-03 kl.08.30-12.00

Plats:

Regionens hus, sal B

§109

Motion - Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Diarienummer: RJL 2018/1267
Beslut
Presidiet föreslår
 Att ett motionssvar tas fram
Sammanfattning
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna
föreslår i motionen: Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
 Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till
färdtjänst också rätt att ta med sig sitt husdjur.
Nämnden tog 2018-11-20 beslut om att inhämta synpunkter från
Länsrådet för funktionsnedsättningar och Länspensionärsrådet
och Nämndens ledamöter har getts möjlighet att inkomma med
inspel över motionen.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2019-08-19
 Protokoll, Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF,
2019-05-28
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet, 2019-05-20
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö,
2019-04-23
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö,
2018-11-20
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2018-05-29
 Motion Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera
färdtjänstreglerna nu! 2018-05-08
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 102-123
Tid:

2019-09-03 kl.08.30-12.00
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redovisar nedanstående ställningstaganden att ingå i
motionssvaret:
- Att mindre husdjur kan ges möjlighet att ta med på
färdtjänstresor.
- Att djurägaren har ansvaret för husdjuret under hela resan.
- Att husdjuret är placerat i säker bur/låda enligt föreskrivna mått
som djurägaren har ansvar för att ta med.
- Att en egenavgift tas ut för medförande husdjur.
- Att resa med husdjur beställs i god tid för planering av resan.
- Att Länstrafiken redogör för när det är möjligt att införa.
Eva Nilsson föreslår att en kostnadsberäkning tas med i
motionssvaret.
Förslaget bifalls av presidiet.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Länstrafiken

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Förvaltningsnamn
Linda Byman
Presidiet Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Motionsunderlag - Får man ta med hunden på
resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Inledning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet
lämnas information i ärendet till Presidiet Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö. Efter behandling i Presidiet Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö skrivs
förslag till beslut.

Information i ärendet
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna föreslår i motionen:
Får man ta med hunden på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!
 Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till färdtjänst också
rätt att ta med sig sitt husdjur.
Nämnden tog 2018-11-20 beslut om att inhämta synpunkter från Länsrådet för
funktionsnedsättningar och Länspensionärsrådet och Nämndens ledamöter har
getts möjlighet att inkomma med inspel över motionen.
Antagande ang motionen
Utifrån motionens andemening finns skäl att tro att det är sällskapsdjur och inte
husdjur som avses med anledning av beskrivningar från Wikipedia. Nedan
redovisas utklipp från Wikipedia.
Husdjur
Enl Wikipedia är husdjur de djur som människan tagit under sin vård och skötsel
och som regelbundet fortplantar sig i tamt tillstånd och låter underkasta sig en
med konst ledd förädling. I mera inskränkt bemärkelse menas med husdjur endast
sådana djur som står i ett mera direkt samband med jordbruket och vilka
människan tagit i sin tjänst för nyttiga ändamål. Från de egentliga husdjuren
brukar man utesluta sällskapsdjuren.
Djurskötselns syfte är främst produktion av livsmedel eller andra varor, men kan
även vara forskning, naturskydd eller annat.
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Till husdjur i vidsträcktare bemärkelse räknas bland däggdjuren hovdjuren häst
och åsna, svin, nötkreatur, zebu, jak och buffel, får, get, ren, kamel, lama och
alpacka, vidare kanin tillhörande gnagarna, samt rovdjuren hund och katt. Bland
fåglarna förekommer som husdjur svan, gås, anka, höns, påfågel, pärlhöns,
kalkon, duva och struts. Insekterna bi och silkesfjäril räknas även som husdjur.
Sällskapsdjur
Enligt Wikipedia är sällskapsdjur domesticerade djur som människor håller som
följeslagare för sällskaps skull snarare än som arbetsdjur eller för slakt.
I praktiken har endast ett fåtal djurklasser, framförallt däggdjur och fåglar,
använts som sällskapsdjur. Under modern tid har även fiskar blivit vanliga som
sällskapsdjur och under de senaste åren har även reptiler, groddjur, spindeldjur
och några insekter blivit vanligare. Vissa sällskapsdjur hålls i akvarium (fiskar),
terrarium (reptiler och leddjur) eller voljärer (fåglar). Det finns många olika
klubbar för ägare av sällskapsdjur. Europeiska fåglar, rovdjur (carnivora) (med
undantag för grävling, iller, katt och hund) är inte tillåtna att ha som husdjur i
Sverige.
Vanliga sällskapsdjur:
Däggdjur: Hund, Katt, Gnagare (Hamster, Marsvin, Mus, Zebramus/Gräsmus,
Taggmus, Chinchilla, Råtta, Ökenråttor, Degu,)Kanin, Tamiller, Minigris,
Afrikansk pygméigelkott, Häst,
Fåglar: Undulat, Papegoja, Nymfparakit, Duva, Kanariefågel
Reptiler: Ödla, Leguan, Orm, Sköldpadda
Groddjur: Groda, Paddor
Insekter: Vandrande pinne, Spindeldjur
Kräftdjur: Eremitkräfta
Fiskar: Akvariefiskar, Guldfisk, Koi (domesticerad karp)
Lag om färdtjänst 1997:736
Av lag om färdtjänst följer ingen rättighet för kund att medföra
husdjur/sällskapsdjur vid resa med färdtjänst. Inte heller av annan lagstiftning
framgår att en sådan rättighet ska ges kund.
Koppling kan ske till dom från Högsta förvaltningsdomstolen RÅ 2000 ref 8 och
hänvisning sker även till denna dom i förvaltningsrättens dom 2197-14 att
Regionen har ingen skyldighet enligt lagen att hantera husdjur/sällskapsdjur i
samband med färdtjänstresa.
Med anledning av ovanstående bör ovanstående motion hanteras som en eventuell
plustjänst i samband med färdtjänstresa då Lag om färdtjänst (1997:736) inte
hanterar sällskapsdjur.
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Yrkestrafik och regelverk under 2000-talet
Att hantera sällskapsdjur i samband med färdtjänstresa kan vid en första anblick
vara en enkel fråga men det finns ett antal delar som måste beaktas. Resor som
sker inom Serviceresor är yrkestrafik och det är av mycket stor vikt att alla lagar,
regler och föreskrifter följs och att hänvisa till vad man som privatperson gör och
inte gör går inte att beakta i detta sammanhang.
Under några år under 2000-talet när resp. kommun ansvarade för regelverket och
tjänster kopplat till färdtjänstresor var det tillåtet att ta med sällskapsdjur (år 20032005). Detta föranledde många kundsynpunkter ang. allergier och fobier från
andra resenärer och beslut togs (år 2005) att ta bort möjligheten att ta med
sällskapsdjur på färdtjänstresan.
Sedan år 2002, och troligen ännu längre tillbaka i tiden, har möjligheten att ta med
ledarhund och servicehund funnits. I slutet av 2018 fanns totalt fem kunder med
ledarhund som reser med Serviceresor i Jönköpings län. Länstrafiken har god
kontakt med dessa kunder och resorna löses på bästa sätt i varje enskilt fall. Efter
varje resa med ledarhund tas fordonet ur drift för sanering (upp till 1,5h).
Saneringskostnaden belastar Länstrafiken - enligt avtal max 2000kr exkl. moms
per tillfälle.
Föreskrifter Jordbruksverket
Följande regler ska följas enl. Jordbruksverket när det gäller transport av djur och
följande ansvar ligger på föraren i samband med transport:






Djuret ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med
transporten.
Du måste se till att djuret är säkrad vid inbromsning till exempel genom
att använda transportbur eller säkerhetsbälte som är anpassat för djuret.
Ditt fordon ska vara lämpligt för att transportera hunden. Om du
transporterar djuret i en bur eller liknande ska denna vara utformad och
placerad på ett sådant sätt att djuret får skugga och god ventilation.
Undantag - Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om
transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får
inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är
tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret ska veterinär
kontaktas.

Jordbruksverkets avdelning för ”djurskydd - sällskapsdjur” rekommenderar att vid varje
tillfälle fråga djurägare att man läst och tillämpar gällande förskrifter - Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur - SJVFS
2010:2. Här anges t.ex. burens storlek i förhållande till djuret.
Ansvaret för hur djuret transporteras måste läggas på ägaren och tillika kunden. Samma
sak gäller ansvaret för djurets hälsotillstånd och om det är lämpligt att resa med djuret
eller inte. Bäst för djuret är troligen att inte ta med djuret på resan enl. Jordbruksverket.
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Vidare påpekar Jordbruksverket att om djuret far illa har alla en anmälningsplikt och att
bedömning ska göras om det är lämpligt att transportera djuret i varje enskilt fall. Denna
fråga är både svår och känslig att hantera och trafikföretagen för Serviceresor i
Jönköpings län är inte positiva till att detta ansvar läggs på föraren i samband med en ev.
transport av sällskapsdjur.
Synpunkt från Trafikföretagen
Samtliga trafikföretag som kör Serviceresor har fått möjlighet att lämna synpunkter
utifrån motionen och följande synpunkter har inkommit.
Positivt
 Möjlig ökad trivsel för resenärer
 Positivt för resenärer såklart, att de kanske kan åka hemifrån mer om de får ha
sina sällskapsdjur med sig vilket innebär bättre livskvalité.
 Upplevd ökad service hos kund
 Ok med resor till veterinär
Negativt/ frågeställningar
 Färre tillgängliga förare för uppdraget (p.g.a. att allergiska förare inte skulle
kunna köra djur som de är allergiska mot) skulle leda till ökade lönekostnader för
att attrahera icke-allergiska förare. Alt. att bara några få förare kör sällskapsdjur
 Totalt sett fler turer/fordon då allergiska och icke allergiska kunder inte kan
samåka och minskad samordning.
 Mer utbildning av förarna i förhållande till hanteringssätt av djur så att det sker
enligt gällande regelverk. Vem står för utbildningskostnaden?
Ex. jordbruksverkets regler för hundar:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/transporter/hundar.4.207049
b811dd8a513dc80001498.html
Sanering
av fordon för resenärer och förare alternativt ha dedikerat flotta för

djurtransporter. Vilka tider i så fall ska dessa fordon finnas och hur får de
ersättning när ingen resa finns? Kostnad för förare o fordon finns hela tiden och
ersättning måste lämnas till trafikföretaget oavsett om resor finns eller inte.
 Komplext att hantera djur i fordon och trafikföretaget vill helst inte hantera djur
alls i fordonen. Möjligtvis ha dedikerade fordon för detta syfte i så fall.
 Ökade kostnader för fordon och förare.
 Vem tar ansvar för skador som orsakas av djuret på fordon och/eller förare? Kan
föraren vägra köra djuret utan att få viten?
 Att tänka på är att man inte kan ha djur ihop med annat hjälpmedel/bagage.
Samplaneringsmöjligheter minskar/uteblir i och med att kunder ofta har
hjälpmedel/bagage och det innebär ökade trafikkostnader.
 Tycker inte man ska ha hund i sele fram med hänsyn till förare och
medpassagerare, bara djur i bur.
 Alla djur borde vara i bagaget och sitta i bur - men får buren plats i fordonet?
 Länstrafiken måste tänka på att det kan bli jobbig för kund som är djurallergiker
som åker tillsammans med kund som har djur.
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Förare som är allergiska kan inte köra djur. Länstrafiken vet inte i förväg vilken
förare som kör vilket fordon och hur löses detta?
Svårt att planera och hålla tiden om föraren inte kan köra djur, ny resa beställs
om föraren inte kan köra djur - kund kommer alltid/ofta försent.
Förare som har rädsla för djur - måste de köra djur?
Ska trafikföretaget köra djur måste i så fall finnas mycket tid för fastsättning och
utan risk för att djuret klöser eller biter föraren när buren ska sättas fast.
Hur hanterar trafikföretaget djur som skäller under hela resan? Trafiksäkerheten?
Kan trafikföretaget neka resan?
Djur i säte innebär mycket stor nedsmutsning och är svårt och dyrt att sanera.
Saneringskostnad - vem betalar det?

Andra län
Nedan följer utdrag från grannlänens förskrifter ang. hantering av eller uppgifter som
skickats till Länstrafiken på begäran.
Hallandstrafiken
Husdjur (ex hund, katt) får medfölja i bilen under färdtjänstresan.
Riktlinjer: Färdtjänsten ska i möjligast mån efterlikna den ordinarie kollektivtrafiken
Ur resevillkoren för kollektivtrafiken:
”Hundar och andra sällskapsdjur medföres utan extra avgift om det kan ske utan
olägenhet för övriga kunder. Innebär djuret olägenhet kan det inte transporteras.
Djuret färdas alltid i bagageutrymmet - samkörs inte med kund som har hjälpmedel
(innebörden blir nästan alltid ensamåkning och dyrare lösning).
Mindre djur ska färdas i lämplig förvaring, exempelvis bur eller väska.
Om hänsyn tagit till övriga kunder, och om chauffören godkänner det kan djuret färdas
inne i bilen men då på golvet i väska eller i knät, fortfarande i bur eller väska.
Djuret får aldrig placera i säte.
I specialfordon bör djuret placeras direkt bakom framsätena. Hund måste bältas i
specialfordon och det är upp till kunden att ha en hundsele där bältet kan fästas.
Ingen extra kostnad för att ta med djur.”
OBS! Hallandstrafikens föreskrifter uppfyller troligen inte Jordbruksverkets förskrifter
och inte heller kraven på trafiksäkerhet. Dessutom är det en osäkerhet för kund om
djuret får följa med på resan eller inte då föraren ska godkänna detta – ev. kan kunden
inte resa just då utan får beställa en ny resa.
Skåne län
Utdrag från resevillkor:
”Djur:
Ledar-, service-, och signalhund reser kostnadsfritt om du har tillstånd för detta. Du
betalar egenavgift för sällskapsdjur. Det är du som resenär som ansvarar för att ha bur
eller sele med till ditt/dina djur. Varje djur genererar var för sig en egenavgift.
Egenavgiften för ett djur är samma som för en vuxen resenär, och faktureras resenären
i enlighet med fastställd taxa för färdtjänst. Resan bokas som ensamåkare.
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Sällskapsdjur, max 2 st, kan medföras om det färdas i bur som går att fästa i bälte
och/eller kan transporteras i bagageutrymme. Undantag från förflyttning av
sällskapsdjur i bur kan ges för större hundar om tillgång finns till kombibilar som har
bagageutrymme med lastgaller. Sällskapsdjuret ska färdas i det utrymme föraren
anvisar.
Resenären ansvarar för sällskapsdjuret under resan. Resenären kan bli avvisad från
fordon om djuret stör föraren.
Resenären ansvarar för att Djurskyddsförordningens regler samt eventuella andra
föreskrifter från Jordbruksverket följs.”
OBS! Skånetrafikens föreskrifter uppfyller troligen inte Jordbruksverkets förskrifter när
djur tillåts transporteras i bagageutrymmet utan anpassad bur.
Skånetrafiken är det enda län som har uppgifter på antalet resor med husdjur. Under
2018 utfördes ca 2700 resor med husdjur.
Kronoberg
Utdrag från resevillkor:
”Husdjur kan medfölja på resa till en kostnad av 100 kr per enkelresa. Resor med
medföljande husdjur ska förbokas minst två dygn före avresa. Dessa resor körs med
speciella fordon och avresetiden för resorna behöver därför anpassas utifrån
tillgängligheten på dessa fordon. Resenären ansvarar för att husdjur som medföljer kan
transporteras på ett säkert sätt i enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer. Hund som
medföljer ska antingen transporteras i transportbur eller i säkerhetsbälte anpassat för
hund. Övriga husdjur ska transporteras i transportbur. Det åligger resenären att
medtaga transportbur/anpassat säkerhetsbälte till det medföljande husdjuret.
Transportbur behöver vara försedd med fästanordningar så att den kan spännas fast på
ett säkert sätt i fordonet.”
Kalmar
Utdrag från resevillkor:
”Husdjur: Har du ledar-, signal- eller servicehund får du ta med den på dina resor.
Övriga husdjur får inte tas med, eftersom övriga medresenärer kan ha allergier.”
Östergötland
Utdrag från resevillkor:
”Hund eller annat djur får tas med vid färdtjänstresa om man säger till vid
beställningen.
Djur transporteras alltid i lastutrymmet i kombibilar om inte den resande måste åka i
fordon som är särskilt anpassat för rullstolsburna.
Mindre husdjur i bur, resan bokas som vanligt och djuret bokas som bagage, dvs utifrån
resenärens övriga legitimering så kan det samplaneras
Ledarhund, servicehund liksom mindre djur som kan bäras i bur eller väska åker
kostnadsfritt.
Kan bokas på alla fordon, kravet är endast att alla fordon ska rengöras före start varje
dag.
Antal resor går inte att få fram pga att djuret bokas som bagage.”
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OBS! Förskrifterna i Östergötland uppfyller inte Jordbrukverkets föreskrift och inte
kraven på trafiksäkerhet.
Bra att veta är att i Östergötlands förskrifter ingår Linköpings kommun, dvs detta
innebär att det som står i motionen vid färdtjänstresa inte gäller idag, ev. kan det ha gällt
längre tid tillbaka.
Dalatrafik
Dalatrafik tillåter idag att kunden får ta med sig mindre sällskapsdjur som färdas i bur
men nytt regelverk är under utformning där denna möjlighet tas bort helt. Anledning är
att de kunder som har lite större hund än genomsnittet inte kan ta med sin hund och
Dalatrafik har blivit anmälda till diskrimineringsombudsmannen på grund av detta.
Dalatrafik samkör idag husdjur i bur med andra kunder och det skapar stora problem och
bekymmer då många kunder säger sig vara allergiskas mot pälsdjur. Möjligheten till att
ta med djur kommer att tas bort pga att det inte fungerar och många är så missnöjda.
Dalatrafik ändrar även många andra delar i regelverket men då på grunda av sparkrav
inom verksamheten.
Flyget – SAS
Utdrag från hemsida SAS
”Ett djur som reser i kabinen betraktas som handbagage.
Du får endast ta med ett djur i en bur/väska som är lämplig för transport av djur. Detta
kan exempelvis vara en Sherpa-väska eller annan väska med mjuka sidor som kan köpas
i djuraffärer.
De största tillåtna måtten för en bur/väska är 40 x 25 x 23 cm.
Buren/väskan måste också vara tillräckligt stor för att djuret ska kunna stå upp, ligga
ner och röra sig bekvämt. Om du inte uppfyller dessa krav får du inte tillstånd att ta med
ditt djur ombord.
Den högsta vikten för en bur/väska, inklusive djuret, är 8 kg.
Djuret måste stanna kvar i buren/väskan och vara placerat under sätet framför dig
under hela flygningen.
Resenärer får endast ta med en bur/väska per person.
En bur/väska kan innehålla högst två katter eller två hundar, så länge buren/väskan får
plats under sätet framför dig och den totala vikten inte överstiger 8 kg.
Hos SAS betalar du ett fast pris per bur/väska och riktning (utresa eller hemresa,
inklusive anslutningsflyg).
Avgifterna per bur och flygning för transport av djur i kabinen är inrikes 425SEK”
Funderingar och synpunkter från allergiläkare
Allergi är en av våra största folksjukdomar och ca var femte svensk har idag
någon form av allergi. De vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi,
men många får också besvär av kvalster eller vissa födoämnen. Orsakerna till
allergi är inte helt klarlagda men troligtvis påverkar även miljö och livsstil samt
att vissa finns i arvsmassan.
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Både kunder och förare kan vara allergiska. Många känner till vad man är
allergisk mot men inte alla. I princip kan allergi utvecklas när som helst under
livet, men ofta minskar de allergiska besvären med åren.
Även om man inte varit allergisk innan så kan man bli/ få en allergisk reaktion
helt utan förvarning.
Astmaanfall - inte så vanliga men kan vara livshotande och så måste man komma
till vården snabbt och det kan gälla både kund och förare.
Får man en allergisk reaktion kan det hjälpa att ta ett läkemedel men effekten
kommer inte direkt utan dröjer en stund vilket innebär att en allergisk kund inte
kan medicinera när man ser att det finns ett djur i fordonet utan detta måste göras
med vis framförhållning. Frågan är hur mycket som sprids i fordonet genom/via
air-condition i fordonet – inget eller mycket?
Att vara allergisk och köra ett fordon samtidigt kan innebära problem om det
innebär rinnande ögon och/eller klåda eller att man får upprepade nysningar och
det skulle kunna påverka trafiksäkerheten i vissa fall.
Bäst är att om man är allergisk att man försöker undvika situationer som utlöser
allergin om så är möjligt.
Utdrag från 1177.se
”Om du har pälsdjursallergi så reagerar du på allergiframkallande ämnen som
fastnar i slemhinnorna i ögonen, näsan eller lungorna. Ämnena kommer oftast
från djurens saliv, urin eller talgkörtlar men även päls. De flesta som blir
allergiska mot pälsdjur får sina första besvär i barn- och ungdomsåren.
De allergiska besvären minskar ofta med åldern. Det är inte helt klarlagt varför
pälsdjursallergi startar, men det kan delvis vara ärftligt. Även miljön kan ha
betydelse.
Symtom: Om du har pälsdjursallergi är det vanligt med:
 rinnande näsa
 kliande och röda ögon
 nysningar
 nästäppa
Pälsdjursallergiska personer har en kraftigt ökad risk att utveckla astma och
luftrörssymtom. Det är vanligt att till exempel kattallergiska barn utvecklar
astma. Detta leder till de typiska astmasymtomen andnöd, hosta, pip i bröstet och
slembildning. Det är viktigt att behandla alla symtomen för att få bra lindring.
Vissa personer kan få nässelutslag vid direkt kontakt med djuret, till exempel om
de klappar det eller blir slickade. Utslagen kliar och liknar myggbett.
Kraftig pälsdjursallergi kan orsaka svår ständig astma, men också besvärande
ständig nästäppa.
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Ett allergen är ett ämne som ger en allergisk reaktion. De flesta allergen är
äggviteämnen. Eftersom pälsdjursallergen är vitt spridda i samhället blir många
barn i förskolan och skolan utsatta för dem. Detta gör att barn som är allergiska
ofta blir sämre under skolterminerna. Barn som är allergiska kan få en ständig
inflammation i slemhinnorna som kan orsaka trötthet och mer långdragna
förkylningar. Ständig nästäppa kan orsaka inandning av mer allergen direkt till
luftrören, och det resulterar i astma i samband med förkylningar eller vid
ansträngning.
I princip kan allergi utvecklas när som helst under livet, men ofta minskar de
allergiska besvären med åren.
Vad kan jag göra själv? Undvik kontakt med djur som du är allergisk mot och ha
inte pälsdjur hemma. En lindrig pollenallergi, som också kallas för hösnuva, kan i
värsta fall utvecklas till svår astma.
Receptfria läkemedel - Om du har lindriga besvär från ögonen eller näsan
komplettera med receptfria ögondroppar…… osv.”
Antal resor
Grannlän saknar statistik för hur många resor som görs med sällskapsdjur och det
saknas även statistik för de år (år 2003-2005) som sällskapsdjur fick tas med i
färdtjänsten i Jönköpings län.
Skånetrafiken är det län som lämnat uppgifter. Statistiken visar att under 2018 var
det ca 2700 resor där ett sällskapsdjur följde med på resan. Skåne har en
resandevolym som är 3 gånger så stor som Serviceresor har i Jönköpings län.
Möten inför remissrunda och svar på remiss - LPR och LFF
Nämnden hade önskemål om att Länspensionärsrådet (LPR) och Länsrådet för
funktionsnedsättning (LFF) skulle yttra sig ang. motionen samt att Länstrafiken
även skickade med frågeställningar som önskades besvaras:
- Vad tycker ni om förslaget? (Se motionen)
fördelar / nackdelar
- Om man ska få ta med sällskapsdjur ska det så gälla alla sällskapsdjur eller
bara vissa eller vissa med en viss storlek? (Ägaren ansvarar för buren som
djuret åker i och Jordbruksverkets förskrifter för hundar och sällskapsdjur mm
ska följas.)
- Vissa kunder är allergiska/ har fobier mot djur - hur kan samordning av resa
med sällskapsdjur ske?
Länstrafiken har på möte den 20 maj 2019 presenterat faktaunderlag och
frågeställningar för LPR.
LPR har gjort följande uttalande och nedan följer utdrag från protokoll från mötet
ovan nämnda dag:
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”Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Pensionärsorganisationerna lämnar följande synpunkter.
De fyra pensionärsorganisationerna PRO, SKPF pensionärerna,
RPG och SPF seniorerna anser att man bör få ta med sitt
sällskapsdjur på en serviceresa.”
Kommentar: i protokollet saknas ställningstagande till frågeställningarna från
Länstrafiken.
På mötet den 28 maj 2019 med LFF har Länstrafiken presenterat faktaunderlag
och frågeställningarna ovan.
Protokollsutdrag från möte med LFF ovan angivna dag:
”LFF ställer sig positiv att gå vidare med förslaget med synpunkterna:
 LFF ser det som självklart ska ägaren bär eget ansvar att transportbur till
husdjuret finns tillgänglig.
 LFF förstår att det ligger en extra kostnad för eventuellt fler fordon eller
sanering av befintliga i samband med djurtransport. LFF förespråkar
därför en tilläggsavgift för transport av husdjur. Nivå på avgift bör
kommuniceras i ett senare skede.
 Om ett husdjur ska transporteras ska alltid medresenär tillfrågas. Om
medresenär nekar transport ska annan bil erbjudas medresenär.”
LFF vill även skicka med att personer med tillstånd för färdtjänst bör tillfrågas hur
stor efterfrågan är att resa med husdjur. Uppgiften borde finnas med i utredningen
för att uppskatta dagens behov. LFF anser att andra faktorer som är relevanta i
sammanhanget bör beaktas; är det till exempel accepterat att personer använder
starka dofter eller har röklukt i klädsel vid transporter.”
Kommentar till ovan:
Länstrafiken ska i samband med att kunden ansöker om färdtjänst efterfråga de
uppgifter som är relevanta och som krävs för att kunna pröva ärendet. Uppgifter
som inte är relevanta för myndighetsutövningen ska inte efterfrågas och inte heller
registreras/sparas under arbetet med ansökningsförfarandet eller tillsammans med
ett ev. tillstånd. Datainspektionen gjorde tillsyn av uppgiftsinsamling samt hur
dessa lagras hos färdtjänsten i Göteborg för några år sedan och rekommendationer
gavs angående vad som ska samlas in och hur länge uppgifterna ska lagras.
Ska uppgifter samlas in för att mäta behovet hos kunderna angående att ta med
sällskapsdjur på resan görs detta lämpligast genom en kundundersökning.
Medresenär är enligt definitionen av regelverket för färdtjänst en person som
kunden själv väljer att ta med på resan. Att låta den färdtjänstberättigade och den
person som man själv väljer att ta med på resan att åka i två olika fordon är
troligen inte det som avses med skrivningen ovan. Mer troligt är att man syftar på
annan resenär som resan samordnas med.
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Fordon, förare och miljö
Fordon och förare
Antalet resor inom Serviceresor har under det senaste året ökat i princip varje
månad under hela 2019 och antalet resor ligger på den högsta nivån någonsin.
Även fordonen har idag en mycket hög utnyttjandegrad och möjlighet att planera
in resor med saneringstid är i princip omöjligt.
Att göra regelverket mer generöst genom att tillåta kunder att ta med sällskapsdjur
utan att tillsätta nya resurser (fordon) kommer att få konsekvenser för de resenärer
som reser idag, bland annat ännu längre väntetider för att resa hem från vården. Vi
kommer med stor sannolikhet också få fler kunder som är missnöjda med
färdtjänsten och det kommer att bli än svårare att få resa på önskad tid. Oavsett
om nya resurser tillsätts eller inte så kommer kostnaderna att öka på grund av att
vi tvingas till mertid och övertid på fordonen och därmed även missnöjda förare.
Det finns även skäl att anta att antalet resor kommer att öka ytterligare om djur
ska tillåtas vid färdtjänstresa. Tidsåtgång för resp. resa med sällskapsdjur kommer
också att öka och troligen kommer det även få negativ påverkan på samkörningar
och antalet tomkilometer om motionen bifalles.
Viktigt är även att frågan om prissättning, kundens ansvar, hantering av sanering
och samkörning av resor tas med i ett ev. kommande regelverk.
Att avropa ett nytt fordon kostar ca 650.000 kr/ år exkl. kilometerkostnad. Fråga
som kvarstår att få svar på är om tillgång på förare finns då det redan idag ställs in
fordon i princip dagligen på grund av förarbrist.
Det är även bra att känna till att i nuvarande trafikavtal finns inga möjligheter att
avropa optioner på fordon (specialfordon) och eventuella utökningar med
anledning av en förändring av regelverket kan ske tidigast till slutet av år 2020.
Miljöaspekter
Om motionen bifalles kommer det med mycket stor sannolikhet få en negativ
miljöpåverkan genom fler tomkilometer, minskad samordning och troligen behov
av att avropa ytterligare fordon.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Carl- Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Jane Ydman
T. f Regiondirektör
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Protokoll
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Tid:
2019-05-28 kl. 13:00-16:00
Plats:
Regionens hus, Jönköping, sal C
Närvarande:
Sibylla Jämting, RJL, ordförande
Magnus Backstig, FR
Rebecka Carlsson, FR
Elisabeth Englund, RJL
Emma Evaldsson, RJL, ersätt
Hanna Forsén, FR
Mona Joelsson, DHR ersätt
Britt Johansson, FR
Eva Johansson, HRF
Claes Lindell, FR
Maria List-Slotte, RJL, sekreterare
Annica Nordqvist, RJL, ersätt
Anette Pettersson, FR
Egon Reiver, FR
Anita Svenningsson, FR
Elisabeth Wahlström, RJL
Lars Winborg, FR
Anna-Karin Malm § 21
§ 18

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 19

Fastställande
Förslag till dagordning fastställs.

§ 20

Val av justerare
Elisabeth Englund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 21

Motion ”Får man ta hunden med sig på resan?” (Dnr: RJL 2018/1267)
Kort dragning av Annica Nordqvist, MP, som skrivit motionen. LFF och
LPR (Länspensionärsrådet) är remissinstans och ombedda att lämna
synpunkter.
Miljöpartiet yrkar på
 att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till
färdtjänst också rätt att få ta med sig husdjur.
Anna-Karin Malm, chef för serviceresor ger en komplex bild av frågan
och presenterar olika perspektiv som måste beaktas till exempel; allergi,
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rädsla för djur hos medresenärer, kostnader för sanering, trafiksäkerhet
samt lagar och föreskrifter för transport av djur. Några exempel på
policy/riktlinjer från närliggande regioner som tillåter djur vid transport i
färdtjänst visas. Då det kommit nya direktiv från Jordbruksverket är det
viktigt, om policy ska skrivas, att den är så korrekt möjligt och inte ger
utrymme för olika tolkningar.
LFF ställer sig positiv att gå vidare med förslaget med synpunkterna:
 LFF ser det som självklart ska ägaren bär eget ansvar att
transportbur till husdjuret finns tillgänglig.
 LFF förstår att det ligger en extra kostnad för eventuellt fler fordon
eller sanering av befintliga i samband med djurtransport. LFF
förespråkar därför en tilläggsavgift för transport av husdjur. Nivå
på avgift bör kommuniceras i ett senare skede.
 Om ett husdjur ska transporteras ska alltid medresenär tillfrågas.
Om medresenär nekar transport ska annan bil erbjudas
medresenär.
LFF vill även skicka med att personer med tillstånd för färdtjänst bör
tillfrågas hur stor efterfrågan är att resa med husdjur. Uppgiften borde
finnas med i utredningen för att uppskatta dagens behov. LFF anser att
andra faktorer som är relevanta i sammanhanget bör beaktas; är det till
exempel accepterat att personer använder starka dofter eller har röklukt i
klädsel vid transporter.
§ 22

LFF-ärenden:
1) Inkomna handlingar: Sävsjö kommunala råd (KRF) har skickat
synpunkter till Regionens kansli samt LFF. Varför finns inte frågor om
tandstatus med på hälsodeklarationer? I samband med operation kan
denna uppgift vara nödvändig för att minska risk för komplikationer.
Fråga berör inte enbart personer med funktionsnedsättning utan alla som
får vårdinsatser.
LFF beslutar att ge ordförande i uppdrag att ta med synpunkten från
Sävsjö KRF och informera nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
2) Ordförande har fått mejl från Mullsjö kommun hur kommunikativ
tillgänglighet, utifrån nya direktivet för tillgänglig webb i offentlig
verksamhet, bör se ut. Ordförande skickar mejlet till regionens
kommunikationsavdelning. Representanterna i LFF lämnar några
synpunkter ur ett funktionshinderperspektiv:
Det måste finnas en tillåtenhet att människor har olika behov och olika
förutsättningar. Generellt ska webbsidor inte upplevas röriga med mycket
information på ett och samma ställe. Text ska vara lätt att läsa och lätt att
förstå. Det behövs mer visuellt förtydligande för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar, gärna använda bilder, pictogram eller
videosnuttar. För personer med nedsatt hörsel är det viktigt med textning
i de fall det används ljud. Det ska också vara lätt att navigera på olika
hemsidor.
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§ 23

Förslag till budget för 2020
Vid förra sammanträdet diskuterades olika förslag som LFF vill lämna
inför budgetarbetet 2020. Sekreteraren har sammanställt en skrivelse
utifrån de förslag som nämndes. LFF beslutar att godkänna föreslagen
skrivelse. Sekreteraren får i uppdrag att diarieföra och skicka till berörda
nämnder.

§ 24

Information om aktuella ämnen från
Funktionsrätt:
På nationell nivå har Funktionsrätt Sverige valt in förbundet Neuro som
medlemsorganisation. Funktionsrätt Jönköpings län har ny
medlemsförening i HOBS (Hälsa oberoende av storlek). Ansökan till
Allmänna Arvsfonden har under våren lämnats in och avser det digitala
utanförskapet för äldre personer med en funktionsnedsättning.
FS:
Det finns två nya dagambulanser i länet, placerade i Mullsjö och Aneby.
Bemanning av vårdpersonal inför sommaren ses över. Regionen gör i år
en extra satsning för personer som fyllt 65 år genom lönehöjning 30%
(heltid). Satsningen gör man för att stimulera pensionsaktuell personal
att arbeta kvar över sommar och därmed behålla kompetens i
verksamheten.
TIM:
Nämnden har påbörjat budgetarbetet. Utredning om sjukresor som
genomfördes under 2018 kommer att presenteras vid nästa
sammanträde. Skrivelse från Synskadades Riksförbund i Jönköpings län,
SRF, har lämnats till nämnden med frågeställning varför anropssystemen
på länets bussar inte används som de är avsedda. Nya bussar är
upphandlade och kommer att tas i bruk under våren 2019. Har
funktionshindersrörelsen varit delaktiga inför upphandling? Annica
Nordqvist får i uppdrag att utreda detta.

§ 25

EUPATI – European Patient´s Academy on therapeutical innovation
Lars Winborg informerar om EUPATI – en internationell samverkan
mellan offentlig-, privat verksamhet, läkemedelsindustri och samhälle där
fokus ligger på utbildning och utveckling av medicin och behandling.
Eupati är också en plattform för utbildning, nätverk och kunskapsstöd för
personer som lever med kroniska sjukdomar. Att som patient ha
inflytande och makt över sin egen situation har uppmärksammats under
senare tid. EUPATI erbjuder utbildningar för patientföreträdare i de
europeiska länderna. Idag är 13 länder aktiva. Sverige är på gång att
starta upp en nordisk plattform där Lars är en av initiativtagarna
tillsammans med grundaren av Ågrenska. Lars har, tillsammans med två
andra personer, översatt den så kallade verktygslådan (Tool-box) från
engelska till svenska. LFF följer utvecklingen med EUPATI och Lars får
återkomma med information vid ett senare tillfälle.

§ 26

Avslutning
Ordförande tackar för bra diskussioner och önskar alla en trevlig
sommar. Nästa sammanträde är den 12 september 2019.
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Vid protokollet

Maria List-Slotte

Justeras

Sibylla Jämting

Elisabeth Englund
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PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet §§ 11-19
Tid:

2019-05-20 kl. 13:00-15:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§15

Motion – Får man ta hunden med sig på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Diarienummer: RJL 2018/1267
Beslut
Länspensionärsrådet
 Överlämnar följande synpunkter från
pensionärsorganisationerna till nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö.
De fyra pensionärsorganisationerna PRO, SKPF
pensionärerna, RPG och SPF seniorerna anser att man bör
få ta med sitt sällskapsdjur på en serviceresa.
Sammanfattning
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna,
föreslår i motionen Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!:
 Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till
färdtjänst också rätt att ta med sig sitt husdjur.
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tog 2018-11-20 beslut
om att inhämta synpunkter från Länspensionärsrådet.
Beslutsunderlag
 Information på sammanträdet av Anna-Karin Malm,
serviceresechef på Länstrafiken
 Motion - Får man ta med hunden på resan? Modernisera
färdtjänstreglerna nu!
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Pensionärsorganisationerna lämnar följande synpunkter.
De fyra pensionärsorganisationerna PRO, SKPF pensionärerna,
RPG och SPF seniorerna anser att man bör få ta med sitt
sällskapsdjur på en serviceresa.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet §§ 11-19
Tid:

2019-05-20 kl. 13:00-15:35
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Håkan Sandgren

Kjell Lindström

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§
55-73
Tid:

2019-04-23 kl.09.15-15.40

Plats:

Jönköpings Länstrafik, Solstickan

§59

Motion - Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Diarienummer: RJL 2018/1267
Beslut
Nämnden
 Föreslår att ett faktaunderlag tas fram och efter behandling
i presidiet skrivs förslag till beslut.
Sammanfattning
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna har
inkommit med en motion: Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu! I motionen föreslås:
 Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till
färdtjänst också rätt att ta med sig sitt husdjur.
Nämnden tog 2018-11-20 beslut om att inhämta synpunkter från
Länsrådet för funktionsnedsättningar och Länspensionärsrådet.
Anna-Karin Malm, serviceresechef vid Jönköpings Länstrafik
informerar om hur andra län förhåller sig till medtagande av
sällskapsdjur vid färdtjänstresor.
Nämndens ledamöter gavs möjlighet att inkomma med inspel
över motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö,
2018-11-20
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2018-05-29
 Motion Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera
färdtjänstreglerna nu! 2018-05-08
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret- Länstrafiken
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§
55-73
Tid:

2019-04-23 kl.09.15-15.40

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl (S)
Ordförande

Bengt Petersson (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Robert Andersson (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 109-118
Tid:

2018-11-20 kl. 13.00-16.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§115

Informationsärenden och aktuellt


Anna-Karin Malm, serviceresechef vid Jönköpings
Länstrafik informerar om hur andra län förhåller sig till
medtagande av sällskapsdjur vid färdtjänstresor. Fördelar,
nackdelar, kostnader och alternativa lösningar av att ta
med husdjur vid färdtjänstresor presenteras.
Ordföranden föreslår att presentationen lämnas till
Länsrådet för funktionsnedsättningar och
Länspensionärsrådet för att inhämta synpunkter.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande

Mauno Virta

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 109-119
Tid:

2018-11-08 kl.08.30-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§110

Husdjur vid färdtjänstresor
Diarienummer: RJL 2018/1267
Med anledning av inkommen motion, Får man ta med hunden på
resan? Modernisera färdtjänstreglera nu.
Anna-Karin Malm, serviceresechef vid Jönköpings Länstrafik
informerar om hur andra län förhåller sig till medtagande av
sällskapsdjur vid färdtjänstresor. Fördelar, nackdelar, kostnader
och alternativa lösningar av att ta med husdjur vid färdtjänstresor
presenteras.
Ordföranden föreslår att länspensionärsrådet och rådet för
funktionsnedsättningar ges möjliget att lämna synpunkter i frågan
innan motionen tas upp i nämnden.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 77-92
Tid:

2018-09-04 kl.08.30-12.20

Plats:

Regionens hus, sal B

§82

Motion - Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Diarienummer: RJL 2018/1267
Beslut
Presidiet beslutar
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att göra en
kartläggning samt ta fram faktaunderlag inför beredning
av motionen.
Sammanfattning
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting Miljöpartiet har inkommit
med en motion där man föreslår att Region Jönköpings län ger de
personer som har rätt till färdtjänst också rätt att få ta med sig sitt
husdjur.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, Länstrafiken

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 111-132
Tid:

2018-06-12, kl 09:00-14:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 130

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt nedan:
 Motion - Får man ta med hunden på resan? Modernisera
färdtjänstreglerna nu!
RJL 2018/1267 – till nämnden TIM
 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
RJL 2018/1374 – till nämnden ANA

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Mikael Ekvall

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid:

2018-05-29, kl 09:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 122

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt nedan:
 Motion - Får man ta med hunden på resan ? Modernisera
färdtjänstreglerna nu!
RJL 2018/1267 – till nämnden TIM
 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
RJL 2018/1374 – till nämnden ANA

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 124-139
Tid:

2019-10-02 kl.08.30-11.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§130

Delårsrapport 2 – 2019
Diarienummer: RJL 2019/178
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 godkänna delårsrapport per augusti 2019 för de delar som
avser nämndens ansvarsområden.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01
 Delårsrapport tertial 2, 2019
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman
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Regionfullmäktige

Delårsrapport per augusti 2019 Region
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport per augusti 2019
Nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet samt nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner delårsrapport per augusti 2019 för de delar som avser
nämndens ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas.
Efter andra tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.
Av de 45 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 34 mål (76 procent) helt
eller delvis uppnåtts. Efter andra tertialet visar utfallet ett överskott på 931
miljoner kronor, vilket är 502 miljoner kronor högre än budget. Den främsta
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förklaringen till tertialets budgetavvikelse avser ändrad redovisningsprincip där
finansiella placeringars marknadsvärde redovisas i resultaträkningen varje månad.
Budgetavvikelsen förklaras även av riktade statsbidrag där besked om flera av
överenskommelserna kom först i juni 2019. Flera överenskommelser som skulle
upphört fortsätter, andra har utökats och nya tillkommit. Helårsprognosen pekar
på ett överskott med 900 miljoner kronor, vilket är 525 miljoner kronor mer än
budgeterat årsresultat. Överskottet mot budget bidrar till finansieringen av det
omfattande investeringsprogrammet som pågår i verksamheten både vad avser
byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01
Delårsrapport augusti 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport från
verksamhetsområden per augusti 2019
Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den
samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom
styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information.
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion
delges även nämnderna.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Inledning
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och
utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings läns vision "För ett bra
liv i en attraktiv region" och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det
dagliga livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra
resenärer en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.
Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor,
vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor.
Länstrafikens totala budgetomslutning uppgår 2019 till ca 1335 mnkr. Nettokostnaden för
Region Jönköpings län är ca 891 mnkr. Mellanskillnaden på ca 445 mnkr finansieras genom
intäkter: biljettintäkter, egenavgifter och övriga intäkter.
Antalet årsarbetare var förra året 89 stycken varav 50 arbetar inom Serviceresor.
Resandet med Länstrafiken i den allmänna kollektivtrafiken (exkl resor med skolkort) har
efter det andra tertialet minskat med 3,4 procent jämfört med 2018. Resandet har minskat för
samtliga trafikslag förutom för Krösatågstrafiken som ökar med någon procentenhet.
Resandet ligger trots minskningen fortfarande över det långsiktiga målet enligt det Regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
Antalet serviceresor har ökat de senaste åren och det fortsätter även det här året. En
överflyttning från sjukresor till färdtjänst har gjorts, efter att det blivit tillåtet att åka färdtjänst
till vården.
Inför 2018 genomfördes ett antal åtgärder i syfte att få ekonomin i balans. Priserna höjdes
med mer än index och några regionbusslinjer som fungerade som rena skolskjutslinjer drogs
in. Vi kan konstatera att åtgärderna fått effekt på ekonomin för den allmänna
kollektivtrafiken. I slutet på förra året och fram tom andra tertialet i år ser vi dock att
kostnaderna för serviceresorna ökar kraftigt. Orsaker är att antalet resor ökar, det är fler som
fått färdtjänsttillstånd och framförallt att kostnaderna har ökat efter att nytt trafikavtal trätt i
kraft. Inom serviceresor behöver antingen budgeten utökas alternativt andra åtgärder göras.
Det är ett arbete som måste göras inför budget 2020.
Ny Krösatågsupphandling ska genomföras och förberedelsearbete pågår.
De nya avtalen för regionbusstrafiken startar i juni 2020 och etableringsarbete pågår.
Inom stadstrafiken i Jönköping har 32 nya fordon tagits i drift under sommaren.
Anbudsinlämning för nytt trafikavtal from juni 2021 har gjorts i början på september och
utvärderingsarbetet har startat.
Även inom Serviceresor har upphandling för nya avtal from. september 2020 gjorts och
utvärdering pågår.
Ett stort arbete pågår med projekt för ny trafikteknik samt nytt biljettsystem. Under våren har
regionfullmäktige beslutat om investeringsmedel till de båda projekten.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2019-08-31

Andel

2018-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

11

46%

11

50%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

8

33%

7

32%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

5

21%

4

18%

Antal mätetal som
mäts

24

22

Andelen mätetal som är uppfyllda helt eller delvis ligger på ungefär samma nivå som förra
året. De mål som inte nås är: handläggningstiden färdtjänst, antal resor i allmänna trafiken,
tjänsteresor inrikes flyg samt kostnad/resenärskilometer serviceresor.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra
resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.
Resultaten som redovisas för respektive mätetal hämtas från Kollektivtrafikbarometern, som
är en kundundersökning som genomförs i nästan samtliga län. (Gäller ej handläggningstiden
för färdtjänsttillstånd.) Inom den allmänna kollektivtrafiken ställs frågor till ett urval av både
resenärer och icke-resenärer. Inom serviceresor ställs frågor enbart till de som reser.
Strategiska mål:

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade
serviceresor - för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer:

Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

30%

33 %

Frågan om restid handlar om ifall man sparar tid genom att
resa med kollektivtrafiken och resultatet har förbättrats
med en procentenhet sedan årsskiftet även om det är lägre
än rikets genomsnitt (37%).

96%

92 %

Andelen samkörningar har ökat senaste åren och ligger på
en mycket hög nivå, vilket gör det svårt att höja resultatet
för restiden.

Målvärde

Resultat

Analys

50 %

40 %

Prisvärdhet

Resultatet för prisvärdhetsmåttet har minskat sedan
årsskiftet men ökat lite sedan förra tertialet. Resultatet är
fyra procentenheter sämre än landet i genomsnitt.

Aktiviteter

Analys

Införa Seniorkort 31/3

Seniorkortet började säljas i mitten på mars för att börja
gälla den 31/3. Det har i genomsnitt sålts ca 1600 kort per
månad sedan dess och det görs i genomsnitt ca 52 000
resor per månad med seniorkortet, vilket motsvarar knappt
3% av alla resor.

Restiden - allmän
trafik

Restiden serviceresor

Framgångsfaktorer:

Prisvärt
Mätetal
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Framgångsfaktorer:

Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

18 dagar

24 dagar

Handläggningstiden har ökat under sommaren, där en
orsak är ett ökat antal ansökningar av Riksfärdtjänst under
sommarmånaderna vilket gör att handläggningen av
färdtjänst påverkas, trots att ansökningar om
färdtjänsttillstånd minskar under perioden.

Färdtjänsthandlägg
ning, dagar från
ansökan till beslut

En pensionsavgång samt sjukskrivning har, utöver
semester, påverkat bemanningen under sommaren.
50 %

50 %

Resultatet över nöjdheten bland allmänheten minskar
under året och är även tre procentenheter under landets
genomsnitt.

60 %

61 %

Resultatet minskar sedan förra tertialet, men nöjdheten
bland resenärer är ändå en procentenhet högre än landets
genomsnitt.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik - alla
länsbor
Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik resenärer

Resenärer med busstrafiken i både region- och stadstrafik
drar ner siffrorna, tågresenärer är mer nöjda.
I busstrafiken befinner vi oss i slutet av en lång
avtalsperiod där skicket på fordonen är sämre. I Jönköpings
stadstrafik har det varit en del kvalitetsproblem, många
inställda turer mm.
85 %

79 %

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI serviceresor

Nöjdheten minskar vilket med stor sannolikhet beror på
flera års problematik med förarbrist. Kunderna får i mindre
utsträckning åka den önskade tiden och fler kunder får
vänta längre för att få åka hem från vården. Kunderna visar
fortfarande på ett stort tålamod och nöjdheten ligger på en
hög nivå trots allt. Genomsnittsresultat för landet är 80%.

Aktiviteter

Analys

Översyn av processerna inom
färdtjänsthandläggningen

Ingen aktivitet under sommarperioden, men ett möte med
systemleverantör är inplanerat under början på hösten för
att kunna implementera en utredningsmall.

Varumärkesanalys

Varumärkesanalysen är klar. Varumärkesplattform
presenteras september/oktober.

Införa elektroniskt kösystem på Kundcenter
Juneporten

Aktivitet är ej påbörjad pga att Kundcenter ska byta lokal,
troligen vid årsskiftet.

Införa stationer för självservice på
Kundcenter Juneporten

Aktivitet är ej påbörjad pga att Kundcenter ska byta lokal,
troligen till årsskiftet.

Implementering av nya resevillkor

Arbete med resevillkoren pågår regelbundet för revidering
och uppdatering.

Kundundersökning färdtjänsthandläggningen
- identifiera förbättringsområde

Projektet startade några månader för sent och i september
hålls första utbildningen i analysverktyget. En första analys
beräknas kunna ske i slutet på oktober då tillräckligt med
data har inkommit.
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Aktiviteter

Analys

Processkartläggning bemötandefrågor inom
Serviceresor

Den branschanpassade språkkursen har kommit igång efter
sommaren enl plan och kommer att avslutas i
september/oktober med nytt språkprov. Samtidigt
undersöks möjligheterna att starta ytterligare en ny
språkgrupp under hösten.

Koppla befolkningsregister mot
planeringssystem inom Serviceresor

Flera problem har uppstått i samband med införandet.

Kunder inom Serviceresor ska kunna se
bokningar på hemsidan.

Vi har beställt en uppdatering av layout och funktionalitet
delvis utifrån kundsynpunkter - leverans sept/okt.
Kvarstående utmaning är också hur vi ska hantera
administrationen kring nya kunder och inloggning. Idag
kräver den funktionen ett mycket stort manuellt och
tidskrävande arbete vilket gör att det är mycket svårt att
lägga till fler kunder.
Testgruppen testar möjligheten att se resor i telefon/dator
och sedan i mitten av juni fungerar de funktioner som är
tillgängliga för testgruppen. Testgruppen testar över
sommaren och utvärdering sker i början september.

Träffar med trafikföretagen inom Serviceresor
för att utveckla verksamheten

Några träffar har genomförts före sommaren.

Analysera och ev ändra regelverket för
sjukresor i enlighet med gjord översyn.

Översynen klar och några av de föreslagna ändringarna tas
ev med i budget 2020 om ekonomiskt utrymme finns.
Aktiviteten är klar och ska nya/ andra saker göras tas detta
med i verksamhetsplan 2020.

Framgångsfaktorer:

Andel bussar och tåg som går enligt tidtabell
Aktiviteter

Analys

Utreda möjligheten till uppföljning av andel
bussar och tåg som går enligt tidtabell

Krösatågens och Västtågens regularitet och rättidighet
rapporteras till TIM-nämnden tertialvis.
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Perspektiv:

Process och produktion
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för
en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.
Länstrafiken är inne i en intensiv period med diverse trafik- och teknikupphandlingar. Det är
av största vikt att upphandlingarna genomförs på bästa möjliga sätt då de är avgörande för
kundernas trafikutbud och service framöver.
Verksamhetsmått
Länstrafiken (tusental)

Förändring
antal

Utfall 2019-08

Utfall 2018-08

14 020

14 534

-514

-3,5

22

24

-2

-8,3

Antal serviceresor

465

449

16

3,6

- Varav färdtjänstresor

383

358

25

7,0

82

91

-9

-9,9

Antal resor- buss och tågtrafik
Andel regelbundna resenärer (% av
länets invånare)

- Varav sjukresor

Förändring %

Antalet resor i den allmänna trafiken minskar, och en stor del beror på att det under sommaren
2018 fanns ett sommarlovskort för ungdomar.
Serviceresorna fortsätter att öka mycket och här ser vi en överflyttning från sjukresor till
färdtjänstresor pga ny regel att det är tillåtet att åka färdtjänst till vården.

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

97 %

Avtalstrohet inköp

Resultatet är på samma nivå som det varit innan under
året.

Aktiviteter

Analys

Slutföra upphandling av serviceresor

Utvärdering pågår och tilldelningsbeslut kommer i sept/okt.

Teckna avtal med mindre leverantörer

Aktiviteten påbörjas under hösten.

Upphandla entreprenör för stadstrafiken i
Jönköping

Anbud inlämnade - utvärdering pågår.

Genomföra projekt och driftsätta nytt

Projektet går framåt, biljettläsare har börjat installeras på
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Aktiviteter

Analys

biljettsystem

bussar och till hösten lanseras ny MobilApp. Övrig
utrustning till nytt biljettsystem är under utveckling och
kommer att installeras vår 2020.

Genomföra projekt och driftsätta ny
teknikplattform för fordonsteknik

Projektet går framåt, alla upphandlingar är snart klara.
Arbete med hård/mjukvara samt med leverantörer pågår
inför driftsättning.

Upphandla entreprenör för tågunderhåll

Pågår enligt tidplan. Upphandlingen samordnas med
trafikupphandling. Enskilda samråd inför upphandling hålls i
september.

Delta i Transitios projekt för
spårfordonsupphandling

Inlämning av anbuden 30/9, tilldelning efter årsskiftet.

Upphandla upprustning av Itino-fordonen

Arbetet med ombordutrustning för nytt signalsystem är
påbörjat, JLT avser att delta i avropet.

Genomföra projekt och driftsätta elbusslinje
17 i Jönköping

Pågår enligt plan med planerad start i december. Linje
kommer att trafikera sträckan Strandängen-Asecs.

Etablering av nytt regionbussavtal inför
uppstart juni-2020

Etableringsprocessen pågår enligt plan.

Starta upp projekt för ny tågdepå

Ärende anmält till Regionstyrelsen för inriktningsbeslut.

Uppföljning kollektivavtalsliknande villkor
inom serviceresor

Vi avvaktar riktlinjer från Sveriges Kommuner och
Landsting.

Strategiska mål:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:

Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

9,2

8,8

Påstigande per mil är något lägre än förra året pga lägre
antal resenärer.

Ökning
med 1 %

-3,4 %

Det är en nedgång i det totala resandet. Det är endast
resandet i Tranås stadstrafik och Krösatågen som ökar.

Antal
påstigande/mil
Antal resor

Inför sommaren 2018 introducerades ett sommarlovskort
som endast fanns sommaren 2018 och inte 2019. Det är
huvudsakligen sommarlovskortet som är skillnaden i
resande.
Generellt har resande med periodkortsbiljetter gått ned
under 2019 jämfört med 2018. Det finns en risk för att
antalet lojala resenärer minskat.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Regionbussarna är i slutet av sin avtalstid och normalt
slitage försämrar även upplevelsen här men det har inte
påverkat utförd trafik, dvs antalet inställda turer har inte
ökat pga stigande ålder i fordonsflottan.

Aktiviteter

Analys

Vändspår Tranås Central

Besked från Trafikverket att vändspår i Tranås inte är
aktuellt innan ca 2024 då ett nytt EU-gemensamt
signalsystem införs på södra stambanan.

Införa riktad marknadsföring till nyinflyttade

Denna aktivitet skjuts upp till 2020 p g a många andra
projekt som måste slutföras under hösten, bl a lansering av
ny kundapp.

Påbörja framtagande av nytt
trafikförsörjningsprogram

Tidsplan är framtagen och under våren har samråd skett
med kommuner och angränsande län. Enligt plan ska
regionfullmäktige ta beslut om nytt program i januari 2021.

Utveckla nytt koncept för närtrafiken

Utredning inklusive sammanställning av kommunernas
remissvar presenteras för TIM-nämnden i september.

Planera för fler turer på Västtågen på
sträckan Jönköping – Falköping –
Skövde/Göteborg

Planering av utökning är framflyttad.

Framgångsfaktorer:

Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

70%

70 %

Tryggheten har försämrats sedan förra tertialet och är
sämst inom busstrafiken, både regionalt och stadstrafiken i
Jönköping men bättre på tågsidan. Resultatet 70 procent är
tre procentenheter lägre än landets genomsnitt.

50%

50 %

Hälften av alla fordon har kontrollerats redan efter tertial
2.

Trygghet resenär

Genomförda
fordonskontroller

Av de kontrollerade fordonen var ca 31% underkända.
Störst andel underkända fordon var det inom stadstrafiken
i Jönköping där ca 49 % av fordonen var underkända.
90%

Mäts och rapporteras årsvis.

Genomförda
fordonskontroller
Serviceresor

Aktiviteter

Analys

Upphandling kamerautrustning tåg

Aktiviteten är avbruten. Tanken var att använda Regionens
ramavtal, vilket inte kunde användas. Kostnadsbilden är
mycket högre än förväntat.

Undersöka möjligheterna att kartlägga
godkända hjälpmedel kopplade till respektive

Det har visat sig, efter genomförd omvärldsbevakning, att
detta är ett alltför stort projekt och det går inte att koppla
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Aktiviteter

Analys

färdtjänsttillstånd

det till myndighetsutövningen (lagen) .
Kopplingen till färdtjänsttillståndet är svår då kunder kan
komma att behöva byta hjälpmedel utan att vi får reda på
det och vi kan inte kräva att alla hjälpmedel ska finnas med i
färdtjänstbeslutet. Aktiviteten avbryts.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar
under programperioden.
Aktiviteter

Analys

Utbyte av stomlinjebussarna i Jönköping till
nya biogashybridbussar

Fordon i trafik sedan juni.

Uppdrag/mål:
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Aktiviteter

Analys

Etablering av laddinfrastruktur inför
kommande stadstrafikupphandling

Pågår tillsammans med Jönköpings Energi och Jönköpings
kommun.

Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-20 %

-45,4 %

Resandet med egen bil fortsätter att minska, precis som
efter första tertialet. Efterlevnaden av resepolicyn
förefaller god och resorna med våra poolbilar ökar istället.
Vi har även genomfört särskild informationsinsatser om
resfria möten.

-10 %

0%

Ingen användning av Regionens poolbilar tom andra
tertialet, men de två "egna" poolbilarna har använts mer
än förra året. Ökningen är ca 37% och beror på att
användningen av egen bil minskat.

0%

100 %

Jämförelsen görs med 2017 då det inte var några resor
med inrikesflyg tom det andra tertialet. Därför blir
resultatet en ökning med 100%. Det handlar om en enstaka
flygresa som är gjord.

0%

-100 %

Det har inte varit några resor med utrikesflyg i år. Därför
blir resultatet en minskning med 100 %.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)

Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)
Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg

Tjänsteresor, antal
km utrikesflyg
Länstrafiken, Delårsrapport 2
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Aktiviteter

Analys

Komplettera rutin för tjänsteresor med val av
färdsätt

Rutinen är uppdaterad.

Öka användningen av resfria möten

Det har varit information om resfria möten för all personal
under våren.

Instruktionsfilm om tankning biogas för
poolbil.

Instruktionsfilm finns på intranätet.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och
återkoppla direkt.
Resultatet för mätetalet baseras på fråga i Kollektivtrafikbarometern om hur man tycker att
Länstrafiken hanterat framförda synpunkter.
Strategiska mål:

Kundanpassad organisation
Framgångsfaktorer:

Ständiga förbättringar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

36%

31 %

Lyhördhet

Resultatet har försämrats rejält sedan årsskiftet (-6
procentheter) och är tre procentenheter sämre än landets
genomsnitt.

Aktiviteter

Analys

Starta projekt att införa digitala tillstånd vid
sjukresa

Aktiviteten är en del av en utredning kring sjukresor som
initieras av två motioner. Behandlas i budgetprocessen
2020.

Avtala tid för hämtning vid sjukresa hem från
vården.

Planerat för uppstartsmöte i september.
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Perspektiv:

Medarbetare
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

96 %

Medarbetarsamtal genomförs årligen.

90 %

89 %

Kompetensutvecklingsplaner har tagits fram i samband
med medarbetarsamtal som genomförts under
hösten/vintern.

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

3,1 %

2,74 %

Den goda trenden fortsätter, sjukfrånvaron fortsätter att
minska och den är lägre än föregående år.

Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är
heltid norm.

Heltid som norm gäller.
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Perspektiv:

Ekonomi
Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattefinansiering
över tid.
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

1 827 tkr

Totalt är budgetavvikelsen fortfarande positiv (+1 827 tkr)
efter augusti tack vare försäkringsersättningar och
stilleståndsersättning från Trafikverket vilka erhållits
tidigare under året. Den positiva budgetavvikelsen har
minskat i augusti jämfört med föregående månad. Det har
gjorts regleringar avseende övriga läns betalningar till
Krösatågen, regleringar och avstämningar mot enskilda
balanskonton samt så har kostnaderna för färdtjänst- och
sjukresor ökat mycket mot budget i augusti.

Ekonomi i balans

Belopp i tkr:
Länstrafiken
totalt

Utfall

Budget

Avvikelse

Intäkt
Biljettintäkter

181 991

187 855

-5 864

Egenavgifter

17 254

16 409

844

Skolkortsintäkter

42 655

41 537

1 118

Övriga intäkter

63 489

34 155

29 334

Intäkt Summa

305 389

279 957

25 433

Personalkostnad
er

-34 260

-33 744

-516

Regionbuss inkl
förstärkning

-220 248

-219 297

-952

Stadstrafik inkl
förstärkning

-184 015

-183 661

-354

Krösatåg,
operatör

-69 800

-69 508

-292

Krösatåg, övrigt

-86 501

-82 413

-4 088

Kostnad
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Västtågen

-63 656

-63 333

-322

Öpendeln, Kust
till kust

-19 147

-20 460

1 313

Trafikkostnader
, färdtjänst

-116 477

-101 550

-14 926

Närtrafik

-3 803

-3 208

-595

Riksfärdtjänst

-3 414

-3 281

-133

Trafikkostnader
, sjukresor

-48 047

-41 818

-6 229

Övriga
kostnader

-50 707

-54 197

3 490

Kostnad
Summa

-900 074

-876 469

-23 605

Totalsumma

-594 685

-596 513

1 827

Kommentarer på större avvikelser: Biljettintäkter avviker
eftersom vi hade budgeterat med statsbidrag för
sommarlovskort. Övriga intäkter är höga pga försäkringsoch stilleståndsersättningar för tidigare incidenter med
tågfordon samt kvalitetsviten från trafikföretag framförallt
inom stadstrafiken i Jönköping samt inom Serviceresor.
Relativt små budgetavvikelser på kostnader i den allmänna
trafiken förutom Krösatågen där övriga kostnader i form av
fordonsanskaffningsprojekt samt kostnader i samband
med avtalsslut är uppbokade.
Kostnaderna för färdtjänst och sjukresor fortsätter att
avvika kraftigt mot budget. De totala trafikkostnaderna har
ökat med ca 19 procent jämfört andra tertialet föregående
år. Kostnaderna har ökat relativt sett mycket mer än
antalet resor som ökat med 3,6 procent. Kostnadsökningen
beror på att det är nya och dyrare avtal för en del av
trafiken och eftersom antalet resor har ökat så används
fordon som egentligen är avsedda att användas vid
särskilda toppar, mer frekvent. Resorna visar sig dessutom
ha blivit något längre.
0 tkr
Prognos

-6 800 tkr

Prognosen ligger i stort sett kvar som efter första tertialet
trots att budgetavvikelserna mellan resultatenheterna
förändras en del, men förändringarna tar i stort sett ut
varandra.
Prognosen för Serviceresor är nu sämre och det
prognostiseras en budgetavvikelse på minus 17 500 tkr
(istället för 12 000 tkr) pga kostnads- och
resandeutvecklingen. Inom den allmänna trafiken och för
den gemensamma resultatenheten prognostiseras en
positiv budgetavvikelse på ca 10 700 tkr vilket till störst del
beror på de engångsvisa försäkrings- och
stilleståndsersättningarna. Trafikkostnaderna i den
allmänna trafiken håller i princip budget.
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Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Det prognostiserade underskottet härrör sig från
servicereseverksamheten och åtgärder behöver beslutas
om under året inför kommande budgetår. Antingen
behöver budgetmedlen utökas eller så behöver regelverket
ses över för att få ner resandevolymerna.

Framgångsfaktorer:

Högt resandeunderlag
Mätetal
Kostnad per resenär
- km (serviceresor)

Målvärde

Resultat

Analys

Inte öka
mer än
index
20,04
kr/km

21,58
kr/km

Kostnaden fortsätter att öka per resa och det beror på att
vi har fler resor samt att avtal Serviceresor 2018 hamnade
på en högre nivå än tidigare samt att resorna blivit något
längre (undantag länsfärdtjänst) vilket också påverkar
kostnaderna. Den "normala" indexuppräkningen är inte
högre än budgeterad.

60 %

61 %

Skattesubventionsgraden är ca 1,5 procentenheter lägre i
år jämfört med andra tertialet föregående år, vilket beror
på intäkterna från försäkringsbolag och Trafikverket.

Skattesubventionsg
rad - allmän trafik
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Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling,
kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning
som stöd. Nettobudgeten för 2019 är cirka 315 miljoner kronor och verksamheten har cirka
265 faktiska årsarbetare. Inom Regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion pågår
aktiviteter med utgångspunkt från budget och andra styrande dokument inom regional
utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra liv i en attraktiv region i syfte att vara bästa
platsen att växa upp och åldras på.
Inom regional utveckling förstärks verksamheten med fler chefer och medarbetare för att
ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella
uppdraget.
Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med
uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2019, samt olika statsbidrag. Den
nationella kunskapsstyrningen utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och
nationellt. Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner avseende handlingsplanen för
jämlik hälsa. Arbetet med invånartjänster och e-hälsa fortsätter för att nå målet att ha Sveriges
bästa digitala vård.
I arbetet med att förbättra tillgänglighet används kapacitets- och produktionsstyrning som
verktyg, resurser inom Regionledningskontoret fungerar som viktigt stöd för verksamheterna.
Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har under augusti lett fram till ett
förslag som behandlas i nämnder och styrelse under september. Arbetet med
handlingsplanerna knutna till RUS:en har påbörjats tillsammans med berörda aktörer.
Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
liksom med mänskliga rättigheter. I januari förnyades miljöcertifieringen för Region
Jönköpings län. Arbetet med att revidera program för hållbar utveckling har startat.
Utveckling pågår av såväl regionens interna och externa webbplatser som
informationsmaterial.
Den decentraliserade läkarutbildningen startade enligt plan i januari och finns än så länge i
tillfälliga lokaler på Ryhov. Planering pågår för fler studenter och för att ta de nybyggda
lokalerna i hus D1/D2 i bruk.
I maj arrangerades åter Utvecklingskraft, en konferens där förbättringsarbeten inom hälsooch sjukvård från hela Sverige presenteras och sprids. Utvecklingskraft arrangeras av
Qulturum.
Arbetet med kompetensförsörjning har stort fokus och kompetensförsörjningsplaner har tagits
fram i verksamhetsområdena. Andelen bemanning med hyrpersonal fortsätter minska i
enlighet med planering.
Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram
fortsätter.
Inom Regionledningskontoret minskar sjukfrånvaron och ekonomin är i balans. Resfria möten
och alternativ till transporter med bil är områden för utveckling och förbättring.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2019-08-31

Andel

2018-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

8

73 %

2

23 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

1

9%

3

33 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

2

18%

4

44 %

Antal mätetal som
mäts

11

100 %

9

100 %

Jämfört med föregående år har en klar förbättring skett av måluppfyllelsen.
Enbart två av nyckeltalen påvisar i nuläget ett resultat som behöver förbättras. Resandet med
egen bil är för högt. Nödvändiga åtgärder blir att informera om gällande resepolicy men även
analysera varför detta resande ökar. I övrigt är andelen utförd nödvändig tandvård lägre än
föregående år.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård
och inkludera patientföreningar och
brukarråd i arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter, liksom
utvecklingen inom hälsocafé. Verksamheten pågår med fler
lärcaféer och levande bibliotek.

Uppdrag/mål:
Existentiell hälsa och andlig vård
Aktiviteter

Analys

Arbeta med WHO:s åtta existentiella
dimensioner

Inom Region Jönköpings län har en styrgrupp bildats.
Existentiella samtalsgrupper för seniorer har startats upp,
och hälso- och sjukvårdspersonal har deltagit i
samtalsgrupp kring existentiella frågor.

Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Höja den etiska kompetensen hos
medarbetare och förtroendevalda

Etikrådet arbetar för att höja den etiska kompetensen hos
medarbetare och förtroendevalda genom återkommande
utbildningar.

Främja samtal och etisk reflektion i planering,
beslut och daglig verksamhet

Etikrådet främjar samtal och etisk reflektion genom
återkommande utbildning, stöd till etikombuden, debatt i
personaltidningen Pulsen och spridning av nyheter på
webben.

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Etikrådet ger vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt via olika former av utbildning, men också
genom att besvara inkomna frågor från verksamheten och
via etiska riktlinjer.

Arbete med prioriteringar i vården

Lunchsamlingar för personal och förtroendevalda inbokade
under hösten på samtliga tre sjukhus.
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Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Läkarrekrytering, kapacitets- och produktionsplanering,
arbete med förändrade arbetsrutiner, utbildningsinsatser
avseende registrerings- och dokumentationsrutiner är
exempel på pågående aktiviteter för en förbättrad
tillgänglighet. Andra exempel är framtagna handlingsplaner
inom röntgen avseende områdena mammografi samt MR.
En analys och handlingsplan för arbetet med den nya
kömiljarden är påbörjad.

Uppdrag/mål:
Närakuter
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med närakuter

Säkerhetsrutin gällande hot och våld för Närakut Jönköping
har tagits fram som en del av kravet från arbetsmiljöverket.
Uppföljande inspektion kommer att hållas i oktober där
genomgång av svar kommer att ske. Framtagen rutin
kommer även att anpassas till Närakt Vmo och Närakut Eks.
Uppföljning av samarbetet mellan ortopeden och Närakut
Jkp är genomförd. Samverkan mellan ortoped och
samordnare fungerar väl, god kommunikation. Månatlig
uppföljning med länets tre samordnare och
primärvårdsenheten är en del i arbetet för jämlik vård i
länet.
Närakut Jkp kommer att göra några få organisatoriska
förändringar för att främja flödet på Närakut och underlätta
för medarbetarna i deras arbetsmiljö.
Riskanalys visade en betänklig hög oro för en kraftig ökning
av besök till Närakut efter flytt till sjukhuset. Dock har
ökningen uteblivit, statistiken visar ingen ökning jämfört
med föregående år, motsvarande period.

Uppdrag/mål:
Fast vårdkontakt
Aktiviteter

Analys

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt

Arbete pågår både inom patientkontraktsprojekt och i
samband med utskrivning från slutenvård.

Uppdrag/mål:
Mobila närsjukvårdsteam
Aktiviteter

Analys

Arbete med mobila tvärprofessionella
närsjukvårdsteam

Arbete med att utveckla det nära samverkansytorna
tillsammans med vårdcentralerna, kommunerna och
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) pågår.
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Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

Arbete pågår med fortsatt utveckling av vårdens IT-stöd och
ehälsa i Region Jönköpings län, i samverkan i sydöstra
sjukvårdsregion och i samverkan nationellt. Uppgraderingar
av olika system genomförs kontinuerligt. Under våren har efrikort driftsatts och olika modeller för digitala vårdbesök
testas, exempelvis via Cosmics evisit med goda resultat.
Planering för införande av NOVA (mobila Cosmic) är startad.

Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i
Sverige på digitala tjänster och stödsystem

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli bäst i
Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas in i arbetet
om framtidens hälso- och sjukvård. En workshop är
genomförd där flera exempel togs upp på behov av
digitalisering. Under året har flera olika tester genomförs
för att utveckla t ex digitala vårdbesök. Planering för mobila
lösningar pågår.

Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av lärcaféer

Hälsocaféer med dess olika invånarstöd sprids och etableras
med noder i Jönköping, Värnamo och Eksjö

Uppdrag/mål:
Plan för framtidens hälso- och sjukvård
Aktiviteter

Analys

Utveckla den nära vården

Arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och
den nära vården har påbörjats. Workshopar är genomförda
i sjukvårdens ledningsgrupp, samt med politiker,
patientrepresentanter, förtroende valda och tjänstemän i
maj. Statliga utredningar och överenskommelsen om God
och nära vård, samt andra överenskommelser används
också som underlag till uppdraget.
Planen ska omfatta hur tre akutsjukhus ska garanteras på
lång sikt och hur omställningen till mer nära vård ska
genomföras, inklusive kompetensförsörjning och
investeringar. Digitaliseringen och ehälsans alla möjligheter
blir en viktig del i arbetet.
Ett projekt är format och en projektledare är tillsatt.
Uppdraget innebär att genomföra en nuläges analys och ta
fram en plan med en inriktning för framtidens hälso- och
sjukvård utifrån Budget och verksamhetsplan 2019.
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Framgångsfaktorer:

Jämlik hälsa och vård
Uppdrag/mål:
Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Aktiviteter

Analys

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

Diplomeringar genomförs kontinuerligt. Catch-uputbildnigar likaså. Utökat fokus genom
hållbarhetsprogrammet/social hållbarhet

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Rutiner efterföljs. Ligger i fas med behoven.

Anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård

Hälsoskolor genomförs, utifrån de behov som finns.
Diabetesskola framtagen och drivs i områden med särskilt
behov. Projekt pågående med fyra kommuner med team
familjehälsa.

Fortsatt samverkan och samarbete
tillsammans med kommuner

Samordnade insatser genom ledningssystemet för
samverkan. Projektet pågår under 2019 med Gislaveds,
Jönköpings, Vetlanda och Nässjö kommun som
samverkansparter.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
Barn och ungdomars hälsa
Aktiviteter

Analys

Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Vid uppföljning av utbildade DISA (Din inre styrka
aktiveras)-handledare visar det sig att många använder
materialet DISA-inspirerat och jobbar individuellt med
eleverna medan vissa fortfarande arbetar med metoden i
grupp. För få anmälda till DISA-utbildning i augusti, vilket
resulterade i inställd utbildning. Upplevelsen är att
efterfrågan att utbildas i DISA-metoden är mättat.
Dansa utan krav startar under ht i ett flertal kommuner.
För närvarande kan Mindfulness endast erbjudas i form av
inspirationsföreläsning med inslag av prova-på.
More to life - samtalscafé planerar ett test på
Familjecentralen i Bankeryd för att nå målgruppen unga
föräldrar.
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Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med inrättande av ett
Barnskyddsteam

Barnskyddsteam är inrättat. Arbetet med framtagande av
rutiner och arbetssätt pågår.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen under
2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under Strategigrupp
Äldre. Rapport varje månad till Reko.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Fortsatt utvecklingsarbete för att säkra samverkan mellan
vårdcentarler och kommunal hälso- och sjukvård.

Uppdrag/mål:
Äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Analys

Arbete för att förbättra äldres psykiska hälsa

Arbete pågår tillsammans med kommunerna i strategigrupp
äldre. Medel finns avsatta, men person på kommunal
utveckling har slutat innan sommarn och man inväntar
rekrytering.

Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå
hälsoeffekter hos befolkningen
Uppdrag/mål:
Solidarisk finansiering av barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov.
Aktiviteter

Analys

Översyn - solidarisk finansiering av barn och
ungdomar

En gemensam central budgetpost har inrättats. Utvärdering
kommer att ske efter 2019 för eventuell justering till 2020.

Framgångsfaktorer:

God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål:
Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Antalet berättigade personer till Nödvändig tandvård är 6 499, av dem har 3 083 fått
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nödvändig tandvård utförd (47%). Tandvården utförs av både Folktandvården och privata
aktörer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

70 %

71 %

Av berättigade till den uppsökande verksamheten har 71 %
fått munhälsobedömning till och med andra tertialet, vilket
är en minskning jämfört med samma tid förra året (74 %).

80 %

47 %

Den nödvändiga tandvården utförs av både Folktandvård
och privata vårdgivare. Till och med andra tertialet har
47 % fått nödvändig tandvård utförd, vilket är en ökning
jämfört med samma period förra året (43 %). Av de som
fått nödvändig tandvård utförd har 62 % fått behandling
hos Folktandvården och 38 % hos privata aktörer. Den
förebyggande tandvården som privat aktör utför på länets
vårdenheter fortgår.

Täckningsgrad för
den uppsökande
verksamheten
(munhälsobedömni
ngar)
Andel berättigade
till nödvändig
tandvård som fått
den utförd

Strategiska mål:

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål:

Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för
en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Jämställdhetsarbete pågår enligt Hållbar
utvecklingsprogram. Handlingsplanen återstår att ta fram.

Uppdrag/mål:

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt.
Uppdrag/mål:

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet
Aktiviteter

Analys

Arbete med mänskliga rättigheter och målen i
social hållbarhet inom ramen för Agenda
2030.

Styrgrupp för social hållbarhet har startats och leds av HRdirektör och Folkhälsochef. En arbetsgrupp tar fram en
handlingsplan. I arbetsgruppen finns kompetenser inom
bl.a. jämställdhet, HBTQ, HR, integration och
funktionsnedsättningar.
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Uppdrag/mål:

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen Barnbokslut
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för arbetet med
Barnbokslut

Modell för Barnbokslut är framtagen.

Uppdrag/mål:

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala
klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god
levnadsmiljö.
Uppdrag/mål:

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform
Aktiviteter

Analys

Arbete med demokratifrågorna bedrivs
utifrån uppdrag från regionstyrelsen

Inga uppdrag har lämnats från regionstyrelsen inom
området demokratifrågor.
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Perspektiv:

Process och produktion
Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Går enligt plan. Många av insatserna har knutits i
samverkan med kommunerna via ledningssystemet för
samverkan.

Handlingsplan för jämlik hälsa.

Aktuell status för aktiviteterna i handlingsplanen finns på
utvecklingswebben.

Utvärdering av hälsosamtal

Etikansökan inskickad. Arbete med kravspecifikation för 12
mån-uppföljning pågår, med planerat pilotgenomförande
på ca 3 vårdcentraler och 1-2 barnhälsovårdscentraler
under hösten. Fokusgrupper med utförare av hälsosamtal
och Telefonintervjuer med verksamhetschefer planeras att
genomföras under hösten.

Uppdrag/mål:
Bidrag inom folkhälsoområdet
Aktiviteter

Analys

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs

Går enligt årshjul för bidragsgivning.

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet

Bidragsansökningar handläggs under hösten och beslut
fattas i december.

Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Meny för tobaksavvänjning klar och i drift där
behandlingsplattformen Stöd och behandling ingår. Fysiska
mötesplatser såsom hälsocafé och självhjälpsgrupper sprids
i länet.

Utveckling av fler mötesplatser och
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet

Mötesplatsen Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö och
Värnamo. Planering för uppstart i Tranås december
2019/januari 2020. Utvecklingssatsning pågår för att få fler
ledare till lärcafé och självhjälpsgrupper. Just nu finns det
ca 50 personer i levande bibliotek och peers (personer med
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Aktiviteter

Analys
egen erfarenhet).

Spridning av mötesplatser och hälsocaféer

Spridning: Hjärtats hus har nu spridits till Jönköping, Eksjö,
Värnamo. Öppning i Tranås under hösten
Levande bibliotek/peer mer samverkan – Nationellt intresse
från VGR och Norrbotten
Utbildningssatsning Lärcafé har planerats in för tredje
omgången hösten 2019.
Nätverksträff för utbildade ledar och igångsättare den 3/10.

Uppdrag/mål:
Rehabilitering - återgång i arbete
Aktiviteter

Analys

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

KUR finns upparbetat i 10 av länets 13 kommuner. Fråga
om länssamordnare och ev tillsättning har lyfts till
ledningen.

Naturunderstödd grön rehabilitering

Målsättning är att lansera en delvis ny verksamhet- med
fokus på att kunna erbjuda Region Jönköpings läns chefer
ett stöd i att förebygga psykisk ohälsa. Grundverksamheten
rullar som planerat i övrigt.

Uppdrag/mål:
Livsstilsutmaningen
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaning

Fångas inom uppdraget Hälsa för livet inom tillsammansarbetet. Aktuella koncept är spridning av modell för
hälsocenter gemensamt med kommunerna,
patientkontrakt, segmenteringsmodell för levnadsvanor

Uppdrag/mål:
Samordningsförbunden
Aktiviteter

Analys

Översyn samordningsförbund

Översyn har påbörjats i samverkan mellan Jönköpings
kommun och Region Jönköpings län. Arbetet kommer att
följas bland annat i kommundirektörsgruppen. Rapporten
kommer slutligen att delges Kommunalt forum.

Uppdrag/mål:
Strategi för hälsa
Aktiviteter

Analys

Gemensam handlingsplan för hälsa

Workshops på chefsträffar med ledningssystemet för
samverkan med kommunerna är genomförda.
Ett flertal kommuner har gjort påverkansanslyser med
prioriterade åtgärdsområden för barn och ungas hälsa.
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Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Arbetet pågår enligt plan och revidering av pusselbitar sker
under hösten.

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 är klar och
publicerad, planeringen för 2019 års
patientsäkerhetsberättelse kommer inledas under hösten.

Genomför patientsäkerhetsronder

Alla årets planerade patientsäkerhetsronder är
genomförda.

Patientsäkerhetsdialoger

Alla höstens patientsäkerhetsdialogerna är planerade och
börjar att genomföras i september.

Uppdrag/mål:
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Detta görs i förhållande till det patientsäkerhetsarbete som sker nationellt inom
kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård.
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt och uppföljning av
strategiska fokusområden

Inom flera områden pågår aktiviteter och mätningar inom
de strategiska fokusområdena. Planering och arbete för att
samla mätningar i Stratsys pågår.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Årsmått

Indikatorer i öppna
jämförelser

Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell
och sjukvårdsregional modell

En utveckling och anpassning av regionens
kunskapsorganisation (medicinska programgrupper, Faktagrupper och processgrupper) till Nationellt system för
kunskapsstyrning påbörjas hösten 2019. Anpassningen ska
säkerställa Region Jönköping läns förmåga att komplettera
och implementera nationella vårdprogram, vårdriktlinjer
och standardiserade vårdförlopp.

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Sjukvårdsregionerna ska revidera de nationella
rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd
(NKK) senast 31 december 2019. Först därefter kan
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta ersättas.
Nationella rekommendationer och regionens tillägg i NKK
integreras i webbplatsen Folkhälsa och sjukvård.

Praktisk användning av nationella
kvalitetsregister.

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och sjukvård.
Register centrum sydost (RCSO) har som komplement till
det nationella uppdraget fått ett uppdrag att stödja
huvudmännen i kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i
sjukvårdsregionen.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Ta fram och implementera riktlinje för
utredning och uppföljning vid
demenssjukdomar

Överenskommelse framtagen och fastställd i Reko. Lokal
samverkan utformas utifrån de nya riktlinjerna och följs
upp. Nationella indikatorer är under framtagning.

Uppdrag/mål:
Utreda lokala sjukhusledningar
Aktiviteter

Analys

Utredning av lokala sjukhusledningar

Arbetet har startat med samtal med verksamhetschefer på
de tre sjukhusen. Samtalen har genomförts vid fyra tillfällen
och en sammanställning av vad som kom fram pågår.

Uppdrag/mål:
Alternativ till våld (ATV)
Aktiviteter

Analys

Planering för fortsatt arbete med ATV för
våldsutsatta

Utvärderingen har genomförts. Diskusison pågår kring
fortsättningen.

Uppdrag/mål:
Funktionshinderområdet
Aktiviteter

Analys

Skapa jämlika förutsättningar och en jämlik

Fokus på samverkan med kommunerna - att få med som
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Aktiviteter

Analys

vård/hälsa

fokus i ledningssystemet för samverkan.

Samverkan med länets kommuner och
föreningsliv inom funktionshinderområdet.

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, sammanträder 4
ggr/år. Utöver detta sker samverkan i olika så kallade
brukarråd.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Åtgärder för att minska polyfarmaci.

Utvärdering av läkemedelsgenomgångar i ett
examensarbete. Dialog med Region Uppsala, som delar
samma utmaning inom området, avseende möjligheten att
utnyttja Cosmic beträffande att följa upp vissa
läkemedelsgrupper vad avser fortsatt indikation.
Parametern antal läkemedel per patient är inte tillräckligt
bra, och att driva den frågan alltför mycket kan leda till att
även läkemedel som patienten har stor nytta av kan komma
att ifrågasättas. Region Jönköping län har bra resultat vad
avser undvikbar slutenvård, tillstånd som behöver
medicinering. Grupper där särskild uppföljning skulle kunna
ske är sömnmedicinering, antidepressiva, smärtlindring och
protonpumpshämmare. Tillstånd där det kan bli en fortsatt
medicinering, som då borde regelbundet följas upp.

Läkemedelsbehandling på rätt indikation

Kontakt med Region Uppsala, och dialog avseende
möjligheten att utnyttja Cosmic för uppföljning.

Uppdrag/mål:
Smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt mycket god anslutning till
barnvaccinationsprogrammet i länet.
Influensavaccinationstäckningen var för säsongen
2018/2019 63 % bland personer över 65 år, vilket åter igen
var bästa resultatet i landet.

Samlat vaccinationspaket för länets 70åringar och äldre har beretts för beslut under
2018

Pilotprojekt genomfört under hösten 2018 föll väl ut och
förberedelser för breddinförande är gjorda. Vi inväntar att
det kunskapsunderlag som Folkhälsomyndigheten håller på
att ta fram, och som innehåller hälsoekonomiska
beräkningar för svenska förhållanden, skall bli klart, vilket
det beräknas bli under hösten.

Uppdrag/mål:
Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter

Analys

Planläggning, utbildning och övningar

Planerade övningar är genomförda, en större
samverkansövning genomfördes i Värnamo 13 maj.

Risk och sårbarhetsanalyser

Arbete pågår, rapportering enl lagen om extraordinär
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Aktiviteter

Analys
händelse skall ske 31 oktober.

Tjänsteman i beredskap

Mellan januari och juni har TiB larmats vid 214 tillfällen. de
fem vanligaste larmen är vårdplatsbrist, driftstörning,
ambulansfrågor, kontakt av annan region eller myndighet
samt trafikolycka. Särskild händelse har varit utlyst vid tre
tillfällen.

Civilt försvar

Pågår enligt plan

Uppdrag/mål:
Idéburen offentligt partnerskap
Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård.
Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Genomförs genom Strategigrupp barn

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviter och
projekt, arbetet utgår från statliga satsningar och de krav på
prestation som funnits tidigare år. Kraven har varierat
mellan åren. Samordnas och leds i berörd strategigrupp.

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Äldre
Under hösten prioriteras demensområdet, palliativ vård samt Trygg och säker vård och
omsorg. Satsningar med hälsofrämjande insatser görs och äldres psykiska hälsa prioriteras.
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Har haft möte och planering inför hösten. Vi behöver
komplettera med några personer till framförallt från
primnärvården.
Kartläggning över länet pågår för att få en överblick vilka
aktiviteter finns och vilka kan vi sprida till flera kommuner.
Kommer medverka på en utbildningseftermiddag i
november med tema hälsofrämjande arbete för seniorer.
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Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för strategi för eHälsa

En handlingsplan är framtagen tillsammans med
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. Under hösten
påbörjas arbete i samverkan med strategigrupperna.

Framgångsfaktorer:

God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, samt i
arbetet med det nationella, regionala och lokala arbetet
med kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Arbete pågår inom respektive klinik.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-20 %

31,2 %

Värdena efter andra tertialet 2019 är fortsatt höga.
Nödvändiga åtgärder blir att informera om gällande
resepolicy men även analysera varför detta resande ökar.

-10 %

-2,2 %

Målsättningen att minska med 10 % kan bara uppnås om
antal restillfällen minskar. De som i hög grad använder
privat bil i tjänsten bör samtidigt minska sina resetillfällen
eller använda poolbil.

-20 %

-48 %

Målet är uppnått.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)
Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)
Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg

-28 %
-28 %
Målet är uppnått.
Tjänsteresor, antal
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

km utrikesflyg

Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med att i första hand använda
poolbilar. Fortsatt omställning till digitala
möten.

Förekomsten av tjänsteresor i verksamheten är forsatt hög.
Fortfarande är dock användandet av egen privat bil för hög
inom vissa avdelningar. Information av gällande resepolicy
samt analys av varför detta resande ökar planeras.

Fortsatt omställning till högre andel digitala
möten.

Användandet av digitala möten ökar. Många medarbetare
upplever dock att det är för "krångligt" och en viss tröskel
att komma över. Här behövs riktade utbildningsinsatser.

Undvika inrikes flygresor genom omställning
till digitala möten samt välja tåg som
transportmedel

Målet är uppnått efter Tertial 2 2019. Resandet med inrikes
flyg har nära nog halverats jmf motsvarande period 2019.

Minska utrikes flygresor genom att pröva alla
resor utomlands, höja andelen digitala möten
samt om möjligt använda andra färdmedel.

Målet (-28 % jmf med 2017) har uppnåtts efter Tertial 2
2019.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete pågår med att öka användning av webb- och
videomöten och antalet resfria möten ökar, för fysiska
möten används i första hand pool-bilar.

Samordna mötestider och samåkning
(handlingsplan reseanalys)

Projektet ej så aktivt. Arbetet med virtuella möten
prioriteras då detta ger en bättre effektivitet.

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till
medarbetare (handlingsplan reseanalys)

Utredning genomförd

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan
reseanalys)

Pågår enligt plan.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Under våren har information givits på ITkontakpersonträffarna. Nya informationssidor publicerade
kopplat till resfria möten finns nu under serviceportalen på
intranätet. Samverkansgrupp kring resfria möten träffas en
gång i månaden för att driva frågan vidare (representanter
från ITC, kommunikation, miljö och Qulturum). Under
hösten kommer ett antal kampanjer genomföras kring
resfria möten – samordnas med hjälp av energikontoret och
kommunikationsavdelningen (bl.a. tävlingar och
informationskampanjer mm).

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Aktiviteter

Analys

Genomföra hälsoekonomiska beräkningar

Beräkningar har gjorts i enstaka projekt, men inte som en
integrerad del i verksamhetsplanering och inför
förändringar i verksamheten
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Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av
verksamheten
Aktiviteter

Analys

Hållbar utvecklingsprogram och målen i
Agenda 2030 ska genomsyra hela
verksamheten

Arbete med hållbarutvecklingsprogram pågår. Agenda 2030
är en viktig del i den regionala utvecklingsstrategi som
håller på att tas fram. Agenda 2030 har varit en del i
Nätverk för engagerat ledarskap under våren samt lyftes på
Chefsdagen som genomfördes för alla chefer i Region
Jönköpings län på Spira i början av maj.

Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Analys

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

Arbete pågår med att ta fram en finansieringsstrategi som
visar vilka framtida projekt utlysningar vi kommer ha för att
stötta ett hållbar utveckling och tillväxt i länet.
Det nya handläggninssystemet NYPS 2020 är igång. Nytt
system ger, som en del, bra input till hur hela processen för
projekthantering där nationella samt regionala indikatorer
och horisontella kriterier finns. Dessa är obligatoriska att
fylla i och bygga sitt projekt runt samt att uppföljning kan
göras på ett bättre sätt för olika indikatorer där vi kan följa
vårt nationella uppdrag samt vår regionala
utvecklingsstrategi.

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet

Hållbarhet är i framtagandet av den nya Regionala
utvecklingsstrategin (RUS) ett genomgående perspektiv där
alla tre dimensioner är implementerat i strategin. I RUS
följer vi upp på Agenda 2030 alla mål med kopplade
indikatorer inom varje område. Arbete pågår också med att
koppla alla våra insatser och verktyg till mätbara mål och
indikatorer för att tydligt genomföra utveckling i länet i
enlighet med RUS

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på
vad medarbetare kan göra

Webbstöd har tagits fram avseende resfria möten,
användande av Cisco meeting/videokonferens samt
miljö/hållbarhet. Dessa utbildningsinsatser finns tillhanda
på intranät och lärande kalender.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Analys

Arbete i enlighet med program för hållbar

Arbetsgrupp igång enligt plan och leds av HR-direktör och
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Aktiviteter

Analys

utveckling - social hållbarhet både avseende
dem vi är till för och medarbetare.

Folkhälsochef. Underlag framtaget inför
budgetberedningen.

Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial ska granskas
årligen - mångfald och tillgänglighet

Enligt plan

Återkommande kompetensutveckling i
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och
likabehandling

Arbete pågår löpnade.

Arbetar med CEMR-deklarationen

Påbörjas i oktober månad.

Alla politiska beslut prövas mot
barnkonventionen.

Olika aktiviteter pågår för implementering av
barnkonventionen. Utbildning kan vara en aktivitet för hur
beslut kan prövas utifrån barnkonventionen och barnets
bästa.

Uppdrag/mål:
Integration
Aktiviteter

Analys

Arbete i enlighet med program för social
hållbarhet

Arbetsgrupp etablerad med medarbetare från Folkhälsa, HR
och Qulturum. Inventering och förslag på insatser har
beskrivits i ett första skede och lyfts med i kommande
workshopar med verksamheten vid revideringen av
hållbarhetsprogrammet.
Programgrupp för Agenda 2030 utgår ledning för arbetet.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan.
Mätetal
Förskrivning av
antibiotika i
öppenvården

Målvärde
260
recept/10
00 inv

Resultat

Analys
Årsmått. Antibiotikareceptförskrivningen minskade under
2018. Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det
nationella målet på 250 recept per 1000 inv/år.
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Strategiska mål:

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och
arbetssätt.
Aktiviteter

Analys

Allt arbete bedrivs så att
samverkansmöjligheter tas till vara.

I Regionens hus pågår ett arbete för att utforma
aktivitetsbaserade arbetsplatser som ska underlätta och
stimulera teamarbete. Regional utvecklingsavdelningen har
nyligen flyttat in i nya lokaler som helt bygger på
aktivitetsbaserat arbetssätt.

Uppdrag/mål:

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende
kostnad per invånare inom olika verksamheter.
Aktiviteter

Analys

Följa upp nyckeltal med fokus på kr/invånare
samt produktion via databasen Kolada.

Jämförelser med 2018 års data har redovisats för de delar
som finns publicerade. Produktionsdata finns ännu inte
klart i nationella databaser. Materialet är använt i samband
med budgetberedningen. Även produktionsdata används i
jämförelserna allt eftersom dessa publiceras.

Uppdrag/mål:

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Aktiviteter

Analys

Kommunikation för ökad kunskap, insyn och
delaktighet.

Pågår enligt plan genom olika typer av
kommunikationsinsatser som syftar till att berätta för
invånare och omvärld t ex om vad Region Jönköpings län
står för, invånarnas regler och rättigheter, demokratiska
processer mm.

Utveckling av ledarnas kommunikativa
förmågor

Pågår enligt plan

Arbeta för att medarbetarna aktivt ska söka
information

Genom att erbjuda moderna och smidiga plattformar för
information med ett relevant innehåll, ökar också
medarbetarnas intresse för att aktivt söka information.

Uppdrag/mål:

Digitalisering av arbetsprocesser
Aktiviteter

Analys

Översyn av processer som går att
automatisera

Arbete planeras hösten 2019.
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Uppdrag/mål:

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny
dataskyddsförordning (GDPR).
Aktiviteter

Analys

Införande och spridning av kunskap kring
GDPR

Införandeprojekt avslutat. Nya medarbetare hänvisas till
introduktion och utbildning för GDPR via webben. Finns
resterande frågor efter införandet som ska åtgärdas.
Revisionsrapport med förslag till åtgärder behandlas i maj.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Att bedriva god och relevant forskning inom regionen är viktigt för att utveckla och
säkerställa att sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda
förutsättningar för klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal,
strategiplaner, handlingsplaner. Att vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra
förutsättningar för forskning.
Framgångsfaktorer:

Lärande och innovation
Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår bland
annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten.
Framgångsfaktorer:

Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Futurums arbete med att koordinera och organisera VFU
uppdragen inom RJL pågår som tidigare. Avtal som reglerar
hur HHJs VFU uppdrag skall genomföras behöver förnyas. Vi
har under sista halvåret avvaktat ett förslag från HHJ på
avtal. Nuvarande går ut 20190630.

Studierektorsorganisation

Vakanser som ST-studierektorer har blivit tillsatta.

Klinisk prövningsenhet

Arbete med att stödja kliniska prövningar av medicinteknik
behöver stärkas. I enlighet med strategiplanen för
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Aktiviteter

Analys
universitetsjukvården ska sjukvårdsregionen profilera sig
inom Med tech vilket gör att nyrekrytering behöver göras.
Finansiering ska ske framförallt via medel via Forum
Sydost. Finansieringsfrågan är dock inte helt utredd ännu
varför rekryteringsarbetet inte har startat.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan
mellan RJL, Jönköping University och
Linköpings Universitet

Diskussioner har pågått senaste året hur samverkan skall se
ut. Ett förslag på avtal har arbetats fram och presenterats
för RD och Rektor JU. Revision skall ske av JU. Dessutom
skall ett övergripande avtal ske mellan JU och RJL samt en
rad olika underavtal. Arbetet går framåt men sakta relativt
pga olika uppfattningar hos parterna om hur samverkan
skall ske på bästa sätt.

AT-organisationen

Arbete pågår. Planen nu är att de ekonomiska medel som
hör till AT-organisationen skall föras över vid årsskiftet
19/20.

Läkarprogrammet LiU termin 6 till 11.

Arbetet fortsätter enligt plan.

Uppdrag/mål:
Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Utbildningen startade i januari och sker under 2019 i
temporära lokaler. Lärarstab finns på plats och ytterligare
två adjungerade lektorer kommer rekryteras under året.
Utbildning fungerar som planerat.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL
kopplat till RALF avtalet

Arbete pågår med att utveckla universitetsjukvård i RJL.

Uppdrag/mål:
Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av
ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och
hälsovård
Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika
aktiviteter.
Uppdrag/mål:
Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med
kommunerna och andra aktörer.
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka
kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt.
I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och
ehälsotjänster.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 2

101

26(32)

Framgångsfaktorer:

Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål:
Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och
vårdgivarwebb

Utveckling av Intranätet pågår enligt plan.
Vårdgivarwebben 1.0 är klar och går över i förvaltning
under hösten 2019.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Försörjning av vårdpersonal
Hela regionen är nu certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege
sker i samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vi erbjuder varje år 70
sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med
utbildningsanordnare. Varje termin startar nya grupper i det regiongemensamma
introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU). Programmet genomförs för att
sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll och är en viktig del i
kompetensutvecklingen.
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Utifrån identifierade kritiska målgrupper arbetas målgruppsplaner fram, syftet är att analysera
vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för att uppfatta oss som en
attraktiv arbetsgivare.
Kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla rekryteringsarbetet.
Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens mot
verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Enheten arbetar
med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka
arbetsgivarvarumärket.
Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

92 %

Målet uppnått.

90 %

91 %

Målet uppnått

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan

Aktiviteter

Analys

Fortsatt kompetensutveckling

Sker på respektive avdelning inom Regionledningskontoret
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som
revideras årligen.
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Aktiviteter

Analys

Regionledningskontoret: kompetensplan

Kompetensförsörjningsplanering för
Regionledningskontoret sker löpande. Vid varje vakans görs
en prövning kring möjligheter att förändra
arbetsuppgifter/arbetsfördelning samt vilken kompetens
som behövs om rekrytering ska ske.

Utveckla Nässjö utbildningscentrum

Sker genom Vårdcentralerna Bra liv.

Uppföljning av fördelning av
utbildningsanställningar för sjuksköterskor.

Fördelning av platser till utbildningsanställningar genomfört
för vårens intag. Nytt intag i augusti där verksamheterna
fått efterfrågat antal platser.

Utreda utökat behov av karriärtjänster

Utvärdering av pågående karriärtjänster genomförd. Viss
förändring av förutsättningar behöver göras innan
utökning/fördelning av resterande karriärtjänster görs.

Utreda äldre medarbetares möjlighet att
fortsätta arbete

Satsning på pensionerade sjuksköterskelöner genomförs
under året. Utredning av vissa modeller för nedtrappning
med bibehållen lön har gjorts men bedöms svår att
implementera både på grund av de kostnader och brist på
arbetade timmar som de innebär.

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Aktiviteter

Analys

Pröva/utreda nya arbetstidsmodeller

Pilotprojekt för arbetstidsmodell 80-10-10 pågår vid
verksamhetsområde Kirurgi och Medicin i Eksjö och
Värnamo. Efter avslutad pilot sker utvärdering, eventuell
bredare implementering samt en bedömning av behov av
andra modeller.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

4,6 %

2,96 %

Målet uppnått. Sjukfrånvaron hittills under 2019 har varit
låg.

Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Sjukfrånvaron ska minska

Arbete pågår kontinuerligt

Regionledningskontor: Hälsofrämjande
arbetet och minskad sjukfrånvaro

Arbete pågår inom respektive avdelning inom
Regionledningskontoret. Varje avdelning anpassar arbetet
utifrån behoven.

Kartläggning av löneläget

Kartläggning är genomförd. Behov för riktade satsningar för
att nå målbild och en jämställd lönestruktur är identifierade
och behandlas i budgetprocess för 2020.
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Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande
värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade är angeläget och är
även en konkurrensfördel.
Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och repressalier.
Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att
organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och
förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar
till diskussion om konkreta åtgärder.
På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer
motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ex.
rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och
kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Översyn av chefers förväntningar och
förutsättningar

Arbete pågår b la genom engagerat ledarskap med
kontinuerlig dialog och förbättringsåtgärder.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

15 944 tkr

Stora flertalet av verksamhetsområdets
avdelningar/sektioner påvisar hittills under året ett
positivt resultat. Överskotten är störst inom FS-projekt
med finansiering av statsbidrag och Regional utveckling.

0 tkr

17 500 tkr

Det totala resultatutfallet till årets slut beräknas till
+17,5 mkr. Huvuddelen av det positiva resultatet härrör
från statsbidragsmedel från tre FS projekt som
förmodligen ej utnyttjas fullt ut. (+6,5 mnkr) och
verksamheten under Regional utveckling (+7,7 mnkr) som
har vakanta tjänster och högre projektintäkter.

Ekonomi i balans

Prognos

I övrigt beräknas positiva resultat inom
Regionledningskontorets verksamhet (+3,0 mnkr) och
övriga enheter inom Folkhälsa och Sjukvård (+2,3 mnkr).
Här redovisas bl a större återhållsamhet vad gäller köp av
externa tjänster och i viss mån ökade intäkter av försålda
personaltjänster mot i synnerhet SKL.
Inom den nya AT-organisation under Futurum beräknas ett
negativt resultat 2019 på 3,6 mnkr. Det oklart i nuläget hur
detta kommer att budgetregleras mot sjukvården under
2019.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Regionledningskontoret har överskott mot budget, ingen
handlingsplan upprättas.

Uppdrag/mål:
Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård
Aktiviteter

Analys

Se över den ekonomiska styrmodellen för
köpt och såld vård

Översynen startar i höst.
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Uppdrag/mål:
Översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård
Inför 2019 gjordes större förändringar i regelboken. Översyn av ersättningssystemet har
påbörjats. En förändring av ersättningssystemet kan tidigast genomföras vid nästa
avtalsperiod.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 124-139
Tid:

2019-10-02 kl.08.30-11.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§131

Handlingsprogram för transportinfrastruktur i
Kalmar län 2020-2025
Diarienummer: RJL 2019/1609
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region
Kalmar län.
Sammanfattning
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att Region Kalmar
län har tagit fram ett handlingsprogram för transportinfrastruktur.
Handlingsprogrammet har en ambitiös målbild som kräver ett
omfattande arbete och en gedigen finansiering för att
förverkligas. Region Jönköpings län ser inga motsatsförhållanden
i de målbilder eller aktiviteter som presenteras.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-08-27
 Förslag till yttrande daterad 2019-10-15
 Förslag – handlingsprogram Transportinfrastruktur i
Kalmar län 2020-2025
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 124-139
Tid:

2019-10-02 kl.08.30-11.45

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV
2019-08-27

RJL 2019/1609

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Handlingsprogram Transportinfrastruktur i Kalmar län
2020-2025
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kalmar län.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att Region Kalmar län har tagit fram
ett handlingsprogram för transportinfrastruktur. Handlingsprogrammet har en
ambitiös målbild som kräver ett omfattande arbete och en gedigen finansiering för
att förverkligas. Region Jönköpings län ser inga motsatsförhållanden i de
målbilder eller aktiviteter som presenteras.

Information i ärendet
Region Kalmar län har tagit fram ett förslag till handlingsprogram för
transportinfrastrukturen i Kalmar län 2020-2025. Handlingsprogrammet har tagits
fram för att klargöra länets ställningstaganden och strategier för hur infrastruktur
och transporter ska stödja utvecklingen mot en hållbar och funktionell region.

Beslutsunderlag




Missiv daterad 2019-08-27
Förslag till yttrande daterad 2019-10-15
Förslag – handlingsprogram Transportinfrastruktur i Kalmar län 20202025

Beslut skickas till
Region Kalmar län
REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef Hållbarhet
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YTTRANDE
2019-10-15

1(1)

RJL 2019/1609

Region Kalmar län

Handlingsprogram Transportinfrastruktur i Kalmar län
2020-2025
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att Region Kalmar län har tagit fram
ett handlingsprogram för transportinfrastruktur. Handlingsprogrammet har en
ambitiös målbild som kräver ett omfattande arbete och en gedigen finansiering för
att förverkligas. Region Jönköpings län ser inga motsatsförhållanden i de
målbilder eller aktiviteter som presenteras.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ser det som positiv att Region Kalmar län lyfter fram
betydelsen av samarbetet inom Regionsamverkan Syd Sverige vilket även Region
Jönköpings län anser vara viktigt.
Av de föreslagna aktiviteterna är det relativt få som berör Jönköpings län och där
så är fallet instämmer Region Jönköpings län i föreslagna aktiviteter.
För Jönköpings län är kopplingen till Smålandshamnarna viktig, både för
godstransporterna och persontrafiken mot Gotland. Region Jönköpings län ser
gärna att avsnittet som beskriver hamnarna i Kalmar län utvecklas med fler
konkreta aktiviteter.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnd för trafik,
Infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Göteborg
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Västervik
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Hultsfred

OskarsMönsterås
Växjö

Halmstad

Kalmar

Hässleholm

Karlskrona

HelsingHelsingborg

Malmö

Kartbilden visar för Kalmar län prioriterade
stråk för fysiska och digitala transporter.

Handlingsprogram
Transportinfrastruktur i Kalmar län 2020 – 2025
2019-05-23
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Inledning
I den gällande regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län1 pekas fyra utvecklingsområden ut som prioriterade
i arbetet med att nå målbilden Klimat att växa i. För vart och ett av de fyra utvecklingsområdena har viktiga strategier lagts fast. Intentionen är att därefter ta fram handlingsprogram för var och en eller kombinationer av de
fastlagda strategierna.
Ett av de prioriterade utvecklingsområdena – Hållbar samhällsplanering – berör i hög grad transportinfrastruktur,
kommunikationer och mobilitet. Tre av de beslutade strategiska inriktningarna för utvecklingsområdet har också
en tydlig koppling till transportsystemet:
 Åstadkomma korta restider med hög punktlighet för personer och gods,
 Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat,
 Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen.
I den här rapporten redovisas ett förslag till politiskt handlingsprogram avseende infrastruktur för transporter och
mobilitet med utgångspunkt i de tre nämnda strategierna i den regionala utvecklingsstrategin. Förslaget baseras
på ett tidigare framtaget underlag2. Utgångspunkten har varit att identifiera insatser på kort sikt som stödjer mer
långsiktiga mål och inriktningar i tidigare antagna styrdokument för sakområdet3.
Syftet är att programmet genom en för hela länet gemensam prioritering ska leda till ett bättre utfall i den nationella fördelningen av medel än tidigare. Dessutom ska programmet ge en länsgemensam prioritering i samarbetet både i Regionsamverkan Sydsverige och med Östergötland.
Det ska betonas att målbilderna har formulerats utifrån de olika transportslagens förutsättningar vad gäller tidsmässig genomförbarhet där järnväg respektive mobilitet är ytterkantsalternativen. Målbilden för järnväg har sikte
på åren runt 2050 medan den för mobilitet med dagens snabba utveckling mycket väl kan vara passé redan under
andra halvan av 2020-talet.
De åtgärder som föreslås bedöms vara möjliga att genomföra inom tidsramen för de två kommande omtagen i
den nationella och regionala transportplaneringen. Med nuvarande planeringssystem innebär det att resultat av
ansträngningarna ska kunna spåras i ett första skede i de planer som fastställs 2022 och i en andra etapp i de planer som beslutas 2026.

Kalmar 2019-05-15

Anders Henriksson			
Karin Helmersson
Ordförande				Ordförande
Region Kalmar län			
Regionala utvecklingsnämnden

Klimat att växa i. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.
² Tillgänglighet och stärkta samband i en fossilbränslefri region. Version 1.0. 2019-02-25. Sammanställd av Per Ålind.
3
Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029. Antagen av Regionförbundets styrelse 2017-12-07, § 124, Fastställd av regionförbundet styrelse
2018-09-20, §102; Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen av landstingfullmäktige 2017-05-31;
Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2017-2025. Antaget av landstingfullmäktige 2017-05-31; Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för
Kalmar län 2019-2025. Antagen av regionfullmäktige 2019-01-31
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Järnvägar
Målbild
Kust till kustbanan har en standard som möjliggör snabb trafik till Växjö och direkttrafik till Göteborg, Stockholm
och Öresundsregionen. Det har betytt höjd hastighet till 200 - 250 km/h med dubbelspår från Kalmar till Växjö
och vidare till anslutningen med Höghastighetsbanan. Stångådalsbana och Tjustbanan är elektrifierade med
direkt anslutning till Linköpings centralstation och höjd hastighetsstandard till max 160 km/h på bandelarna i länet.
Samtliga banor har nytt signalsystem och kapacitet att hantera höga flöden av både person- och godstrafik och
längs dem finns stabil och sömlös digital uppkoppling av god kvalitet. Attraktiva bytespunkter till annat transportslag finns utmed samtliga järnvägar med centralstationen i Kalmar som ett välfungerande interregionalt nav för
transporter.

Aktiviteter
2020
 Region Kalmar län och samtliga kommuner har inför nationell plan för transportsystemet 2018-2029 begärt
att staten inleder en förhandling med länet i syfte att ta fram en samlad handlingsplan för hur bristerna i
funktionalitet ska kunna minimeras eller helt undanröjas; det så kallade Sydostpaketet. Region Kalmar län är
beredd att bidra till medfinansiering i en sådan förhandling så att en lösning är möjlig. I det sammanhanget
är Region Kalmar län också beredd att se över möjligheterna för ett regionalt och kommunalt övertagande
av Stångådalsbanan och Tjustbanan.
 Aktivt delta i arbetet med den bristanalys för Kust till kustbanan som leds av Trafikverket.
 Fortsatta förhandlingar med Region Blekinge och Region Kronoberg avseende utvecklad tågtrafik Kalmar/
Karlskrona/Växjö.
 Fortsatt samtal med Trafikverket om framtida signalsystem för Stångådalsbanan och Tjustbanan.
 Ta initiativ för att utveckla kollektivtrafiken som strukturbildande för samhällsutvecklingen (bostadsbyggnation, säkra cykel- och gångvägar och utveckling av verksamheter) på stationsorter.
 Delta som aktiv part i nätverk som rör Södra Stambanan som exempelvis Stambanan.com.
 Arbeta för ökade godsrörelser via järnvägen tillsammans med länets näringsliv.

2020/2021
 Påverka nationell nivå bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige för att åtgärder som
eliminerar identifierade brister på Kust till kustbanan inklusive Kalmar Centralstation kommer med i den nationella transportplanen 2022-2033.
 Påverka nationell nivå för att åtgärder på Stångådalsbanan respektive Tjustbanan kommer med i den nationella transportplanen 2022-2033.
 Agera och påverka det fortsatta arbetet kring framtida utformning av Linköpings Centralstation i syfte att nå
fortsatt direkt anslutning av Stångådals- och Tjustbanorna.

2021
 Agera för att objekt som identifieras som större ”flaskhalsar” för utbyggd trafikering på Stångådalsbanan
även prioriteras inom ramen för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige.

4
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 Undersöka möjligheten att åstadkomma motsvarande gemensam syn med Östergötland vad gäller
infrastrukturåtgärder på Tjustbanan.

2022/23
 Sondera hos företagen kring möjligheterna till gemensam aktion för delelektrifiering av Stångådalsbanan.
 Samtal med Region Östergötland och Region Jönköpings län om möjligheterna till utvecklad tågtrafik.
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Vägar
Målbild
E22 är mötesfri väg genom hela länet med hastighetsstandard 100 - 110 km/h. Övriga vägar i de prioriterade
transportstråken har hög säkerhet och tillgänglighet för person- och godstransporter med 100 km/h som standard i Smålandsdelen av länet. På Öland har standarden anpassats till naturgivna, lokala förhållanden. Hela
sträckningen av riksväg 40 (Göteborg-Jönköping-Västervik) ingår i EUs prioriterade transportnätverk TEN-T. Parallella cykelvägar för både pendlingsresor och turismcykling finns utmed de nämnda vägarna.
Samtliga prioriterade vägar har kapacitet att hantera snabba och säkra resor för persontransporter och gods,
är anpassade för eldrift och längs dem finns stabil och sömlös digital uppkoppling av god kvalitet som stödjer
användningen av autonoma fordon. Busstrafik enligt BRT-principen4 (”Tåg på gummihjul”) finns i de prioriterade
transportstråk där järnväg saknas. Trafiken har angöring till resecentrum både i Karlskrona och i Norrköping.

Aktiviteter
2020
 Pröva möjligheterna till regional och lokal förskottering av insatser för tidigareläggning av de två objekt på
E22 som namnges i nationell transportplan 2018-2029 (Förbi Bergkvara och Gladhammar – Verkebäck).
 Delta som aktiv part i nätverk som rör E22 som exempelvis E22 AB.
 Prioritera upprustning av Rv 37/47 på sträckan Bockara – Oskarshamn som nytt större vägobjekt i den regionala transportplanen 2022-2033.
 Åstadkomma en trafiksäker övergångslösning för Rv 25 Glasporten/Smedstorp fram till dess att en långsiktig
åtgärd säkrats i den nationella planen 2022-2033.
 Fortsätta att driva på arbetet med att utveckla BRT-stationer utmed E22 i länet och söka finansieringslösningar för dessa (exempelvis genom stadsmiljöavtal).
 Samarbete med Trafikverket för att åstadkomma fler viltpassager och mer viltstängsel i första hand utmed
vägarna i de prioriterade transportstråken och där i första hand E22 och Rv 25.

2020/2021
 Agera för att de två objekt på E22 som namnges i nationell transportplan 2018-2029 (Förbi Bergkvara och
Gladhammar – Verkebäck) kommer med i den nationella transportplanen 2022-2033.
 Aktivt delta i och driva på arbetet med att i en första etapp uppnå mötesfri 100 km/h-väg för hela den
svenska delen av E22 från Trelleborg till Norrköping, vilket är lika med den urspungliga överenskommelsen
mellan län och kommuner utmed vägens svenska sträckning (kvarstående större objekt till nationella transportplanen 2022-2033 är förbifart Mönsterås och Verkebäcksbron).
 Agera för att åtgärda kvarvarande sträckor på E22 i länet med hastighetsbegränsning till 70 km/h eller lägre i
samband med att andra insatser aktualiseras (kvarstående objekt till nationella transportplanen 2022-2033 är
Ålem och Fårbo - Jämserum).
 Driva på för att få till stånd ett nationellt pilotprojekt kring elväg för godstransporter på E22.
 Agera för att kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder för kvarstående objekt på Rv 25 (sträckan Eriksmåla-Hovmantorp samt Glasporten/Smedstorp i Nybro) kommer med i den nationella transportplanen 20222033.
4

6

Bus Rapid Transit; ”Tåg på gummihjul”; Guidelines för attraktiv regional busstrafik – regional brt, 2016
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 Agera för att kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder för kvarstående objekt på Rv 40 (sträckan Toverum–
Hyttan) kommer med i den nationella transportplanen 2022-2033.
 Samverka med Region Jönköpings län och Västra Götalands regionen i syfte att få hela riksväg 40 att ingå i
det europeiska transportnätet TEN-T.
 Genomföra en åtgärdsvalstudie (ÅVS) 5 för regionala BRT-stationer utmed rv 40 i länet.
 Påbörja planarbetet för separata cykelvägar utmed E22 mellan Mönsterås – Kalmar - Torsås samt utmed Rv
25 mellan Kalmar – Nybro med sikte på att objekten ingår i den regionala transportplanen 2022-2033.

2022/2023
 Överenskommelse med Region Östergötland i syfte att nå gemensam avsättning av medel i kommande
regionala transportplaner för att åtgärda Rv 35 på sträckan Åtvidaberg-Överum.
 Överenskommelse med Region Östergötland i syfte att nå gemensam avsättning av medel i kommande
regionala transportplaner för att åtgärda Rv 23/34 på sträckan Vimmerby-Kisa.
 Samverkan med Region Kronoberg för att åstadkomma 100 km/h standard på Rv 25 mellan Kalmar och
Växjö.
 Överenskommelse med Region Kronoberg i syfte att nå gemensam avsättning av medel i kommande
regionala transportplaner för att åtgärda Rv 37 på sträckan Högsby-Åseda.
 Påbörja ett långsiktigt påverkansarbete för en komplettering av nuvarande fasta förbindelse över
Kalmarsund.

2023/2024
 Prioritera upprustning av Rv 23/34 på sträckan Hultsfred-Vimmerby som nytt större vägobjekt i den regionala
transportplanen 2026-2037.
 Agera tillsammans med Region Kronoberg så att eventuella kvarstående objekt på Rv 25 mellan Kalmar och
Växjö som behöver åtgärdas för att åstadkomma 100 km/h standard utmed hela sträckan kommer med i den
nationella transportplanen 2026-2037.

5

Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar – handledning. Trafikverket 2015:171
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Flygplatser
Målbild
Från Kalmar Öland Airport finns det dagliga flyglinjer till både Arlanda, Bromma och till en internationell hubb för
vidare transport ut i världen. Flygplatsen har en god koppling till kollektivtrafik på såväl väg som järnväg. Norra
länsdelen har en bra koppling till flygplatsen i Linköping.

Aktiviteter
2020/21
 Aktivt påverka för att Bromma flygplats behåller alternativt ökar sin funktionalitet och driftsnivå till dess en
alternativ direktförbindelse med kort restid finns från södra delen av länet till Stockholms-området.
 Samtala med ledningen för Kalmar Öland Airport om flygplatsens behov av drift- och investeringsåtgärder
inför planperioden 2022-2033.
 Initiera en åtgärdsvalstudie kring framtida anslutning av såväl spår- som vägbunden kollektivtrafik till Kalmar
Öland Airport.
 Följa, arbeta för och vid behov stödja utvecklingen av fossilfria bränslen till flyget.

2021/22
 Inled samtal med Svedavia om möjligheter till återföring av start- och landningsavgifter som härrör från
flygen till/från Kalmar.
 Utveckla det regionala samarbetet kring Kalmar Öland Airport.

8
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Hamnar
Målbild
Samtliga större hamnar utmed Smålands kust har god tillgänglighet till väg och järnväg. De kommunala gatunäten och industrispåren har högsta bärighetsklass och fungerar som en säker och tillgänglig brygga mellan hamn
och det statliga väg- respektive järnvägsnätet. Farlederna till hamnarna är dimensionerade och underhållna för
att svara mot näringslivets behov. Länet är fortsatt en prioriterad angöringspunkt för den statligt upphandlade
trafiken till och från Gotland.

Aktiviteter
2020/21
 Inleda arbetet med regional planering för mer godstransport via sjöfart genom en dialog med nationella
samordnaren på Trafikverket.
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Godstransporter
Målbild
Basbehoven för det regionala näringslivet, vars tyngdpunkt ligger i tillverknings-, skogs- och livsmedelsindustri,
har säkerställts i det av Trafikverket utpekade funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, där samtliga vägar är öppna för högsta bärighetsklass och extra långa fordon. En god status på det så kallade finmaskiga
vägnätet har varit en annan förutsättning för att behålla och utveckla näringslivstrukturen.
För Oskarshamns del är järnvägen till Nässjö (Bockabanan) ett centralt komplement för godstrafiken till och från
hamn och kombiterminal. Betydande godstransporter sker även på Kust till kustbanan/Stångådalsbanan (Alvesta
- Kalmar – Mönsterås) och Tjustbanan (Västervik – Linköping). Stabil och sömlös digital uppkoppling av god kvalitet finns i samtliga godsstråk.

Aktiviteter
2020/21
 Agera för att förbättringen av Verkebäcksbron på E22 kommer med i den nationella transportplanen 20222033.
 Stödja Oskarshamns kommuns arbete med att etablera en kombiterminal.
 Bistå Trafikverket i arbetet med att upplåta vägnätet för tyngre fordon (BK4).
 Fördjupa samarbetet med bland andra Handelskammaren och Godstransportrådet Småland kring godsrelaterade transportfrågor.
 Aktiv medverkan i nätverket för att införliva Baltic Link i EUs transportkorridor Baltic-Adriatic.
 Lyfta fram lokala och regionala behov som underlag i samband med planering av underhåll av vägnätet.
 Påverkansarbete för att öka andelen godstransporter på järnväg och sjöfart.

2021/22
 Fortsatt utveckling av vägbaserade godsstråk till och från angränsande län.

10
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Mobilitet
Målbild
Fysisk och digital infrastruktur har samordnats i en gemensam samhällsfunktion. Det finns ett väl utbyggt nät av
laddningsinfrastruktur för elfordon i hela länet. Möjligheter till snabbladdning finns utmed samtliga vägar som
ingår i de prioriterade transportstråken.
Nya former av mobilitetstjänster har testats i utvecklings- och demonstrationsprojekt, vilket lett till att gods- och
persontransporter till större delen är uppkopplade, digitaliserade och förarlösa. En upprätthållen mobilitet kan
garanteras genom att elförsörjningen säkerställts att fungera även i krislägen.

Aktiviteter
2020/21
 Inomregional samverkan för ökad laddningskapacitet, vilket kan omfatta såväl laddningsinfrastruktur men
främst laddningsmöjligheter i hemmiljö.
 Mäta uppkoppling och utveckla digital infrastruktur för uppkopplade stråk.
 Utveckla samverkan på regional och nationella nivå mellan infrastrukturer för bredband, transporter och eldistribution.
 Delta aktivt i nationella forum och samverkan kring multimodala transporter samt digitaliserade och uppkopplade gods- och persontransporter.
 Se över infrastrukturen av tankställen för biogas i länet.

2022/2023
 Genomför en testbädd för logistikhantering där drönare används för den sista delen av distributionen till
slutkund.
 Regional samling kring att öppna trafikdata för personresor och godstransporter där en konkurrensneutral
plattform för MaaS (Mobility as a Service) testas samt etablera en testplattform som visar på de möjligheter
som den ökande tillgången på data kan ge i varu- och godstransporter.
 Ta initiativ till en förstudie kring möjlighet att med autonoma fordon svara upp mot landsbygdens behov av
samhällsservice, varudistribution och kollektivtrafik.
 Pilotprojekt där fysisk och digital trafik kombineras i syfte att testa hållbara helhetslösningar för mobilitet.

2023/24
 Initiativ till ett pilotprojekt med färja i Kalmar län som drivs av fossilbränslefritt bränsle

122

11

Arbetsformer
Målbild
Gott samarbete mellan kommunal och regional nivå för en positiv samhällsutveckling med aktivt statligt deltagande har förbättrat såväl den digitala som den fysiska infrastrukturen. Regionala och nationella investeringar
i transportinfrastruktur har kompletterats med stärkande och utvecklande insatser på kommunal nivå i form av
exempelvis nya bostäder i anslutning till investeringarna eller Steg 1- eller Steg 2-åtgärder (se nedan) som stimulerat resandet med cykel eller kollektivtrafik på berörd plats.
Samsyn över läns- och kommungränser har lett fram till ett stärkt storregionalt arbete kring kollektivtrafik och
infrastruktur i hela Sydsverige, något som gynnat inte minst boende invid en länsgräns. Det har gett genomslag
nationellt och lett till fossilbränslefri rörlighet, ändrat transportbeteende och maximal nytta av gjorda samhällsinvesteringar.

Aktiviteter
Åtgärdsplanering och Fyrstegsprincipen
 Aktivt driva frågor kring
–– Integrering av gång-, cykel- och kollektivtrafikförsörjning i bebyggelseplaneringen
–– Jämställd och jämlik mobilitetsplanering
–– Ansvarsfull användning av naturresurser
–– Innovativa digitala lösningar som gynnar ändrat transportbeteende
 Driva på för åtgärdsvalsstudier (ÅVS) rörande nationella och regionala infrastrukturobjekt.
 Arbeta med påverkansåtgärder för ändrat resandebeteende tillsammans med länets kommuner, där åtgärder enligt Steg 1 (Tänk om) och Steg 2 (Optimera) enligt den så kallade ”Fyrstegsprincipen”6 kan vara en del
i med- eller samfinansiering.
 Öka kunskapen om och respekten för olika aktörers roller i planeringen av fysisk och digital trafik.

Trimnings- och underhållsåtgärder
 Fördjupat samarbete med Trafikverket i dess långsiktiga underhållsarbete i syfte att skapa mervärden genom
kombination med samtidiga insatser från regional och kommunal nivå.

Samsyn kring samhällsutveckling
 Stärka kollektivtrafikens roll som strukturbildare genom att i samarbete med länets kommuner få nybyggnation av större bostadsområden och etablering av nya företag att ske i anslutning till utpekade kollektivtrafikstråk.

Dialog näringslivet
 Fortsätta och förädla dialogen med länets näringslivsorganisationer i syfte att fånga upp behov, föra dialog
och förankra arbetet med mobilitets- och infrastrukturfrågor hos näringslivet i regionen.

6

12

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/; 2018-11-24
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Samverkan över länsgräns
 Använda Regionsamverkan Sydsverige (RSS)7 som en plattform för att få till stånd insatser både inom fysisk
och digital infrastruktur såväl inom som mellan länen i syfte att skapa ett sammanknutet Sydsverige.
 Fördjupa samarbetet med Östergötland för att få till stånd god tillgänglighet till regionala kärnor och tillväxtmotorer i båda länen.

7

http://regionsamverkan.se/
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Förslag prioriterade
inriktningar
Påverkan gentemot nationell transportplan 2022-2033
 E22

Inriktning mötesfri 100 km/h-väg för hela den svenska delen från Trelleborg till Norrköping, vilket innebär att
åtgärder för förbifart Mönsterås och Verkebäcksbron samt passage Ålem och Fårbo – Jämserum kommer
med i den nationella planen.

 Kust till kustbanan inkl. Kalmar C

Inriktning att medel avsätts i den nationella transportplanen för att röja undan de brister som identifierats i
genomförda utredningar kring Kalmar Centralstation och i den kommande bristanalysen för banan.

 Stångådalsbanan och Tjustbanan

Inriktning förbättrade förutsättningar för trafikering, vilket innebär att den nationella planen innehåller medel
till standardförbättringar i syfte att få bort ”flaskhalsar” för utökad trafik.

Riktlinjer för kommande regional transportplan 2022-2033
 Rv 37/47 Bockara – Oskarshamn

Inriktning mötesfri 100 km/h-väg blir nästa större vägobjekt i den kommande regionala transportplanen.

 Överenskommelse Östergötland

Inriktning att nå en överenskommelse om samtidigt utbyggnad i Kalmar och Östergötlands län av Rv 23/34
sträckan Vimmerby-Kisa och Rv 35 sträckan Åtvidaberg-Överum i syfte att skapa obrutna stråk med målstandard mötesfri 100 km/h-väg.

 Kalmar Centralstation

Inriktning en funktionell framtida centralstation för länets tillväxtmotor, vilket blir ett större kollektivtrafikobjekt i den kommande regionala transportplanen.

 Sammanhängande cykelstråk

Inriktning att påbörja arbetet med att få till stånd separata cykelvägar mellan Torsås – Kalmar – Mönsterås
och Kalmar – Nybro.

14
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Sida

1 (2)
Datum

2019-06-20

Begäran om yttrande över förslag till handlingsprogram
för transportinfrastruktur i Kalmar län 2020-2025
Regionstyrelsen beslutade den 18 juni 2019 om remiss av förslag till
handlingsprogram för transportinfrastruktur i Kalmar län 2020-2025.
Handlingsprogrammet har tagits fram av Region Kalmar län för att klargöra
länets ställningstagande och strategier för hur infrastruktur och transporter
ska stödja utvecklingen mot en hållbar och funktionell region. Under
framtagandet har politiker och tjänstemän från Region Kalmar län träffat
samtliga Kalmar läns kommunledningar, näringslivsrepresentanter och
riksdagsledamöter från Kalmar län. Förslaget till handlingsplan och
remissförfarandet diskuterades med kommunledningarna vid
länsberedningens möte den 5 juni 2019.
Syftet med programmet är att förtydliga innehållet i den regionala
utvecklingsstrategin, prioritera länets insatser till och med 2025 samt skapa
ett länsgemensamt underlag för prioritering i det Sydsvenska samarbetet.
Programmet utgår även från den Regionala transportplanen för Kalmar län
från 2018 samt Trafikförsörjningsprogram och Kollektivstrategi 2050, båda
antagna 2017.
Programmet ska ligga till grund för Region Kalmar läns påverkansarbete och
yttranden över till exempel inriktningsbeslut, nationell plan, nationella
utredningar samt prioriteringar för större investeringsobjekt. Den sätter även
en agenda för den regionala transportplanens större prioriteringar och
medfinansieringsobjekt. Handlingsprogrammet hanterar infrastrukturinvesteringar av större karaktär som ger effekt i ett regionalt, nationellt eller
internationellt perspektiv. Mindre investeringar som berör lokala behov
hanteras i regional plan eller på kommunal nivå.
Handlingsprogrammet remitteras till länets kommuner, grannregioner samt
Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län för förankring och för att fånga
upp eventuella kompletterande ställningstaganden. Synpunkter lämnas
senast den 15 oktober 2019.
Anvisningar för remissinstanser
Synpunkter skickas digitalt i Word- och PDF-format till
region@regionkalmar.se senast den 15 oktober 2019.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

regionkalmar.se

region@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Strömgatan 13
Kalmar

0480-810 00 vx

833-3007
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Region Kalmar län

Datum

Sida

2019-06-20

2 (2)

Frågor om remissen besvaras av Mats Gunnarsson, samordnare infrastruktur
(0480-448 341; mats.gunnarsson@regionkalmar.se).

Enligt uppdrag
Johan Jarl
Sekreterare regionstyrelsen

Bilagor
Handlingsprogram för Transportinfrastruktur i Kalmar län 2020 – 2025.
Protokoll från regionstyrelsens beslut om remittering av
handlingsprogrammet skickas efter justering.
Sändlista:
Kommuner i Kalmar län
Region Kronoberg
Region Blekinge
Region Jönköpings län
Region Östergötland
Region Gotland
Trafikverket
Länsstyrelsen i Kalmar län
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 124-139
Tid:

2019-10-02 kl.08.30-11.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§132

Aktualitetsprövning av översiktsplan Vetlanda
kommun
Diarienummer: RJL 2019/2045
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Vetlanda
kommun
Sammanfattning
Vetlanda kommuns översiktsplan antogs i oktober 2010. Enligt
Plan- och bygglagen ska kommunen minst en gång per
mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell eller om den
behöver arbetas om. En aktualitetsprövning skedde 2016 då
Region Jönköpings län yttrade sig.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-09-06
 Yttrande daterad 2019-10-15
 Remis Aktualitetsprövning av Vetlanda kommuns
översiktsplan
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss
Aktualitetsprovning av Vetlanda kommuns översiktsplan.

Information i ärendet
Vetlanda kommuns översiktsplan antogs i oktober 2010. Enligt Plan- och
bygglagen ska kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till om
planen är aktuell eller om den behöver arbetas om. En aktualitetsprövning skedde
2016 då Region Jönköpings län yttrade sig.
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Aktualitetsprövning av Vetlanda
kommuns översiktsplan
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss

Sammanfattning
Region Jönköpings län anser att översiktsplanen har en bra struktur och många av
de planeringsmål och planeringsstrategier som anges fortfarande är relevanta.
Region Jönköpings län anser ock att det finns ett stort behov att uppdatera
översiktsplanen då mycket ny statistik, fakta och kunskap har tillkommit sedan
2010.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län yttrade sig vid aktualitetsprövning 2016, de synpunkter
som framfördes då är fortfarande relevanta. Region Jönköpings län anser att
många av översiktsplanens planeringsmål och planeringsstrategier fortfarande är
relevanta men att det finns ett stort behov av uppdatering då det på flera områden
har hänt mycket sedan 2010.
Inom områden som befolkning, infrastruktur och kollektivtrafik finns ett stort
behov att förnya beskrivningar och statistik.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnd för trafik,
Infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Läsanvisning till Översiktsplanen

Webkartor
De kartor som redovisas i ÖP 2010 Utställningshandling är bara översiktliga. Om
ni vill studera ett speciﬁkt område i Vetlanda kommun närmre kan ni gå in på
Vetlanda kommuns hemsida: http://www.vetlanda.se/ och på första sidans rullist
”Hitta direkt” välja ”Kartor”. Tryck därefter på knappen ”Gå dit”, och på sidan
”Kartor” väljer ni ute i det högra fältet ”Hitta information via kartan”. I det nya
kartfönstret som nu öppnas väljer ni högst upp i mitten kartan ”Översiktsplan
2010” i stället för den förvalda kartan ”Turist och besökare”. Markera därefter det
tema ni är intresserad av i fältet till vänster, tex. ”Strandnära lägen”, och efter ett
par sekunder öppnas informationen ni har valt. Man kan kombinera ﬂera olika
teman i kartan.

Översiktsplanen består av följande två dokument samt kartinformation:

1. Huvuddokumentet – Översiktsplan 2010 Vetlanda kommun
Detta dokument är översiktsplanens huvuddokument. Dokumentet bör läsas
om man är intresserad av att få en överblick av kommunens framtida översiktliga
planering.
Här beskrivs kommunen utifrån olika ämnesområden. I varje avsnitt/ämnesområde ges förslag till målsättningar och planeringsstrategier. I slutet av varje avsnitt
följer en översiktlig bedömning av strategiernas genomförandekonsekvenser. I slutet av huvuddokumentet ﬁnns en mer ingående miljökonsekvensbeskrivning som
behandlar de förslag i planen som kan innebära en betydande påverkan på miljön.

Om ni vill ha hjälp med hur man orienterar sig i kartan så tryck på den andra
knappen från höger med den gröna cirkeln på, den s.k. verktygsraden. Då kommer ett hjälpkapitel upp om hur man använder sig av kartans olika verktyg.

2. Bilaga – Vindbruksplan 2010 med MKB

Revidering

Detta dokument är en bilaga till översiktsplanen som behandlar hur kommunen
ser på etablering av storskalig vindkraft i kommunen. Dokumentet bör läsas av de
som har ett intresse av var och hur vindkraft kan komma att etableras i kommunen framöver.

Planförslaget har efter utställning reviderats enligt följande:
LIS-områden
LIS-områdets utbredning inom Trollebo.
Infrastruktur
Planeringsstrategi att göra en tematiskt fördjupning.

I planen beskrivs bl.a. förutsättningarna för vindkraft, vilka möjligheter och problem som ﬁnns. Här ﬁnns en karta som visar kommunens förslag till vilka områden som bör prioriteras vid utbyggnad av vindkraft och vilka områden kommunen
vill freda. I slutet av planen ﬁnns en miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka
konsekvenser en utbyggnad av vindkraft kan komma att medföra.
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ARBETSMETOD
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FYSISK PLANERING
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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INLEDNING
upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser,
prövar bygglov enligt plan- och bygglagen samt när
kommunen eller andra myndigheter fattar andra
beslut som rör mark- och vattenanvändningen i
kommunen.

Planens tidshorisont

2

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Översiktsplanen (ÖP) är kommunens långsiktiga
planeringsdokument för markanvändning. I planen
vägs olika intressen mot varandra.
Vad en översiktsplan ska innehålla regleras i Planoch bygglagen. Planen ska omfatta hela kommunens
yta och avvägning ska ske mellan olika allmänna
intressen. Minimikrav är att planen ska redovisa:
• grunddragen i fråga om användningen av markoch vattenområden
• kommunens syn på hur den byggda miljön skall
utvecklas och bevaras
• tillgodoseende av riksintressen

INLEDNING

• miljökvalitetsnormer och miljömål

8

Utöver detta ﬁnns stor valfrihet att utforma planen.
Vi har valt att behandla ytterligare ett antal områden.
Översiktsplanen är vägledande men inte juridiskt
bindande. Den ligger till grund när kommunen

Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

Mark- och vattenfrågornas behandling, d.v.s. den
fysiska delen av översiktsplanen, har en tidshorisont som sträcker sig många år framåt, ca 15-20 år,
medan andra delar har en kortare tidshorisont.
Översiktsplanens aktualitet ska behandlas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod
(vart 4:e år).

ÖP:n från 1998 och diverse kartmaterial överlämnades. Vid träﬀarna bestämdes att en ny träﬀ skulle
genomföras under hösten 2006, då kommundelarna
skulle redovisa sina tankar om utveckling i bygden.
Hösten 2006 genomfördes de planerade uppföljningsmötena i kommundelarna. Mötena var välbesökta, framför allt de möten som hölls utanför
tätorten. Besöksantalet varierade mellan ca 20 och
70 personer. Synpunkter som kom fram var i både

Kommundelsmöten
Bearbetning av material

ARBETSMETOD
I arbetet med ÖP:n har det varit viktigt att redan
från början få ett aktivt deltagande från kommuninvånarna. Innan arbetet med formella planhandlingar
påbörjades bestämdes att kommunens olika kommundelar skulle uttrycka sina önskemål om utveckling. Vetlanda har ett antal kommundelsråd som är
politiskt tillsatta och ska fungera som en förstärkt
länk mellan kommunstyrelsepolitiker och nämndpolitiker gentemot kommunmedborgare. I kommunen
ﬁnns också ett antal sockenföreningar, bygdegrupper
m.ﬂ. som ideellt arbetar med utvecklingsfrågor i sina
bygder. I arbetet med översiktsplanen har kommundelsråden fungerat som sammankallande och
ansvariga för att sockenföreningar, bygdegrupper,
allmänhet m.ﬂ. blivit kallade till ÖP-möten.
Under våren 2006 genomfördes nio möten i följande orter; Korsberga, Holsby, Kvillsfors, Landsbro,
Ramkvilla, Stenberga, Ekenässjön, Björköby och
Vetlanda. Vid dessa möten redovisades den beﬁntliga
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Planförslag

(samrådsversion)

Samråd

Planförslag

Synpunkter

(utställningsversion)

Utställning

Synpunkter

ÖP (antagen av KF)
Figur 1 Ovan visas viktiga steg i arbetat med att ta
fram en översiktsplan, från inledande möten till antagen plan.

Under hösten 2009 hölls ytterligare tre ÖP-möten,
denna gång i Pauliström, Korsberga och Vetlanda.
Vid mötena diskuterades utkast till en vindbruksplan och förslag på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Varje avsnitt i Översiktsplanen har arbetats fram i
samarbete med berörda kommunala förvaltningar.
Dessutom har Nuvab, Vetlanda handelsplats, Räddningstjänsten och Emåförbundet varit delaktiga i
arbetet. Vid framtagande av vindbruksplanen har
ﬂera externa konsulter anlitats. Dessa är Calluna,
Mellanrum och KMV Forum.
Kommunens planeringskommitté (PLAKO) har
varit politisk ledningsgrupp i arbetet med översiktsplanen. Översiktsplanen går sedan ut på ett så
kallat samråd i ca två månader. Under denna tid
ﬁnns möjlighet för allmänhet, föreningar m.ﬂ. att
komma med synpunkter på planen. Efter samrådet
sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Efter eventuella ändringar ställs planen ut på
utställning i minst två månader. Även under denna
tid ﬁnns möjlighet att inkomma med synpunkter på
planförslaget. Efter utställningen kan planen antagas
i kommunfullmäktige och några veckor därefter vinner planen laga kraft.

Kartor
I planhandlingarna ﬁnns översiktliga kartor redovisade. Skalan medger dock inte detaljerad redovisning
av varje kartobjekt. För mer detaljerad information
hänvisas till kommunens hemsida där både översiktsplanens förslag och bakgrundsinformation redovisas. Redovisningen sker i GIS-miljö med möjlighet
att zooma och välja karta efter olika teman som går
att kombinera valfritt.

STYRNING OCH LEDNING AV
KOMMUNEN
Kommunfullmäktiges måltavla och styrkort utgör
den övergripande nivån för den kommunala politis-

ka styrningen. Utgångspunkten är kommunvisionen
”Vetlanda här växer både människor och företag”
som konkretiseras i tre nivåer. Den första nivån
handlar om ”Livskvalitet Vetlanda” och ”Företagssamma Vetlanda” som i sin tur delas upp på ytterligare fyra områden etc (se ﬁgur 2).
Det Balanserade Styrkortet fördjupar måltavlans mål
till en konkretare nivå. Respektive kommunstyrelse,
nämnder och verksamheter har egna styrkort som
ytterliggare konkretiserar målen.
Kommunens strategiska dokument för hur vi som
organisation arbetar med styrning och ledning
antogs av kommunstyrelsen i april 2008. Där ﬁnns

INLEDNING

stort och smått. Efter mötena gicks synpunkterna
igenom med respektive förvaltning och vid arbete
med kommunens målstyrning och styrkort redovisades synpunkterna från kommundelsträﬀarna.
Synpunkter från kommundelsmöten hösten 2006
har i tillämpliga delar tagits med i arbetet med översiktsplanen.

Figur 2. I kommunens måltavla
visas vilka områden som är viktiga
att jobba med i kommunens framtida planering.
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9

Befolkning i kommunens samhällen

styrningen uttryckt i de fyra medborgarlöftena Vi
har kollen - Vi lyssnar - Vi lovar - Vi vill bli ännu
bättre. Bakom dessa löften återﬁnns ett långsiktigt
åtgärdsprogram där arbetet pågår sedan en tid för att
successivt ﬂytta fram positionerna.
Översiktsplanearbetet och arbetet med kommunens
målstyrning ska komplettera varandra utan att ta
över varandras funktion.
Kommunfullmäktiges (KF) styrkort och kommunstyrelsens (KS) styrkort, antaget av KS 2009-03-04,
utgör en viktig bas för översiktsplaneringen. Styrkortsarbetet har fångat upp relevanta synpunkter
som framkom vid kommunträﬀar som beskrivs
under rubriken ”Arbetsmetod”.
De planeringsmål som formuleras för respektive
sakområde knyts till mål i KS eller resp. nämnds
styrkort. Styrkortsarbetet har genom sin politiska
förankring fungerat som program till översiktsplanen.
Befolkningsförändring i
procent 1998 till 2008

BESKRIVNING AV
KOMMUNEN

2 till 6,7
-2,7 till 2
-9,4 till -2,7
-11,5 till -9,4
-27,6 till -11,5

Vetlanda kommun i dag

INLEDNING

Vetlanda kommun brukar benämnas som en välmående småstadskommun med ett blomstrande näringsliv, bra kommunal service, väl utvecklad handel
och ett rikt fritidsutbud.
Till ytan är Vetanda kommun länets största kommun med en total areal på 1 608 km2. Drygt hälften
av invånarna bor utanför centralorten och cirka en

10
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Karta 1. Kartan visar den
procentuella befolkningsförändringen mellan 1998-2008
samt den faktiska förändringen i antalet invånare.
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Tabell 1. Tabellen visar den faktiska befolkningsförändringen i kommunens olika
delar mellan åren 1998-2008. Den övre
tabellen visar kommunens samhällen och
den undre landsbygden.

1998

2008

Vetlanda centralort

12618

12871

Björköby samhälle

359

323

Ekenässjön samhälle

1541

1498

Farstorp samhälle

121

127

Holsbybrunn samhälle

812

729

Korsberga samhälle

725

733

Kvillsfors samhälle

639

545

Landsbro samhälle

1482

1442

Myresjö samhälle

711

644

Nye samhälle

216

185

Pauliström samhälle

314

233

Ramkvilla samhälle

170

154

Sjunnen samhälle

454

416

Skede samhälle

342

307

Befolkning på landsbygden

1998

2008

Vetlanda

724

713

Bäckseda

249

258

Näsby

231

199

Fröderyd

358

369

Bäckaby

253

240

Ramkvilla

296

266

Södra Solberga

146

143

Korsberga

337

352

Lemnhult

148

131

Näshult

329

351

Stenberga

163

163

Skirö

311

291

Nye

191

187

Alseda

760

724

Ökna

257

196

Karlstorp

246

178

Skede

241

253

Björkö

314

309

Nävelsjö

434

391

Lannaskede

129

112

Myresjö

298

269

På tio års sikt har tendensen varit att centralorten
och vissa områden på landsbygden ökat sin befolkning medan antalet personer i huvuddelen av tätorterna samt övriga områden på landsbygden minskat
(se karta 1).
I början på 1990-talet översteg befolkningen 28 000
personer. Steg för steg har befolkningen minskat
till att i dagsläget uppgå till drygt 26 000 personer.
Under 2008 upprättades en befolkningsprognos för
tiden 2008 till 2017. En sammanfattning av resultatet visar på att befolkningen kommer att minska
med drygt 600 personer under perioden, elevunderlaget kommer att minska och antalet pensionärer
öka. Centralorten och Sjunnen kommer att öka sin
befolkning, medan övriga tätorter samt landsbygdsområdena kommer att minska enligt prognosen.
Historiskt sett har en större andel av befolkningen
i kommunen förvärvsarbetat jämfört med antalet
sysselsatta i länet och riket. Den bransch som sysselsätter ﬂest är tillverkning och utvinning. Andra
branscher som ökat sin andel under de senaste
åren är handel och kommunikation samt vård och
omsorg.
Fram till hösten 2008 var den totala arbetslösheten
cirka 1 % av befolkningen. Därefter har arbetslösheten stigit, inte minst för ungdomar. Antalet arbetslösa är dock mindre i kommunen än i övriga länet
och riket.
Ohälsotalet är ett mått som redovisar antalet utbe-

talda dagar med sjukpenning eller sjukersättning per
person och år. Trenden är att ohälsotalet minskar i
kommunen. Minskningen är störst för kvinnor.
Antalet arbetspendlare till och från kommunen uppgår till ca 4 000 personer. Både in- och utpendlingen
ökade fram till 2008 då inpendlingen minskade
marginellt. Det är ﬂer som pendlar ut från kommunen än som pendlar in. Störst pendling sker till och
från grannkommunerna Eksjö, Nässjö och Sävsjö.
Handelsindex för en kommun är att betrakta som en
indikator på hur den aktuella kommunens handel
står sig i förhållande till omkringliggande kommuner. Index redovisas för sällanköpsvaror och dagligvaror. Det totala indexet för kommunens handel har
ökat under senare år. Mest ökar indexet för sällanköpsvaror.

ningar. I Jönköping och Växjö ﬁnns även ﬂygplatser.
Järnvägskommunikationen som ﬁnns till Nässjö är
viktig då tågen i Nässjö har förbindelse med stambanan.
Många av de frågor som behandlas i en översiktsplan
är av sin natur gränsöverskridande. I kommunens
utvecklings- och planeringsarbete pågår ett ständigt
samarbete med ett antal aktörer. Samarbetet sker
på olika nivåer allt från EU-nivå ner till lokalnivå.
Frågor som i översiktsplanen berör angränsande
kommuner kan t.ex. handla om vatten, infrastruktur
och vindkraft. Vi har under arbetets gång involverat
berörda kommuner t.ex. när områden för framtida
strandnära bebyggelse tagits fram. Vi har även, där
målen är tillämpbara, tagit hänsyn till de mål som
uttrycks i den regionala utvecklingsplanen för Jönköpings län.

Det ﬁnns en stor bredd inom föreningslivet med
tyngdpunkt på idrott. I kommunen ﬁnns ca 250 föreningar varav ca hälften är idrottsföreningar.

Vetlanda kommun i regionen
Vetlanda är beläget centralt i Sverige på det Småländska höglandet med Eksjö, Vimmerby, Hultsfred,
Högsby, Uppvidinge, Växjö, Sävsjö och Nässjö som
närmsta grannkommuner (se karta 2). De större
orterna i regionen är Jönköping, Växjö och Kalmar.
Till de större städerna Stockholm och Malmö tar
du dig med bil och tåg på under fyra timmar och
Göteborg ligger mindre än tre timmar bort.
Goda kommunikationer till regionens större orter;
Växjö, Jönköping och Kalmar är viktigt av ﬂera skäl.
Här ﬁnns bl.a. universitets- och högskoleutbild-
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Karta 2. Översikt som visar Vetlanda kommuns grannkommuner.
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INLEDNING

fjärdedel av befolkningen har sin bostad utanför
någon av kommunens 11 tätorter.

11

Nedan följer exempel på några samverkanspartners.
• Nutek (EURF) och ESF-rådet (ESF). EU:s regionalpolitik har som mål att bidra till ekonomisk
och social sammanhållning inom EU. Sverige kan
få stöd för arbetet med målet om Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Sveriges arbete
har delats upp på ett nationellt och åtta regionala
strukturfondsprogram. Det nationella strukturfondsprogrammet arbetar med kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Finansieras
av ESF. Det regionala strukturfondsprogrammet
Småland och Öarna arbetar med innovation, förnyelse samt tillgänglighet. Finansieras av EURF.
Vetlanda kommun medﬁnansierar ett ﬂertal
projekt som bedrivs inom strukturfonderna.

INLEDNING

• Jordbruksverket. Landsbygdsprogrammet är ett
verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken.
Programmet innehåller satsningar i form av stöd
och ersättningar för att utveckla landsbygden.
Inom landsbygdsprogrammet ﬁnns Leader som
ska bidra till att utveckla landsbygden. Kommunen är en av medlemmarna i Leaderområdet Mitt
i Småland.
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• Regionförbundet Jönköpings län. 2008 tog
Regionförbundet Jönköpings län fram ett Regionalt utvecklingsprogram (RUP). I RUP:en ﬁnns
fem prioriterade programområden; Livsmiljö
och attraktivitet, Kommunikationer, Näringsliv,
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning och
Internationell samverkan. Inom samtliga programområden deltar kommunen i utvecklingsarbetet.
• Höglandets kommunalförbund. De fem kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda
bildade Höglandets kommunalförbund år 2002
Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

för att ta tillvara alla möjligheter att utveckla
Höglandets konkurrenskraft. Verksamheten sker i
huvudsak enligt uppdragen; samverkan mellan de
fem kommunerna, regional utveckling, kommunikation/information och utbildning för vuxna.
Höglandskommunerna samverkar också kring
konsumentfrågor via Konsument Höglandet. Vid
årsskiftet 2010 etablerades Höglandets nya ITorganisation.
Utöver ovan nämnda samarbetspartners ﬁnns exempelvis Boverket, Traﬁkverket, Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings Länstraﬁk AB, Regionförbund och kommuner i angränsande län, kommundelsråd i Vetlanda kommun,
samhällsföreningar, byalag med ﬂera.

antagna områdesplaner som upphör att gälla:
• Vetlanda - Ekenässjön - Holsby - Sjunnen, antagen 1982
• Landsbro - Myresjö, antagen 1982
• Pauliström, antagen 1973
• Nömmenområdet, antagen 1981
• Tjurken - Flögen - Grumlan, antagen 1984
• Ramkvilla, antagen 1972

Fördjupad översiktsplan (FÖP)
Områden där FÖP ﬁnns upprättad:
• Vetlanda centralort, antagen 1993
• Ekenässjön antagen 2000

Områdesbestämmelser

FYSISK PLANERING
Med fysisk planering avses följande planer enligt
plan- och bygglagen:
• Översiktsplan, kommunomfattande, områdesfördjupning eller tematisk fördjupning.
• Detaljplan
• Områdesbestämmelser

Områdesplaner som upphör att gälla
I äldre lagstiftning fanns en form av plan som
benämndes områdesplan och som idag är jämförbar
med fördjupning av översiktsplanen. De områdesplaner som är upprättade enligt äldre lagstiftning är
så gamla att de till stora delar bedöms inaktuella. De
delar av dessa planer som bedöms som aktuella har
inarbetats i bilagan ’Utveckling av kommundelarna’
som behandlar utvecklingsområden i respektive ort.
För följande områden ﬁnns av kommunfullmäktige
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Områdesplaner ﬁnns för följande områden:
• Karlstorp, antagen 1992
• Ädelfors, antagen 1993
• Näshult, antagen 1993
• Flishult, (avfallsanläggningen) antagen 1994
• Lannaskede gamla kyrkby, antagen 2000

Detaljplaner
Detaljplaner ﬁnns för följande orter i kommunen:
• Sjunnen
• Vetlanda
• Nye
• Björköby
• Skede
• Holsbybrunn
• Korsberga
• Ekenässjön
• Kvillsfors
• Ramkvilla
• Bäckaby
• Landsbro
• Pauliström
• Farstorp
• Myresjö
• Skirö

Samlad bebyggelse
Efter inventering har beslut fattats i byggnadsnämnden om vilka områden som ska klassas som ”Samlad
bebyggelse” där bygglovsplikt gäller även för mindre
tillbyggnader och komplementbyggnader.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristinelund
Björkö
Äskås
Näsby
Nävelsjö
Hjältaryd
Landsbro,västra
Landsbro, östra
Myresjö
Fröderyd
Årset
Hökhult
Slageryd
Ramkvilla
Björnhult
Korsberga
Tvillingviken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hökås
Östanå
Bäckseda
Flugeby
Sjunnen
Holsbybrunn
Alseda
Ädelfors
Farstorp
Lemnhult
Svartarp
Näshult
Stenberga
Ökna
Karlstorp
Frukullen
Matmorsudde

Planeringsmål

Detaljplan

Kommunomfattande översiktsplan
• Den kommunomfattande översiktsplanen
ska kontinuerligt hållas uppdaterad genom
tematiska tillägg, revidering eller nyframställning.

Planeringsstrategier
Områdesfördjupning av översiktsplan
Fördjupningar av översiktsplanen ska göras över
följande områden:
• Vetlanda centrum

Detaljplan ska upprättas;
• där ny bebyggelse tillkommer i anslutning
till beﬁntliga planlagda områden.
• i områden med stort tryck på omvandling
och som är tätortsnära.
• i större sammanhängande områden med ny
bebyggelse.

Områdesbestämmelser
• Områdesbestämmelser ska upprättas där behov ﬁnns att skydda värdefulla kulturmiljöer.

• Vetlanda tätort
• Korsberga samhälle

Tematiskt fördjupning av översiktsplan
• Infrastrukturfrågorna bearbetas i en tematisk
fördjupning.

Demokrati
• I all planering ska samråd ske i en vid krets.
Förutom sakägarsamråd är samråd med de
lokala föreningar som ﬁnns i kommunen
grundläggande. Regelbundna träﬀar med
kommundelsråd och föreningar som representerar kommundelarna är viktigt.

INLEDNING

Detaljplaner ﬁnns även för fritidsbebyggelse i:
• Trollebo
• Flathult
• Kristinelund
• Sävsebo
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
En översiktsplan ska alltid miljökonsekvensbeskrivas.
Vad en MKB bör innehålla regleras av miljöbalken.
Miljökonsekvenserna för respektive avsnitts planeringsstrategier behandlas direkt efter varje ämnesområde i översiktsplanens huvuddokument. De är
grupperade i sociala och kulturella-, samhällsekonomiska- samt miljökonsekvenser (inkl. miljömål).
Konsekvenserna beskrivs i punktform med plus och
minus beroende på om det är en negativ eller positiv
påverkan. För de delar av översiktsplanen där en
betydande miljökonsekvens kan uppkomma har en
mer fördjupad beskrivning gjorts och ﬁnns utvecklad i kapitel 5. Vilka detta är framgår av huvuddokumentet.
Den fördjupade miljökonsekvensbeskrivningen är
uppbyggd enligt nedan.
• Nulägesbeskrivning och nollalternativ beskriver
vilken utveckling som kan förväntas utan styrning
i denna översiktsplan.
• Sammanfattning av planförslaget är en avgränsning och översiktlig beskrivning av förslaget.

INLEDNING

• Miljömål och andra miljöförhållanden beskriver tänkbara konsekvenser av planens genomförande utifrån miljömål samt natur- och kulturvärden.
• Betydande miljöpåverkan lyfter fram de viktigaste miljöfaktorerna att beakta i den fortsatta
planeringen. Dessa är biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark,

14
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vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar,
landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar
och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter.
• Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande miljöpåverkan är en beskrivning
av möjliga åtgärder för att påverka miljön så lite
som möjligt.
För bilagan ”Utvecklingsområden i kommunens orter” har en gemensam översiktlig miljökonsekvensbeskrivning gjorts för alla orter förutom Vetlanda
centralort som behandlas enligt ovanstående beskrivning. Konsekvensbeskrivningen har genomförts
utifrån rubrikerna sociala och kulturella-, samhällsekonomiska- samt miljökonsekvenser med samma
innebörd som beskrivits ovan. Anledningen till en
gemensam konsekvensanalys för samtliga orter är
att konsekvenserna är likartade för alla beskrivna
samhällen. För varje ort har dessutom de kultur- och
miljövärden beskrivits som ﬁnns inom områdena
och som bör beaktas i den fortsatta planeringen eller
genomförandet av de områden som redan är detaljplanelagda.

Åtgärder för uppföljning
Vid aktualiseringsförklaring av översiktsplanen ska
denna MKB följas upp.
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2. LIVSKVALITET I VETLANDA

BOENDEMILJÖ
LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN
UTBILDNING
VÅRD & OMSORG
REKREATION, KULTUR & FRITID
HÄLSA
SÄKERHET
3
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BOENDEMILJÖ
Utgångspunkten i avsnittet boendemiljöer är att en
god boendemiljö är en förutsättning för en positiv
befolkningstillväxt. Människor har olika behov när
det gäller boendet och Vetlanda kommuns mål är
att det ska ﬁnnas en bredd av olika upplåtelseformer
och boendemiljöer. Detta kapitel redovisar hur kommunen ska arbeta för en attraktiv boendemiljö.

Befolkningsutveckling
4

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målen:
• Kommunen vill nå en befolkningsutveckling i balans år 2009 och en positiv utveckling från 2010.
• Kommunen tillhandahåller lägenheter i olika
upplåtelseformer, samt attraktiva tomter både på
landsbygd och i centralorten. Tillgängligheten i
boendet för äldre och handikappade ska öka.

BOENDEMILJÖ

I Kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Kund/Medborgare anges målen:
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• Närhet till människor, mötesplatser och service
ger trygghet och möjlighet att skapa och vidmakthålla ett bra socialt nätverk. Kommunens struktur
med en centralort och tätorter av olika storlek
i kombination med levande landsbygd lägger
grunden för detta.
• Genom att förena kommunens samverkande
proﬁler inom folkhälsa, föreningsliv, idrott, ledarskap, kompetensutveckling och kultur kan synergier uppnås för att stärka kommunens utveckling.
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Vetlanda har som många andra mindre kommuner
en negativ befolkningsutveckling. Människors rörlighet har ökat och allt ﬂer människor ﬂyttar från små
kommuner till större. Boendemiljön har blivit en
allt viktigare faktor för att få människor att bosätta
sig och stanna i en kommun.
Vetlanda kommuns ambition är att kunna erbjuda
attraktiv mark för bostadsbyggande i hela kommunen. Detta är avgörande för hur servicen i tätorter,
samhällen och landsbygd kommer att utvecklas.

Boendemiljöer i Vetlanda stad
Efterfrågan på villatomter i Vetlanda centralort har
under en längre period varit stark och bedöms även
vara så fortsättningsvis. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter är inte de områden som avsatts för
villabebyggelse tillräckliga på lite längre sikt.
Det ﬁnns även ett omvandlingstryck på områden
i närheten av centralorten som idag kan räknas
som sommarstugeområden. Människor vill i högre
utsträckning bo året om i sin sommarstuga och det
ställer nya krav på teknisk försörjning.
Det allmännyttiga bostadsföretaget Witalabostäder
har tidvis haft en relativt lång väntetid på lägenheter
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i Vetlanda centralort, vilket tyder på att det ﬁnns en
brist på hyreslägenheter. Nuvab (Näringslivsutveckling i Vetlanda AB) ser bristen på hyreslägenheter i
Vetlanda centralort som ett problem för den framtida kompetensförsörjningen. Bristen på attraktiva
hyresrätter kan på sikt försvåra rekryteringen för
näringslivet. Det bedöms även att det kommer att
ﬁnnas ett behov av centralt placerade boenden i tätorten som är anpassade för äldre och handikappade
I Vetlanda centralort är förutsättningarna goda för
att cykla eller gå. Det är en stor tillgång för samhället och miljön. Vetlanda kommun vill hålla samman
tätortens bebyggelse och kompletterar beﬁntligt cykelbanenät vid utbyggnad av nya områden. I denna
översiktsplan presenteras nya utvecklingsriktningar i
norr vid Himlabackarna, i söder vid Grumlan samt i
Bäckseda (se bilaga Utveckling av kommundelarna).
Vetlanda kommun är även positiv till kompletteringar i de beﬁntliga bebyggelseområdena där det är
lämpligt.
För Vetlanda centralort togs det under 2005 fram en
exploateringsutredning som undersökte möjliga nya
områden och förtätningsområden i beﬁntlig bebyggelse. En ortsanalys för Vetlanda centralort har även
genomförts under 2008-2009 som lyft fram ett antal
lämpliga områden för förtätning av bebyggelsen.
Bebyggelseområden planeras att utredas närmare
i en fördjupning av översiktsplanen över Vetlanda
centralort.

• Vetlanda kommun ska kunna möta den
framtida efterfrågan på bostäder i centralorten.
• Vetlanda kommun ska ha en blandad bebyggelse med goda förutsättningar för att cykla
och gå till arbetsplats, skola m.m.

Planeringsstrategier
• Ett antal utredningsområden för ny bebyggelse har pekats ut i översiktsplanen.
(se bilaga Utveckling av kommundelarna)
• En fördjupning av översiktsplanen för
Vetlanda centralort ska arbetas fram där
bl.a. möjligheten att komplettera beﬁntliga
bostadsområden ska undersökas.
• Vetlanda kommun ska arbeta för att få ﬂer
hyresrätter i centralorten.
• En centrumplan ska tas fram under 20102011.

Boendemiljöer i de mindre
orterna och på landsbygden
Efterfrågan på nya tomter är liten i de mindre
orterna. Det ﬁnns många detaljplanerade tomter i
de mindre orterna som funnits under lång tid utan
att bli bebyggda. Ett försök har genomförts att
sälja tomterna billigt för att uppmuntra byggandet
även utanför centralorten. Men försöket har hittills
resulterat i få byggnationer. För att ytterligare uppmuntra byggande i de mindre orterna har ett antal
strandnära områden för byggnation tagits fram.
Dessa områden beskrivs under kapitlet och bilagan
Landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Vetlanda har av tradition en stor andel av befolkningen boende på landsbygden. Kommuninvånarna
har haft och ska även fortsättningsvis ha valfrihet att
bosätta sig såväl i tätorter och samhällen som på ren
landsbygd.
Boende på landsbygden bidrar till att hålla landskapet öppet och att standarden på infrastrukturen
upprätthålls. Landsbygdsboende kombineras ofta
med annan verksamhet t.ex. hästhållning samt olika
former av turistverksamhet. Landsbygden bedöms
ha goda förutsättningar för att utveckla besöksnäringen. För hästgårdar tillämpas de skyddsavstånd
som länsstyrelsen i Skåne tagit fram i ”Hästar och
bebyggelse” Skåne i utveckling 2004:17.

Planeringsmål
• Attraktiva tomter ska erbjudas i de mindre
orterna.
• Infrastrukturförbindelser ska upprätthållas
mellan de mindre orterna och centralorten.

Planeringsstrategier
• Områden för strandnära bebyggelse har
pekats ut i översiktsplanen (se kapitel Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
• Nya cykelbanesträckor mellan de mindre
orterna och tätorten ska planeras. (se kapitel
Infrastruktur)
• Vid medelstora hästgårdar (10-30 hästar)
bör skyddsavståndet från bostäder, skolor
och dylikt vara minst 100-200 m till stall
och gödselhantering och minst 50-100 m till
område där hästar vistas. Mindre hästgårdar
(1-10 hästar) bör ha ett skyddsavstånd på
minst 100 m från stall och gödselhantering
och minst 50 m från område där hästar
vistas.

BOENDEMILJÖ

Planeringsmål
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Boendemiljöer och folkhälsa
Vetlanda kommun vill att ohälsotalet årligen ska
minska i kommunen som helhet. Särskilt viktigt är
det att hälsan förbättras för de grupper som är mest
utsatta för ohälsa.
Vetlanda kommun vill skapa förutsättningar för att
människor ska kunna öka sin fysiska aktivitet. Det
handlar bl.a. om att det ska ﬁnnas en närhet till
lekplatser, grönytor och rekreationsområden. Det
ska även vara lätt och kännas tryggt att välja att ta
cykeln eller gå till aﬀären, arbetet m.m.
Människors möjligheter att påverka sin omvärld
har sannolikt även en avgörande betydelse för deras
hälsa. Vetlanda kommun vill stärka invånarnas
delaktighet och inﬂytande i den fysiska planeringen
bl.a. genom att genomföra trygghetsvandringar.

Planeringsstrategier
• Genomföra trygghetsvandringar för planer
av större vikt.
• Grönstrukturplanens analys av ”bristområden” ska vara vägledande vid planering av
nya bostäder och verksamheter.
• En park över 0,5 ha bör ﬁnnas inom 200 m
och en park över 5 ha bör ﬁnnas inom 500
m från bostaden i kommunens tätorter. Ett
rekreationsområde över 30 ha bör ﬁnnas
inom 1,5 km från bostaden.
• En lekplats bör ﬁnnas inom 400 m från
bostaden i kommunens tätorter.

Planeringsmål

BOENDEMILJÖ

• Folkhälsoperspektivet ska ligga till grund för
utformningen av framtida boendemiljöer

18
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Sociala och kulturella konsekvenser
- Grönytor i staden kan behöva tas i anspråk för
nybyggnation. Avstånden från boendet till parker
och större rekreationsområden kan då öka.
+ En blandning av boendeformer ger goda valmöjligheter.
+ Hyresrätter ökar ungdomars möjligheter att få ett
boende.
+ Fler mötesplatser i centrum och i de mindre
orterna.
+ Trygghetsvandringar gör att ﬂer känner sig trygga
i utemiljöerna och bidrar till medborgarinﬂytande.
+ Förbättrad möjlighet att välja att bo på hästgård.
+ Korta avstånd till grönområden gör dem tillgängliga och kan bidra till en bättre folkhälsa.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Utbyggnad av cykelvägnätet leder till ökade
investerings- och underhållskostnader.
+ Förbättrade möjligheter för befolkningsökning.
+ Förtätning ger god markhushållning och korta

transportavstånd.
+ Fler hyresrätter kan underlätta företags rekrytering av personal från annan ort.
+ En ny centrumplan kan göra Vetlanda mer attraktivt för handel.
+ Trygghetsvandringar ger kostnadseﬀektiva satsningar på centrum.
+ Kortare avstånd till hästgårdar skapar attraktivt
boende och uppmuntrar till inﬂyttning till kommunens landsbygd.
+ Möjligheter till aﬀärsverksamhet i samband med
hästgårdar förbättras.
+ Utbyggnad av cykelvägnätet minskar olycksrisken för cyklister bidrar till ökad folkhälsa.
+ Angivna avstånd till grönområden skapar attraktivare boendemiljöer.

landa och ökad traﬁk i och till centralorten.
+ Ökad befolkning i orterna förbättrar underlaget
för kollektivtraﬁk.
+ Sammanhållen utbyggnad skapar bättre förutsättningar för fjärrvärme.
+ En ny centrumplan kan styra bort traﬁken från
centrum och minska bullret.
+ Utbyggnad av cykelvägnätet kan leda till minskad bilanvändning och utsläpp till luften.
+ En tryggare utemiljö bidrar till att ﬂer cyklar och
går till arbete, skola m.m.
+ God tillgång till grönska minskar exponeringen
för UV-strålning, vilket bidrar positivt till miljömålet Säker strålmiljö.
+ Grönska i staden binder luftföroreningar. Detta
stödjer miljömålet God bebyggd miljö.

Miljökonsekvenser

Miljökonsekvensbeskrivning

- Utbyggnad av nya områden kan lokalt påverka
miljön negativt.
- Utbyggnad kan leda till ökade transporter inom
kommunen och större in/utpendling.
- Utbyggnad kan leda till mer luftföroreningar och
mer buller.
- Centrumplanen kan leda till ﬂer besökare i Vet-

Avsnittet Boendemiljö miljökonsekvensbeskrivs i
slutet av översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till att översiktligt behandla de
områden som pekats ut som utredningsområden
kring centralorten.

BOENDEMILJÖ

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Boendemiljö
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LANDSBYGDSUTVECKLING
I STRANDNÄRA LÄGEN

Kommunens yta är 1608 km2 inklusive vatten.
Strandskydd inklusive vatten är 199,79 km2 och
strandskyddets landareal är 130,66 km2. Förslag på
lättnader omfattar ca 2 % av nuvarande strandskyddad landareal.

5

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målen:
• Kommunen tillhandahåller lägenheter i olika
upplåtelseformer, samt attraktiva tomter både på
landsbygd och i centralorten. Tillgängligheten i
boendet för äldre och handikappade ska öka.

LANDSBYGDSUTVECKLING

• Det goda samarbetet mellan kommunen och
näringslivet/förvaltningarna fortsätter och intensiﬁeras. Beredskap ﬁnns för nya etableringar och
utbyggnad av beﬁntliga företag.
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lokala och regionala utvecklingen i områden som har
god tillgång till fria strandområden och där en viss
byggnation kan ske utan att strandskyddets syften
åsidosätts.

Detta avsnitt stödjer den del som gäller attraktiva
tomter på landsbygden samt beredskap för nya etableringar och utbyggnad av beﬁntliga företag.

Utvecklingsområden
Från den 1 juli 2009 ska kommunerna i sin översiktsplan enligt 4 kap 1 § bl.a. ange sådana områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som
avses i 7 kap. 18 § första stycket i miljöbalken.
Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera den

Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

Kommunen är positiv till lokala engagemang för
bostadsbyggande och företagande inom områdena.
Utpekande av områden innebär dock inte att kommunen kommer att vara huvudinitiativtagare till att
utveckla områdena.
Vetlanda kommun har tillsammans med kommunerna Hultsfred, Högsby och Uppvidinge arbetat
fram gemensamma kriterier för strandnära bebyggelse utifrån möjligheten att i översiktsplanen peka
ut områden för landsbygdsutveckling.
De övergripande kriterierna för etablering av ny
strandnära bebyggelse bör vara att området ska vara
möjligt och lämpligt att exploatera med hänsyn till
grundförhållanden och översvämningsrisker. Platsen
bör även uppfylla ﬂera av nedanstående punkter för
att området ska vara intressant att vidareutveckla
från kommunens sida.
Området bör:
• i gällande översiktsplan vara utpekat som lämpligt
för bebyggelse.
• ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp. Alternativt ska
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nya gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.
• utgöra en utvidgning av ett beﬁntligt planlagt
område.
• utgöra en förtätning av beﬁntlig bebyggelse.
• ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.
• kunna utgöra ett större underlag för service av typ
lanthandel.
• vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikation och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.
Det är speciellt viktigt vid nyexploatering i natursköna och strandnära områden att hänsyn tas till
allmänhetens möjlighet till rekreation och friluftsliv.
Likaså är det av väsentlig betydelse att inte naturoch kulturmiljöer förstörs eller påverkas i onödan.
Vid exploateringar inom strandskyddat område är
det också viktigt att allmänheten upplever att man
har tillträde till områden utanför tomtmark. Att
tomter får en tydlig avgränsning är särskilt viktigt i
nya områden, då detta innebär förändringar för det
rörliga friluftslivet.
Kommande planläggning och dispensgivning ska
tydliggöra hur kommunen ska avgränsa tomtmark.
I kommunen ﬁnns många mil stränder utefter sjöar
och vattendrag som i dag inte är ianspråktagna för

Kommunens överväganden i översiktsplanen är av
avgörande betydelse för möjligheten till nyexploatering. All exploatering kommer på ett eller annat sätt
påverka omkringliggande natur. Byggnaders placering och arkitektoniska utformning är i många fall
avgörande för om ny bebyggelse ska kunna accepteras. Det är viktigt att all tillkommande bebyggelse
föregås av noggranna överväganden och planläggning så att både allmänna anläggningar som vägar,
ledningar m.m. samt inte minst nya byggnader
anpassas väl till naturförutsättningarna. Detta anges
för övrigt i plan- och bygglagens 3:e kapitel. De i
respektive kommun angivna områdena har pekats ut
mot denna bakgrund.

Kristinelund

Ekenässjön
Pauliström

Ädelfors
Östanå

Skirö 1
Skirö 2
Stenberga

Nye
Korsberga 2
Trollebo
Korsberga 1

Näshult 1
Lindshammar
Näshult 2
Ramkvilla 1

Ramkvilla 2

Områdena som pekas ut som viktiga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen visas på karta 3 och i
tabell 2.

Karta 3. Kartan visar de platser där kommunen
vill utveckla landsbygden i strandnära lägen.
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bostäder och andra verksamheter. Endast en liten del
av dessa kan emellertid komma i fråga för nybebyggelse av bostadshus eller en kombination av bostad
och arbete. En mycket viktig förutsättning för att
kunna etablera ytterligare bebyggelse längs stränderna är, att den ansluter till ett redan ianspråktaget
område. Man kan då hävda, att marken och stränderna närmast det beﬁntliga stugområdet redan kan
vara så påverkat, att de allemansrättsliga förhållandena inte kommer att påverkas påtagligt direkt eller
indirekt av en ny exploatering. Nyexploateringarnas
påverkan på allmänhetens tillgång till stranden kan
därmed minimeras. Om helt nya etableringar ska
komma i fråga, kan det endast ske efter mycket noggranna studier av beﬁntliga natur- och kulturvärden
på platsen.

21

Ort / Område
Näshult
Näshult / Horseryd
Ramkvilla
Ramkvilla
Pauliström
Björköby / Kristinelund
Vetlanda / Östanå
Ädelfors
Stenberga
Skirö
Skirö
Korsberga
Korsberga
Nye
Farstorp / Trollebo
Ekenässjön
Lindshammar

Id på karta
Näshult 1
Näshult 2
Ramkvilla 1
Ramkvilla 2
Pauliström
Kristinelund
Östanå
Ädelfors
Stenberga
Skirö 1
Skirö 2
Korsberga 1
Korsberga 2
Nye
Trollebo
Ekenässjön
Lindshammar

Tabell 2. Tabellen visar de områden som kommunen
pekat ut som viktiga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
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Planeringsmål
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• Behålla en levande landsbygd i kommunen
med bibehållen service.
• Kommunens befolkning ska öka.

Planeringsstrategier
• Lämpliga områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen har pekats ut i översiktsplanen.

Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder
Möjlighet att utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Möjlighet att utveckla turistföretag
Möjlighet att utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder
Möjlighet att utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder
Möjlighet att utveckla turistföretag
Möjlighet att bygga bostäder
Möjlighet att utveckla turistföretag

Omvandlingsområden
I översiktsplanen från 1998 ﬁnns områdesplaner
som reglerar fritidsbebyggelse för Nömmenområdet
(antagen 1981) och Tjurken – Flögen –Grumlan
(antagen 1984). Avsikten i dessa områdesplaner har
bl.a. varit att begränsa storleken på fritidshus. I planen begränsas våningsytan för huvudbyggnader till
högst 40 kvm och övriga byggnader till 10 kvm.
2006 påbörjades ett planprogram för ny bebyggelse
inom del av Stora Snärle och Hökås. Planprogrammet initierades av intresse för nybyggnation i området. Förslaget till planprogram har varit föremål för
samråd, men har därefter inte antagits. I förslaget till
planprogram har möjliga bebyggelseområden pekats
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ut. Efter samrådet, där ett ﬂertal förslag på områden
tillkom, ﬁnner vi det orimligt att nu ta ställning till
varje förslag. Riktlinjerna i denna översiktsplan får i
stället för planprogram utgöra underlag för framtida
planläggning och bygglov.
Planeringsstrategierna ska gälla inom 100 m från
stranden för Nömmenområdet och Tjurken – Flögen – Grumlanområdet, samt utpekat område inom
Stora Snärle och Hökås.
Ovanstående områden nås ofta via enskilda vägar
och vägsamfälligheter. Vägstandarden är som regel
anpassad med hänsyn till traﬁkmängd avseende
utnyttjande av byggnaderna/fastigheterna främst för
sommarboende. Vid nybyggnation och omvandling
av fritidshus till permanentboenden ökar belastningen på vägarna och kräver många gånger en högre
standard. Det är därför viktigt att ha en dialog med
berörda vägföreningar och berörda markägare innan
ny bebyggelse planeras.
Omvandlingsområden kommer sannolikt att
innehålla både permanent- och fritidshus. För att
hålla ihop bebyggelsens gestaltning är det viktigt att
det fortfarande ﬁnns en balans inom områden. Det
är därför viktigt att ny- eller ombyggnad sker med
hänsyn till att områden fortfarande ska kunna vara
bebyggda med fritidshus. Därför är det lämpligt
med en riktlinje om byggnadens storlek i förhållande till tomtstorlek, detta är särskilt viktigt vid tät
bebyggelse. En lämplig riktlinje är 1/5 av tomtytan
som total byggnadsyta.

• Kommunen har en välvillig inställning att
tillåta större byggrätter för omvandling av
fritidshus till permanenthus.

Planeringsstrategier
• Ny bebyggelse ska som regel föregås av
detaljplan, med undantag om det gäller en
enstaka byggnad och sker på eller i direkt
anslutning till beﬁntlig tomtplats.
• I område med stort tryck på omvandling och
som är tätortsnära ska detaljplan upprättas
innan bygglov, exempelvis Storeö.
• Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt
VA eller lösas genom annan anläggning som
uppfyller kraven på hög skyddsnivå enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7.
• Beﬁntlig bebyggelse är med hänvisning till
miljö- och hälsoskyddsaspekter önskvärd
att ansluta till kommunalt VA eller annan
anläggning som uppfyller kraven på hög
skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7.
• Nybyggnation ska föregås av avtal med
berörd samfällighetsförening och ev. berörd
markägare för att lösa utfartsfrågan.
• Vid nybyggnad samt om- och tillbyggnad
är en lämplig riktlinje att byggnadsytan blir
högst 1/5 av tomtytan.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Landsbygdsutveckling
Sociala och kulturella konsekvenser
- Utbyggnad i strandnära läge kan påverka friluftslivet negativt.
+ Ökad valfrihet när det gäller sitt boende.
+ Förutsättningarna för levande landsbygd förbättras.
+ Förutsättningarna för att bibliotek och annan
service ska ﬁnnas kvar på landsbygden förbättras.
+ Bättre förutsättningar för att starta och driva
turismföretag.
+ Krav på detaljplaneläggning av omvandlingsområden säkrar medborgarinﬂytande.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Omvandlingsområden kan på sikt leda till ökad
samhällservice i form av skolskjutsar, hemtjänst
etc.
- Utbyggnad innebär behov av VA-utbyggnad och
ökad kostnad för VA-kollektivet.
+ Förbättrade möjligheter för befolkningsökning i
de mindre orterna.
+ Förbättrade möjligheter för bibehållen service på
landsbygden.
+ Landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan
bidra till en bibehållen samhällstruktur.
+ Omvandling av fritidshus till permanenthus
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skapar attraktiva boenden.

Miljökonsekvenser
- Kan leda till ökad traﬁk mellan centralorten och
de mindre orterna.
- Bebyggelse ökar risken för utsläpp till sjöar och
vattendrag.
- Omvandling av fritidshus kan leda till en utspridd bebyggelsestruktur.
- Växt- och djurliv kan påverkas negativt lokalt.
+ Utbyggnad av VA i omvandlingområden minskar utsläppen till sjöar och vattendrag.
+ Ökad befolkning i de mindre orterna förbättrar förutsättningarna för ett öppet och levande
landskap och är positivt för miljömålet Rikt
odlingslandskap.
+ Förbättrade förutsättningar för en sammanhållen
bebyggelsestruktur på landsbygden.
+ Kan bidra till att bebyggelsen styrs från ren
landsbygd till de mindre orterna, med minskade
transportsträckor som följd.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
miljökonsekvensbeskrivs i slutet av översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till
att översiktligt behandla konsekvenserna av att ett
antal område pekats ut som lämpliga för byggnation i strandnära lägen.
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Planeringsmål
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OMRÅDESBESKRIVNINGAR
I följande text presenteras de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen. Vi bedömmer att nedanstående
områden kommer att bidra till landsbygdsutveckling
i kommunen. Den tydligaste kopplingen till landsbygdsutveckling har konkretiserats under respektive
område.
Utpekande av områden innebär inte att kommunen
kommer att vara huvudinitiativtagare till att utveckla
områdena. Utpekandet är ett kommunalt ställningstagande att vara positiv till lokala engagemang för
bostadsbyggande och företagande inom områdena.
Det bygger också på frivillighet från markägare för
att disponera mark.

LANDSBYGDSUTVECKLING

Områdena bidrar till landsbygdsutveckling i ett
större sammanhang. Sådant som är självklart i en
stor ort kan på sikt vara ”hotat” i glesbygd, exempel
på detta är t.ex. allmänna kommunikationer, vägunderhåll, postgång, tidningsutdelning, bredband osv.
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För varje område redovisas en översiktlig inventering av kända kultur- o naturintressen. Intresset för
landsbygdsutveckling bedöms översiktligt överväga
intresset för friluftsliv och rekreation i utpekade
områden. Vid detaljplaneläggning ska ytterligare
inventeringar angående kultur- och naturvärden
samt människors rörelsemönster i utpekade områden
göras. Detaljplaneläggning ska säkerställa hänsynstagande till kultur- och naturintressen samt allmänhetens tillgång till stranden.
När områden pekats har även översvämningsrisk
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och grundförhållanden översiktligt tagits hänsyn till.
En närmare undersökning av översvämningsrisken
och grundförhållandena ska göras i samband med
detaljplaneläggning.
Exploateringsgraden i utpekade områden skall vara
låg. Målsättningen är inte att utpekade områden ska
täckas helt med bebyggelse för bostads- eller verksamheter.

Ramkvilla 1
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag

Belägenhet
Området ligger utefter norra stranden på Klockesjön, väster om Ramkvilla samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.
• Utgöra en utvidgning av ett beﬁntligt planlagt
område.
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.
• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.
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• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Bidrag till landsbygdsutveckling
• I Ramkvilla ﬁnns butik (lanthandel) och skola
samt busslinjesträckning Vetlanda – Växjö. Möjlighet till bostadsbyggande i orten förväntas bidra
till att denna service kan bibehållas och utvecklas.
• I Ramkvilla ﬁnns ett antal företag med anknytning till turism. Ett turistföretag (upplevelse)
ﬁnns idag etablerat i anslutning till området.
Belägenheten vid sjön har varit viktig vid etableringen. Tillgång till anläggningar vid stranden är
viktig för företagsutveckling och sysselsättning i
bygden.

Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens faktaunderlag ﬁnns inom området en
hotad art (kärlväxt) och i ängs- och hagmarksinventeringen en björkhage samt öppen hagmark.
Del av området ﬁnns upptagen i Kulturhistorisk
utredning för Vetlanda kommun, Jönköpings läns
museum rapport nr 18, 1989. I denna rekommenderas ”stor restriktivitet mot förändring av byggnader med ursprunglig karaktär. Stor restriktivitet
mot och anpassningskrav på eventuell tillkommande
bebyggelse”. Delar av området är även behandlat i
Länsstyrelsens rapport ”Strandnära boende - Kompletterande klassning av kulturvärden”. Området
kring kyrkan och Ramsjöån bedöms ha omistliga
kulturvärden med stor restriktivitet mot förändring
(skyddsnivå 1). Resterande delar bedöms även ha

Vatten och avloppsförutsättningar
Klockesjön
• God ekologisk status.
• God kemisk ytvattenstatus.
• Klockesjön har högt skyddsvärde.
• Tillhör vattensystemet Mörrumsån och klassas
som ett regionalt värdefullt vatten för naturvård.
• c.a 400 meter till VA-verksamhetsområde.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.
• Utgöra en utvidgning av ett beﬁntligt planlagt
område.
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.
• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Ramkvilla 1

Ramkvilla 2
Synpunkter ﬁnns i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag.

Belägenhet
Området ligger utefter norra stranden på Örken,
söder om Ramkvilla samhälle.

Vatten och avloppsförutsättningar
Örken
• Otillfredsställande ekologisk status.
• God kemisk ytvattenstatus.
• Finns ett skydd för ytvatten då sjön är Växjös
reservattentäkt.
• Örken räknas som ett särskilt värdefullt vatten för
ﬁske.
• Räknas som ett nationellt särskilt värdefullt vatten för naturvård.
• Örken är avrinningsområde till Mörrumsån och
är därför ett skyddat vattendrag.
• Delar av området är verksamhetsområde för VA.

Bidrag till landsbygdsutveckling
• I Ramkvilla ﬁnns butik (lanthandel) och skola
samt busslinjesträckning Vetlanda – Växjö. Ramkvilla har även skola. Möjlighet till bostadsbyggande i orten förväntas bidra till att denna service
kan bibehållas och utvecklas.
• I Ramkvilla ﬁnns ett antal företag med anknytning till turism. Området används idag till viss
del för aktiviteter med anknytning till turism.
Tillgång till anläggningar vid stranden är viktig
för företagsutveckling och sysselsättning i bygden.

Ramkvilla 2

Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens trädinventering ﬁnns ett antal
skyddsvärda träd (tall).
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höga kulturvärden där bevarandevärdena bör vara
vägledande (skyddsnivå 2).
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Näshult 1
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder.

Belägenhet
Området ligger i östra delen av Serarpasjön väster
om Näshults samhälle.

har större delen av området höga kulturvärden där
bevarandevärdena bör vara vägledande (skyddsnivå
2).

Belägenhet

Området angränsar i söder till nyckelbiotop, Aspskog, odlingsrösen och rik hänglavsförekomst

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS

Vatten och avloppsförutsättningar
Serarpasjön
• God ekologisk status.

• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.

• God kemisk ytvattenstatus.
• Avrinningsområde för Emån, skyddat vattendrag.
• c.a 200 meter till VA-verksamhetsområde.

• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.

• I Horseryd ﬁnns ett turistföretag (upplevelse) idag
etablerat i anslutning till området. Tillgång till
anläggningar vid stranden är viktig för företagsutveckling och sysselsättning i bygden.

LANDSBYGDSUTVECKLING
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Näshult 1

• Avståndet till Näshult samhälle är knappt fem
km. Där ﬁnns butik (lanthandel). Ett visst samband mellan butiksunderlaget och turistföretaget
ﬁnns.

Bidrag till landsbygdsutveckling
• I Näshult ﬁnns butik (lanthandel) samt busslinjesträckning Vetlanda – Åseda. Möjlighet till
bostadsbyggande i orten förväntas bidra till att
denna service kan bibehållas och utvecklas.

Inom området ﬁnns två fasta fornlämningar registrerade. Enligt Länsstyrelsens rapport ”Strandnära
boende - Kompletterande klassning av kulturvärden”
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• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Bidrag till landsbygdsutveckling

• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Kända kultur- och naturintressen

• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS

• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.

Området ligger i sydöstra hörnet av Säljen vid Horseryd.

Kända kultur- och naturintressen

Näshult 2

I länsstyrelsens faktaunderlag ﬁnns inom området en
hotad art (kärlväxt) och i ängs- och hagmarksinventeringen en blandlövhage angiven.

Syfte

Vatten och avloppsförutsättningar

Möjlighet att utveckla turistföretag.

Säljen
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• God ekologisk status.
• God kemisk ytvattenstatus.

privatägt. För framtida möjligheter till utveckling av
turistverksamhet pekas ändå området ut som viktigt
för landsbygdsutveckling.

• God ekologisk status.
• God kemisk ytvattenstatus.

• Avrinningsområde för Emån, skyddat vattendrag.
• c.a 300 meter till VA-verksamhetsområde.

Värnen

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

• Räknas till regionalt särskilt värdefullt vatten för
naturvård, tillhör Emåns vattensystem.
• Skyddat vattendrag, innefattar Emåns vattenavrinningsområde.
• c.a 1800 meter till VA-verksamhetsområde.

Näshult 2

Bidrag till landsbygdsutveckling

Trollebo

• Avståndet till Farstorps samhälle är drygt tre km.
Någon livsmedelsbutik ﬁnns idag inte i Farstorp.
Samhället med omnejd bedöms ändå ha nytta av
företagande i Trollebo.

Områdets utbredning är ändrat efter synpunkter i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Syfte
Möjlighet att utveckla turistföretag.

Belägenhet
Området ligger vid östra stranden av sjön Värnen
och innefattar området kring Trollebo gård.
Området är planlagt 1983 och 1988 med användningssätt samlingslokaler, bostäder och naturpark.
Området har tills för något år sedan använts som
kursgård i Skogsstyrelsens regi, men området är nu

Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering ﬁnns
en ekhage angiven och i trädinventering ﬁnns ett
skyddsvärt träd (tall).
En kommunal badplats ﬁnns inom området.
Gården Trollebo är upptagen i Kulturhistorisk
utredning för Vetlanda kommun, Jönköpings läns
museum rapport nr 18, 1989. Inom området ﬁnns
två kulturhistoriska lämningar registrerade, (mangårdsbyggnad och träd med tradition).

Vatten och avloppsförutsättningar
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Stenberga
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag.

Belägenhet
Området ligger utefter södra stranden på Saljen, ca
en km norr om Stenberga by.
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Trollebo

• Tillgång till anläggningar vid stranden ger möjlighet till företagsutveckling och sysselsättning i
bygden.

27

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS

• God ekologisk status.

• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.

• God kemisk ytvattenstatus.

• Utgöra en förtätning av beﬁntlig bebyggelse.

• Utgöra en utvidgning av ett beﬁntligt planlagt
område.

• Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån.
• c.a 1200 meter till VA-verksamhetsområde.

• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
Stenberga

• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.

LANDSBYGDSUTVECKLING
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Kända kultur- och naturintressen
I länsstyrelsens faktaunderlag ﬁnns inom området en
hotad art (kärlväxt) och i ängs- och hagmarksinventering ﬁnns en blandlövhage angiven.

Vatten och avloppsförutsättningar

Bidrag till landsbygdsutveckling

Möjlighet att bygga bostäder.

• Till Skirö ﬁnns busslinjesträckning Vetlanda
– Skirö. Skirö har förskola/fritidshem. Möjlighet
till bostadsbyggande i orten förväntas bidra till att
denna kan bibehållas och utvecklas. Livsmedelsbutik ﬁnns idag inte i Skirö. Bostadsbyggande bedöms allmänt sett bidra till utveckling av bygden.

Belägenhet

Kända kultur- och naturintressen

Området ligger på norra stranden av Skirösjön, öster
om Skirö by.

I länsstyrelsens trädinventering ﬁnns 26 skyddsvärda
lövträd angivna och i länsstyrelsens faktaunderlag är
området utpekat som odlingslandskap med helhet.

Skirö 1
Syfte

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.

Saljen
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• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.

• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Bidrag till landsbygdsutveckling

• I Stenberga ﬁnns företag med anknytning till
turism. Tillgång till anläggningar vid stranden ger
möjlighet till företagsutveckling och sysselsättning
i bygden.

• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.

• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.

• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

• I Stenberga ﬁnns butik (lanthandel) samt busslinjesträckning Vetlanda – Virserum. I byn ﬁnns
också ett äldreboende. Möjlighet till bostadsbyggande i närhet till orten förväntas bidra till att
denna service kan bibehållas och utvecklas

• Utgöra en förtätning av beﬁntlig bebyggelse.
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Vatten och avloppsförutsättningar
Skirösjön
• Måttlig ekologisk status.

• Skyddat vattendrag, området innefattar avrinningsområde för Emån.
• Delar av området ligger inom VA-verksamhetsområde.

• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.

• Skyddat vattendrag, området innefattar avrinningsområde för Emån.

• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.

• c.a 600 meter till VA-verksamhetsområde.

• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.

Korsberga 1

• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.
Skirö 1
Skirö 2

Skirö 2
Syfte
Möjlighet att utveckla turistföretag.

Belägenhet
Området ligger vid västra stranden av Skirösjön,
öster om Vallby säteri.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.

Bidrag till landsbygdsutveckling
• På Vallby säteri bedrivs sedan många år konferensverksamhet mm. Tillgång till uppförande av
anläggningar vid stranden skapar förutsättningar
till företagsutveckling och sysselsättning i bygden.

Kända kultur- och naturintressen
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö.
I länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering ﬁnns
öppen hagmark och ekhage. Två hotade arter är
angivna (everetebrat, ﬁnns troligen) (kärlväxt, ﬁnns
troligen inte).
Inom området ﬁnns en registrerad kulturhistorisk
lämning, (minneskors i trä).

Vatten och avloppsförutsättningar
Skirösjön
• Måttlig ekologisk status.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag.

Belägenhet
Området ligger på nordöstra stranden av Sörasjön,
ca en km väster om Korsberga samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.
• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

• God kemisk ytvattenstatus.
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• God kemisk ytvattenstatus.

29

Bidrag till landsbygdsutveckling
• I Korsberga ﬁnns livsmedelsbutik samt företag med turistanknytning. Busslinjen Vetlanda
- Åseda samt Vetlanda - Växjö går genom samhället. Planer ﬁnns på etablering av drivmedelsförsäljning. I Korsberga ﬁnns skola och förskola.
Möjlighet till bostadsbyggande förväntas bidra
till att denna service kan bibehållas och utvecklas.
Möjlighet till etablering av anläggningar för turistverksamhet bidrar likaså till företagsutveckling
och sysselsättning i bygden.

Kända kultur- och naturintressen
Kommunal badplats ﬁnns inom området.

Vatten och avloppsförutsättningar
Sörasjön
• Saknar MKN klassning.
• Skyddat vattendrag, avrinning Emån.

LANDSBYGDSUTVECKLING

• c.a 900 meter till VA-verksamhetsområde.

30

Korsberga 1

Korsberga 2
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag

Kända kultur- och naturintressen

Belägenhet
Området ligger på sydöstra stranden av Hjärtasjön
intill norra delen av Korsberga samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.
• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; öka företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Bidrag till landsbygdsutveckling
• I Korsberga ﬁnns livsmedelsbutik samt företag med turistanknytning. Busslinjen Vetlanda
- Åseda samt Vetlanda - Växjö går genom samhället. Planer ﬁnns på etablering av drivmedelsförsäljning. I Korsberga ﬁnns skola och förskola.
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Möjlighet till bostadsbyggande förväntas bidra
till att denna service kan bibehållas och utvecklas.
Möjlighet till etablering av anläggningar för turistverksamhet bidrar likaså till företagsutveckling
och sysselsättning i bygden.
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En kommunal badplats ﬁnns i anslutning till området. Byggnader och andra serviceanläggningar som
naturligt knyts till bad, exempelvis servering ska vara
tillåtet att uppföra inom detta område.
En hotad art (fågel) ﬁnns troligen i norra delen av
området.

Vatten och avloppsförutsättningar
Hjärtasjön
• God ekologisk status.
• God kemisk ytvattenstatus.
• Skyddat vattendrag, området innefattar avrinningsområde för Emån.
• c.a 300 meter till VA-verksamhetsområde.

Korsberga 2

Synpunkter ﬁnns i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Syfte
Möjlighet att utveckla Östanå camping.

Belägenhet
Området ligger på nordöstra stranden av Grumlan
strax sydväst om Vetlanda tätort.

många olika besöksmål. Turismen till Vetlanda är
främst landsbyggdsturism.

Kända kultur- och naturintressen

Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag

Vatten och avloppsförutsättningar

Belägenhet

Grumlan

Området ligger på östra stranden av Nömmen
drygt en km väster om Björköby samhälle. Området är idag bebyggt med ett stort antal fritidshus
närmast stranden. En byggnation inom strandskyddet ”bakom” beﬁntlig bebyggelse kan bli en positiv
utveckling av området.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS

• God kemisk ytvattenstatus.

• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.

• Sjön har högt skyddsvärde.

• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

• Räknas som särskilt värdfullt sjö för ﬁske.
• Tillhör nationellt särskilt värdefulla vatten för
naturvård.
• Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån.
• Emån är av riksintresse för naturvård.
• Angränsar till VA-verksamhetsområde.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Bidrag till landsbygdsutveckling
• Östanå camping är kommunens största camping,
inom kommunen ﬁnns ytterligare ett par campingar. I kommunen ﬁnns ett stort antal besöksmål och turistföretag. Möjlighet till varierande
slag av övernattning i kommunen är viktig, ﬂer
typer av övernattningsmöjlighet ﬁnns på Östanå
camping. En attraktiv camping i närheten av
tätorten bedöms bidra till landsbygdsutveckling i
hela kommunen, eftersom det härifrån är nära till

Syfte

Inga sådana ﬁnns registrerade.

• God ekologisk status.

• Utgöra en utvidgning av ett beﬁntligt planlagt
område.

Kristinelund

Bidrag till landsbygdsutveckling
Östanå

• Genom Björköby ﬁnns busslinjesträckning
Vetlanda – Nässjö. Det ﬁnns en förskola i Björkeby. Möjlighet till bostadsbyggande i närheten
orten förväntas bidra till att denna kan bibehållas och utvecklas. Livsmedelsbutik ﬁnns idag
inte i Björköby, närmaste livsmedelsbutik ﬁnns
i Ekenässjön. Bostadsbyggande och turistföreta-
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Östanå

31

gande bedöms allmänt sett bidra till utveckling av
bygden.

Ädelfors
Syfte

Kända kultur- och naturintressen

Möjlighet att utveckla turistföretag (guldvaskning).

Inga sådana ﬁnns registrerade.

Vatten och avloppsförutsättningar

Belägenhet

Nömmen

Området ligger kring Emåns norra åfåra i norra
delen av Ädelfors.

• God ekologisk status.
• God kemisk ytvattenstatus.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS

• Särskilt värdefull sjö för ﬁske.

• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.

• Tillhör regionalt särskilt värdefullt vatten för
naturvård.
• Inom området ﬁnns grundvattenförekomst, söder
om Rödjenäs.
• God kemisk grundvattenstatus.
• c.a 300 meter till VA-verksamhetsområde.

LANDSBYGDSUTVECKLING

• i översiktsplanen ﬁnns förslag på att göra delar av
området till nytt VA-verksamhetsområde.
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• Utgöra en förtätning av beﬁntlig bebyggelse
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

miljö med områdesbestämmelser. Området omfattas
också av riksintresse för natur samt Natura 2000
område (Emån). Länsstyrelsen har klassat vattnet
(Emån) som högt naturvärde.
I fornminnesregistret ﬁnns en industrilämning
registrerad.

Vatten och avloppsförutsättningar
Emån
• Emån är natura 2000 område och har höga
naturvärden.
• I Ädelfors ﬁnns idag inget VA-verksamhetsområde.
• I översiktsplanen ﬁnns förslag på att göra delar av
området till nytt VA-verksamhetsområde.
• Inom området ﬁnns grundvattenförekomst, Repperda- Ädelfors.
• God kemisk grundvattenstatus.

Ädelfors

Bidrag till landsbygdsutveckling
Kristinelund

• Guldvaskningen i Ädelfors är en viktig del av
turistverksamheten i kommunen. En utveckling
av verksamheten förväntas bidra till landsbygdsutveckling i hela kommunen, bl.a. genom att
besökarna även åker till andra turistmål.

Kända kultur- och naturintressen
Området ligger delvis inom riksintresse för kulturÖversiktsplan 2010 - Vetlanda kommun
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Synpunkter ﬁnns i länsstyrelsens granskningsyttrande.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag.

Belägenhet
Området ligger på norra stranden av Ramsen i anslutning till södra delen av Pauliströms samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.

ingå i Kvillsforsbutikens underlag. Möjlighet till
bostadsbyggande förväntas bidra till att denna
service kan bibehållas och utvecklas. Möjlighet till
etablering av anläggningar för turistverksamhet
bidrar likaså till företagsutveckling och sysselsättning i bygden.

Kända kultur- och naturintressen
En kommunal badplats ﬁnns inom området.
I länsstyrelsens trädinventering ﬁnns 21 skyddsvärda
lövträd angivna.

Vatten och avloppsförutsättningar
Ramsen
• Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån.
• Angränsar till VA-verksamhetsområde.

• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.

Syfte
Möjlighet att bygga bostäder.

Belägenhet
Området ligger på norra stranden av Karsnäsasjön i
anslutning till södra delen av Nye samhälle.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.
• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Nye

Bidrag till landsbygdsutveckling
• I Nye ﬁnns inte längre någon livsmedelsbutik.
Busslinjerna Vetlanda - Virserum och Vetlanda
- Åseda går genom samhället. I Nye ﬁnns förskola
och skola. Möjlighet till bostadsbyggande förväntas bidra till att denna service kan bibehållas och
utvecklas

Pauliström

Bidrag till landsbygdsutveckling
• I Paulisröm ﬁnns en mindre servicebutik. Busslinjen Vetlanda - Mariannelund går genom samhället. Närmaste livsmedelsbutik ligger i Kvillsfors
knappt sju km söder ut. Pauliström beräknas

Kända kultur- och naturintressen
En kommunal badplats ﬁnns inom området.
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Pauliström

33

Skyddsområde för grundvattentäkt ﬁnns inom
området. I länsstyrelsens trädinventering ﬁnns en
skyddsvärd glasbjörk angiven.

• Ha goda förhållanden beträﬀande tillgång till
kommunalt vatten och avlopp alternativt ska nya
gemensamma VA-anläggningar kunna anordnas.

Vatten och avloppsförutsättningar

• Utgöra en utvidgning av ett beﬁntligt planlagt
område.

Karsnäsasjön
• Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån.
• Angränsar till VA-verksamhetsområde.

• God ekologisk status.
• God kemisk ytvattenstatus.
• c.a 400 meter till VA-verksamhetsområde.

• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.
• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.
• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.

LANDSBYGDSUTVECKLING

Nye

34

Ekenässjön
Syfte
Möjlighet att bygga bostäder.

Belägenhet
Området ligger längs med Ekenässjöns södra strand i
anslutning till samhället Ekenässjön.

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS
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Ekenässjön

• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Bidrag till landsbygdsutveckling

Lindshammar

• I Ekenässjön ﬁnns en livsmedelsbutik som på
sikt kan försvinna om befolkningunderlaget
minskar. Samhället har även buss- och tågförbindelser, förskola och skola. Möjligheten att bygga
i det attraktiva strandnära läget kan bidra till att
befolkningsunderlaget för olika typer av service
upprätthålls på sikt.

Syfte

Kända kultur- och naturintressen

Uppfyller uppsatta kriterier för LIS

Inga sådana ﬁnns registrerade.

• Ha närhet till lämpliga anslutningsvägar och
ledningsnät.

Vatten och avloppsförutsättningar
Ekenässjön
• Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Emån.
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Möjlighet att utveckla turistverksamhet.

Belägenhet
Området ligger längs med Lindbosjöns västra strand
i anslutning till samhället Lindshammar.

• Vara lämpligt att exploatera med hänsyn till kommunal service som sophämtning och skolskjuts,
samt privata serviceinrättningar och postgång etc.

• Kunna utgöra ett större underlag för service av
typ lanthandel.
• Vara utvecklande för landsbygden genom att
skapa; ökat företagande, ﬂer boende i nya eller
beﬁntliga hus, hållbara lösningar för kommunikationer och infrastruktur, ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling.

Lindshammar

Bidrag till landsbygdsutveckling
• I Lindshammar ﬁnns turistverksamhet som är
kopplad till glasbruket. Bl.a. butiker och café.
Det ﬁnns även övernattningsmöjligheter. Området som pekas ut gör att turismen har en möjlighet att expandera i Lindshammar. Exempelvis
skulle övernattningstugor kunna byggas intill
vattnet. På sikt skulle detta kunna locka ﬂer
turister och skapa arbetstillfällen i Lindshammar.
En expansion av turismen i Lindshammar stärker
orten på sikt. Fler kan välja att bo och arbeta i
Lindshammar.

Kända kultur- och naturintressen
Inga sådana ﬁnns registrerade.

LANDSBYGDSUTVECKLING

Vatten och avloppsförutsättningar
Lindbosjön
• Skyddat vattendrag, avrinningsområde för Mörrumsån.
• Närmaste VA-verksamhetsområde ﬁnns i Uppvidinge.
• I översiktsplanen ﬁnns förslag på att göra delar av
området till nytt VA-verksamhetsområde.
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UTBILDNING
områden planeras (se karta 4 och 5 för placeringen
av skolorna i kommunen år 2010).
Det är stor efterfrågan på barnomsorgen och antalet
födda under 2009 är bara marginellt färre än 2008.
Som en konsekvens av ett ökat barnantal har kommunen nyligen öppnat en ny förskoleavdelning i
Landsbro, i tidigare komvux lokaler. En mer permanent lösning för behovet av förskolelokaler i Landsbro utreds.

6

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Kund/Medborgare anges målet:
• Vi satsar medvetet på förebyggande insatser
gentemot barn och ungdomar. I dialog skapar
vi de goda förutsättningar som behövs för att de
unga ska kunna bo, utbilda sig, ﬁnna arbete och
trivas här. Vi skapar mötesplatser för ungdomar,
möjligheter till fritidssysselsättningar, rekreation
och stimulerande aktiviteter.

UTBILDNING

I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:

36

I Korsberga håller kommunen på att utreda var en
ny tvåavdelningsförskola kan byggas. Överlag är en
lokalmässig samordning av förskola och skola att
föredra i kommunens tätorter då det ger vinster för
såväl pedagogiken som ekonomin.
Både barnomsorg och skola i Bäckseda har ett stort
tryck. En nybyggnation för en förskola med fem
avdelningar föreslås, så att skolan kan ta över de
gamla lokalerna. Kråkegårdens förskola läggs då ner
och verksamheten ﬂyttar till den nya förskolan. Trots
dessa planer är man trångbodd i skolan. Om nya
bostadsområden med barnfamiljer skapas här, ryms
inte alla elever i Bäckseda skola.

• För att möta såväl den enskildes önskemål som
den lokala arbetsmarknadens behov av kvaliﬁcerad arbetskraft, tillhandahåller kommunen
eftergymnasiala utbildningar.

Ytterligare åtgärder ﬁnns i en handlingsplan för förskoleverksamheten. Dessa innebär i korthet:

Barnomsorg och grundskola

• Myresjö skola omdisponeras/byggas om för att
rymma två förskoleavdelningar samt förskoleklass/fritidshem/grundskola alternativt nybyggnation av två avdelningar förskola invid skolan.

Antalet barn och elever inom förskola och skola
varierar från år till år. För att möta dessa variationer
i olika kommundelar är det viktigt att ha både förskola, fritidshem och skola i åtanke när nya bostads-
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• Att Målaregårdens förskola (två avdelningar)
utökas med ytterligare en avdelning.

• Förslag till lokalisering av en förskola med tre
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avdelningar som samtidigt ersätter nuvarande
Östanskogs förskola för att täcka barnomsorgsbehovet i området Västra Hult/Tomashöjden i
centralorten.
• Ta fram förslag på lokallösning (nybyggnation)
för samlokalisering av samtliga förskoleavdelningar i Holsbybrunn och Sjunnen.
• Utreda hur förskolan i Björköby kan lokaliseras
till grundskolans lokaler.
Mogärdeskolans lämplighet som moderna skollokaler kan ifrågasättas och man bör planera för en
ersättningsskola i norra delen av centralorten där nya
bostadsområden bebyggs. Nödvändigheten av att
på riktigt lång sikt ha tre 7-9-skolor behöver också
klarläggas. Med nuvarande organisation ﬁnns det
idag en överkapacitet rent lokalmässigt på främst
Withalaskolan.
Flera fritidshem har en längre tid varit trångbodda
och en översyn av lokalsituationen behövs.
Ytterligare en idrottshall i centralorten behövs för
att kunna bedriva undervisning i idrott. Idag har till
exempel inte årskurs 3 på gymnasiet någon idrott på
grund av hallbristen.

Särskola
Särskoleklasser ﬁnns idag på Tomaslundsskolan,
Norrgårdsskolan och Withalaskolan, medan gymnasiesärskolan ﬁnns på Njudungsgymnasiet. Till
läsåret 2010/2011 blir det ingen särskoleklass på
Norrgårdsskolan.
Just nu undersöks om träningsskolans år 7-9 kan

rymmas på Njudungsgymnasiet för att ge eleverna
en mer stimulerande miljö.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan har 1 235 elever läsåret 2009/2010
och de följande åren kommer elevantalet att sjunka.
Under ett par år till kommer skolan dock att ha hög
elevbeläggning. Skolan erbjudet ett brett utbud av
nationella program, men även spets i form av teknikcollege och idrottsinriktningar. Njudungsgymnasiet planerar för att få starta ett vårdcollege.
Framtida lokalbehov utifrån skolans perspektiv anges
nedan. Framtida förändringar i programstrukturen
kan dock komma att påverka lokalbehoven.
• På sikt skapas möjligheter till pedagogiska anpassningar av lokalerna bl.a. i språkkorridoren.
• Satsningen på Teknikcollege innebär att efterfrågan på lokalytor ökar.
• Behovet att ge estetprogrammet bättre lokaler
är stort. Undervisning förekommer i källarlokaler. Här skulle en byggnation av ett Musik- och
Teaterhus i anslutning till aulan, i sambruk med
andra användare, lösa problemen.
• Aulan är i stort behov av renovering.
• Om inte en konstgräsplan anläggs vid Tjustkulle
så behövs en sådan plan vid Njudungsgymnasiet
för fotbollsgymnasiets räkning.

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning

Vuxenutbildning
Inom vuxenutbildningen fortsätter satsningen
på eftergymnasiala utbildningar i samarbete med
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Karta 4. Kartan visar placeringen av olika typer av skolor
i kommunen år 2010.
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UTBILDNING

• Behovet av ytterligare en idrottshall är stort.

37

näringslivet för att säkra tillgången till utbildad personal som den lokala och regionala arbetsmarknaden
har behov av. Den kvaliﬁcerade yrkesutbildningen
Robotteknik är ett exempel på där de lokala behoven
har styrt utformningen så att de studerande ges en
utbildning kopplad till en yrkesroll på en hög och
kvaliﬁcerad nivå. Utbildningen Trähuskonstruktion
ger motsvarande inom trähusbranschen för att täcka
regionens behov av kompetent arbetskraft.
Inriktningen på eftergymnasiala utbildningar följer
arbetsmarknadens behov och tas fram i samarbete
med näringslivet.

Musikskola
Musikskolans verksamhet är fortsatt populär med kö
på de ﬂesta instrument. Den individuella undervisningen och det alltmer ökade ensemblespelet beräknas även i framtiden ha en betydande omfattning.
Nuvarande lokalisering förväntas bli oförändrad
under de närmaste åren.

Resurscentrum
En ny enhet som samlar kompetenser inom elevhälsan har bildats i syfte att öka likvärdigheten och
utveckla ett inkluderande förhållningssätt.

• Kommunen ska ha skolmiljöer som är tillgängliga för alla och anpassade för modern
undervisning.
• Minska antalet förskolor som bara består av
en avdelning.
• Lokalmässigt samordna förskolor och skolor
i kommunens ytterområden.
• Utnyttja lokalerna eﬀektivt, så att lokalkostnaden per elev blir så låg som möjligt.

Planeringsstrategier
• Bygga förskolor där det är möjligt att få en
ﬂexibel verksamhet som bättre klarar att
hantera en ökad och minskad efterfrågan
inom barnomsorgen.
• Uttnyttja lokalerna eﬀektivare för att frigöra
resurser till kärnverksamheten, vilket gör det
möjligt att ge alla elever förutsättningar att
nå goda kunskapsresultat.
• Hantera konsekvenser för förskola, fritidshem och skola när nya bostadsområden
planeras.
• Skapa förutsättningar för samordning av
förskola, fritidshem och skola för att vinna
lokalmässiga, personella och verksamhetsmässiga fördelar.

UTBILDNING
38

Planeringsmål

• Utred framtida placering av nya skolor.
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Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Utbildning
Sociala och kulturella konsekvenser
- Sammanslagning av mindre förskolor kan leda till
att vissa får längre avstånd till skolan än tidigare.
+ Bättre utemiljöer och lokaler för elever och personal.

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Sammanslagning av mindre förskolor ger minskade lokalkostnader.
+ Tidig hantering av skolans utbyggnadsbehov i
planeringen leder till god markhushållning.

Miljökonsekvenser
- Sammanslagning av förskolor kan leda till att vissa
får längre avstånd till skolan. Detta kan leda till
mer traﬁk och är negativt för miljömålet Begränsad miljöpåverkan.
+ Utredning av nya skolor kan leda till bättre
förutsättningar att välja att gå och cykla. Minskad
bilism stödjer miljömålet Begränsad miljöpåverkan.
+ När skolutbyggnad hanteras tidigt i planeringen
kan bra placeringar utifrån transporter och miljö
hittas. Detta är positivt för ﬂera miljömål bl.a.
God bebyggd miljö.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbeskrivning.

Karta 5. Kartan visar placeringen av olika typer av
skolor i Vetlanda centralort år 2010.
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Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
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VÅRD &
OMSORG

ombyggnad skett av särskilda och anpassade boendeformer för äldre och funktionshindrade. Men p.g.a.
det ökande antalet äldre förväntas kraven på omvårdnadsinsatser i det egna boendet öka framöver. Se
karta 6 för placering av äldre- och gruppboenden i
kommunen år 2010.

Äldreboenden

I kommunfullmäktiges styrkort anges inget speciﬁkt
mål för vård och omsorg. Därför har vård och omsorgs egna mål fått ligga till grund för detta kapitel.

Trygghetsboende för äldre, utan s.k. biståndsprövning, kan vara ett sätt för de äldre att få ett bra anpassat boende. Den som bor i en trygghetsbostad får
boende i hyresrätt med nära tillgång till service som
trygghetslarm, närhet till måltidslokal, personal etc.
Sådant boende bör placeras intill redan beﬁntliga
särskilda boendeenheter där mer omfattande vård
och omsorg kan erbjudas.

• Utifrån individens behov ges stöd till ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv. Individens egna
önskemål skall alltid beaktas.

Seniorboende kan även vara ett alternativ till särskilt
boende. Tillgång till seniorboende kan minska behovet av mer omfattande vård- och boendeinsatser.

• Den kommunala vården och omsorgen utvecklas
i samverkan med landstinget. Ansvaret för den
enskilde och dennes vårdbehov tydliggörs.

För att förebygga sociala problem och för att stärka
möjligheten till kvarboende för äldre människor
och för personer med funktionsproblematik är det
viktigt att det i alla bostadsområden ﬁnns tillgång
till gemensamhetslokaler. Det är även viktigt att det
ﬁnns grönytor i bostadsområdena som kan fungera
som mötesplatser och stimulera sociala kontakter.

7

Övergripande mål

• Valfriheten inom omsorgerna med ﬂera alternativa driftformer, vård och boendeformer.

VÅRD & OMSORG

• Utökat stöd till personer med psykiska funktionshinder.

40

Bakgrund
Vård, omsorg och service till kommunens invånare
utgår från bl.a. socialtjänstlagen samt viss speciallagstiftning som ger den enskilde särskilda rättigheter.
Under senare år har en omfattande utbyggnad och
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Gruppboenden
Ett annat av kommunens ansvarsområden är vården
av de funktionshindrade. Enligt gällande rättighetslagstiftning kan den enskilde med behov få boende
i gruppbostad. För de kommande åren förväntas behovet av gruppbostäder öka. Centrala lokaliseringar
bör bevakas för sådan verksamhet. Kommunen har
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även ansvar för att allmänna platser görs tillgängliga
oavsett människors funktionshinder.

Planeringsmål
• Boenden anpassade efter individens behov
ska ﬁnnas i kommunen.
• Vetlandas utemiljöer ska vara tillgängliga för
människor med olika funktionshinder.

Planeringsstrategier
• Antalet hus med hissar ska öka för att möjliggöra kvarboende för äldre- och funktionshindrade.
• Traﬁkmiljön i anslutning till äldre människors och funktionshindrades boendemiljöer
ska vara säkra.
• Bebyggelse för äldre ska prioriteras i markanvändingen nära eller i anslutning till redan
beﬁntliga särskilda boendeenheter inom
äldreomsorgen.
• I en fördjupning av översiktsplanen över
Vetlanda centralort ska centrala lägen för
äldreboenden och gruppboenden tas fram.
• När nya områden detaljplaneras ska tillgången till grönområden ses över och eventuella
nya grönområden anläggas.
• Enkelt avhjälpta hinder i kommunens byggnader och utemiljö ska åtgärdas.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Vård & omsorg
Sociala och kulturella konsekvenser
+ Med ﬂer hus med hiss kan äldre bo kvar längre
hemma och tillgänglighet för handikappade ökar.
+ Centrala lägen för äldreboende och gruppboende
möjliggör närhet till handel och mötesplatser.
+ Fler grönområden innebär god tillgång till mötesplatser och gynnar folkhälsan.
+ Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder minskar diskrimineringen av handikappade.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Fler grönytor innebär utökade skötselkostnader.
- Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder innebär ökade
investeringskostnader.
+ Ökat antal hus med hissar kan leda till mindre
belastning på särskilt boende.
+ Samordningsfördelar med lokaliseringar intill
redan beﬁntliga boendeenheter.
+ Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder ökar tillgängligheten i och utnyttjandet av kommunens
oﬀentliga miljöer.

+ Lokaliseringar intill redan beﬁntliga boendeenheter minskar transporter inom hemtjänsten.
+ Grönområden ökar tillgången till skuggiga utemiljöer och stödjer miljömålet En säker strålmiljö.

Äldreboende
Gruppboende

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbeskrivning.
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Karta 6. Kartan visar placeringen
av äldreboenden och gruppboenden i kommunen år 2010.
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Miljökonsekvenser

41

REKREATION
KULTUR & FRITID

8

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målen:

REKREATION, KULTUR & FRITID

• Närhet till människor, mötesplatser och service
ger trygghet och möjlighet att skapa och vidmakthålla ett bra socialt nätverk. Kommunens struktur
med en centralort och tätorter av olika storlek
i kombination med levande landsbygd lägger
grunden för detta.

42

• Genom att förena kommunens samverkande
proﬁler inom folkhälsa, föreningsliv, idrott,
ledarskap, kompetensutveckling och kultur kan
synergier uppnås för att stärka kommunens framtida utveckling.
• Det oﬀentliga rummet i huvudorten ska förbättras vad gäller utbud av t.ex. näringsställen samt
utformning och gestaltning. Det ska ges ökade
förutsättningar för inomhusidrotter och publika
arrangemang både inom kultur och idrott.

Nulägesbeskrivning

de och varierat kultur- och fritidsliv. För många är
kultur och fritidslivet starkt förknippat med livskvalitet och en viktig faktor när man väljer att bosätta
sig eller etablera ett nytt företag. Ett rikt kultur- och
fritidsliv är en viktig del i kommunens attraktionskraft och påverkar kommunens långsiktiga befolkningsutveckling.
I Vetlanda ﬁnns ett omfattande och varierat utbud
av idrotts- och motionsanläggningar. Anläggningarna är anpassade för både inomhus- och utomhusaktiviteter vilket gör att det går att idrotta året runt. I
Vetlanda kommun ﬁnns det två simhallar – en i Vetlanda centralort och en i Myresjö. Ett ﬂertal idrottshallar ﬁnns både i de mindre orterna och i Vetlanda
centralort. Kommunen har även ett antal vinteranläggningar. I centralorten ﬁnns en bandybana på
Tjustkulle och i Landsbro ﬁnns en ishockeyhall som
heter Borohallen. Det ﬁnns även en anläggning för
utförsåkning som drivs ideellt och ligger 8 km söder
om Vetlanda, i Kettilsås. Fritidsgårdar ﬁnns, förutom i Vetlanda centralort i Landsbro, Ekenässjön,
Kvillsfors och Pauliström.
Biblioteksverksamheten är väl utbyggd i kommunen
med huvudbibliotek i Vetlanda och ﬁlialer i Björköby, Ekenässjön, Korsberga, Kvillsfors, Landsbro,
Nye och Ramkvilla. Landsbygden servas genom
bokbussen.
Kommunen har ett rikt föreningsliv med en stor
bredd men med tyngdpunkt på idrott. I kommunen
ﬁnns ca 250 föreningar varav ca hälften är idrottsföreningar.

I Vetlanda kommun ska det ﬁnnas förutsättningar
för att alla ska kunna känna att det ﬁnns ett berikan-
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Friluftsliv
I Vetlanda kommun ﬁnns många natursköna områden med bra förutsättningar för friluftsliv (se karta
7). Cykel-, vandrings- och kanotleder samt motionsspår är värdefulla för friluftslivet och bör utvecklas
vidare. Även information om, och skyltning av
utﬂyktsmål är viktigt för att få en större medvetenhet om våra lokala sevärdheter och locka ut turister
och kommuninvånare ut i naturen. Närheten till
natur gör att människor mår bättre både fysiskt och
psykiskt.

Planeringsmål
• Värna om Vetlanda kommuns värdefulla
parker och friluftsområden.

Planeringsstrategi
• Utreda och peka ut viktiga friluftsområden
för Vetlanda centralort i en fördjupning av
översiktsplanen. Om en exploatering påverkar ett friluftsområde negativt ska detta, om
möjligt, kompenseras på ett annan plats.

Mötesplatser
Kommunen har många lokaler som främjar möten
mellan människor och fysisk aktivitet. Men det
saknas idag moderna matcharenor för utom- och
inomhusidrotter och en fullgod scenbyggnad för
kulturarrangemang i Vetlanda. Det ﬁnns idag ett
stort detaljplanelagt idrottsområde på Tjustkulle
som lämpar sig för etablering av matcharenor med
stort antal besökare. Ett framtida kulturhus bör pla-

ceras så att det bidrar till att lyfta stadsmiljön.
Det ﬁnns en brist på mötesplatser i centrala Vetlanda. Centrummiljön bör förnyas och göras mer
attraktiv. Vetlanda centrum har endast ett fåtal uteserveringar och förbättring av centrummiljön kan,
förutom att skapa nya mötesplatser, även ge positiva
eﬀekter åt handeln. De centrala parkmiljöerna skulle
också behöva förbättras.
Även i de mindre samhällena bör centrummiljöerna
ses över och förbättras med särskild tanke på att
utveckla mötesplatser.

Planeringsmål
• Fler och bättre miljöer för möten ska skapas
i kommunen.

• Förslag på åtgärder för att förnya och
förbättra Vetlanda centrum som mötesplats
ska tas fram i en centrumplan. Denna ska
även ge förslag på lämpliga placeringar av ett
framtida kulturhus
• Större idrottsanläggningar ska i möjligaste
mån koncentreras till Tjustkulle idrottsområde.
• Analysera möjligheten att förbättra centrummiljöerna i de mindre orterna och skapa ﬂer
oﬀentliga mötesplatser, t.ex. grönområden
och centrala torg.

Vandringsled
Cykelled
Elljusspår
Motionsspår

Karta 7. Kartan visar områden och leder som är viktiga för rekreation och fritid i kommunen.
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Badplats
Tätortsnära rekreationsområde
Fiskevatten där man kan köpa
fiskekort
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Planeringsstrategier
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Konsekvenser av genomförande avsnitt Rekreation, kultur & fritid
Sociala och kulturella konsekvenser
+ God tillgång till friluftsområden är positivt för
folkhälsan.
+ God tillgång till friluftsområden ger en rikare fritid och uppmuntrar till möten mellan människor.
+ Mötesplatser i de mindre orterna är positivt för
den sociala gemenskapen.

Samhällsekonomiska konsekvenser

Miljökonsekvenser
+ Områden som används för friluftsliv får ett
skyddsvärde.
+ En koncentrering av idrottsarenor på Tjustkulle
är positivt för traﬁkmiljön i centrum och är en
lämplig placering ur bullersynpunkt.
+ God tillgång till grönområden stödjer miljömålet
God bebyggd miljö.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbeskrivning.

REKREATION, KULTUR & FRITID

+ Identiﬁering av friluftsområden ger ett väl avvägt
utnyttjande av markresurser.
+ God tillgång till bra friluftsområden stärker kommunens attraktivitet.
+ Friluftsområden kan gynna turistutveckling.

+ Förbättringar av centrummiljön kan bidra till
ökad handel.
+ Fler mötesplatser i de mindre orterna ger en
stärkt och attraktiv landsbygd.

44
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HÄLSA
Luftföroreningar

Planeringsmål
• Bostäder ska inte byggas på mark som innehåller föroreningar.
• Verksamheter ska inte byggas på mark som
innehåller föroreningar som överskrider
naturvårdsverkets generella riktvärden för
aktuell markanvändning.

9

Planeringsstrategi

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort anges under målet
Livskvalitet i Vetlanda – närhet och folkhälsa:

• Markundersökningar ska göras i ett tidigt
skede i planeringsprocessen för områden
som misstänks innehålla markföroreningar.

För att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för
luft inte överskrids genomför kommunen luftmätningar och beräkningar. Enligt mätningarna överskrids inte miljökvalitetsnormerna. De föroreningar
som uppmätts i högst halter i förhållande till miljökvalitetsnormer i kommunen är partiklar (PM10)
och kvävedioxid. Dessa luftföroreningar kommer
framför allt från vägtraﬁk (dubbdäck som rör upp
partiklar från gatubeläggningen) och småskalig
förbränning.

Planeringsmål
• Minska luftföroreningarna i kommunen.

• Här ﬁnns en trygg, säker och sund miljö.
I vårt samhälle ﬁnns ﬂera hotbilder mot vår hälsa. Vi
har i översiktsplanen valt att peka ut fem problemområden som är avgörande för att nå ett minskat
ohälsotal i Vetlanda kommun och göra vår livskvalitet bättre. Problemområdena är buller, strålning,
förorenad mark, kemiska produkter och luftföroreningar.

HÄLSA

Förorenad mark

46

Kommunen prioriterar arbetet med att inventera,
undersöka och sanera förorenade områden. Vid
ny exploatering ska förorenad mark saneras. Detaljplaneringen sker i nära kontakt med miljö- och
byggförvaltningen för att eventuella markföroreningar ska upptäckas tidigt i detaljplaneprocessen.
Kommunen har ﬂera saneringsobjekt upptagna i det
regionala programmet för efterbehandling av förorenade områden.
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Buller

Planeringsstrategier

Bullerproblem handlar främst om traﬁkbuller i
boendemiljöer. För att inte överskrida lagstadgade
bullernivåer är det viktigt att regelbundet undersöka
dessa nivåer. Tysta områden för rekreation bör även
beaktas i planeringen.

Planeringsmål
• Minska störande buller i samhället.

Planeringsstrategier
• Fördjupning av översiktsplanen för Vetlanda
centrum ska behandla bullerproblem.
• Arbeta för att minska traﬁkbullret i tätorterna. Förbifarter redovisas under avsnittet
infrastruktur.
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• En ökad utbyggnad av fjärrvärme, storskaliga
biobränsleanläggningar, vindkraft och andra
förnyelsebara energikällor.
• Planera för traﬁkåtgärder såsom omfarter
förbi samhällen och fortsatt satsning på kollektivtraﬁk samt cykel- och gångbanor.
• Träd och grönska binder eﬀektivt upp föroreningar och partiklar i luften och ska därför
särskilt tas hänsyn till vid planering av stadsoch gatumiljöer.

Kemiska produkter
Kemiska produkter handlar främst om bekämpningsmedel och andra kemiska produkter i industri
och handel.

• Minimera utsläpp av kemiska produkter.
• Människor som bor intill anläggningar som
bedriver miljöfarlig verksamhet ska uppleva
sitt boende som tryggt.

Planeringsmål

Planeringsstrategier

• De nationella gränsvärdena för radon, UVstrålning ska uppfyllas.

• Uppmärksamma behovet av radonmätningar
i detaljplaner.

• Människors exponering för elektromagnetiska fält ska minimeras.

• I oﬀentliga miljöer och i skolmiljöer ska det
ﬁnnas god tillgång till skugga.
• Undvika att placera nya bostäder och skolor
nära starka elektormagnetiska fält.

Planeringsstrategier
• För att minimera risken att t.ex. bekämpningsmedel når känsliga recipienter så ska
dagvattenhantering beaktas särskilt vid all
planering och byggnation.
• För bostäder som ligger intill anläggningar
som bedriver miljöfarlig verksamhet ska den
faktiska och upplevda tryggheten kartläggas.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Hälsa
Sociala och kulturella konsekvenser
+ Satsningar på kollektivtraﬁk och cykel- och gångbanor är positivt för folkhälsan.
+ Genom att behandla bullerproblem i en centrumplan kan upplevd ohälsa i samband med buller
minska.

Strålning

Samhällsekonomiska konsekvenser

Strålning handlar främst om radon i mark, byggnadsmaterial och vatten samt UV-strålning från
solljus och solarier. Det nationella delmålet för UVstrålning är ”År 2020 skall antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning inte vara ﬂer
än år 2000”. De nationella delmålen för radon är
”Radonhalten i alla bostäder ska år 2020 vara lägre
än 200 Bq/m3 luft samt radonhalten i alla skolor och
förskolor ska år 2010 vara lägre än 200 Bq/m3 luft”.
I samband med exploatering av mark för byggande
av bostäder och undervisningslokaler bör radonrisken uppmärksammas. Åtgärder ska genomföras om
gränsvärdet 200 Bq/m3 luft överskrids. Skolor och
förskolor i Vetlanda kommun klarar gränsvärdet
redan idag. Även elektromagnetiska fält, alstrade av
exempelvis elledningar, kan på lång sikt ha en negativ eﬀekt på människors hälsa.

- Omfarter riskerar minska underlaget för handel.
+ Tidiga markundersökningar minskar risken för
oförutsägbara utgifter i samband med markexploatering.
+ Omfarter ger bättre traﬁkﬂöde och transporterna
till industrierna blir bättre.
+ Mer grönska gör orterna attraktivare för boende.
+ Arbete mot bekämpningsmedel kan minska
långsiktiga kostnader för miljöföroreningar. Detta
stödjer miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och
vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.
+ Arbetet för mindre buller ger bättre och attraktivare boendemiljöer.
+ Minskat buller i centralorten ger förbättrad möjlighet att förtäta staden.

Miljökonsekvenser
+ Mål för förorenad mark stödjer miljömålet Giftfri
miljö.
+ Tidiga markundersökningar minskar risken för
spridning av miljögifter.
+ Utbyggnad av förnyelsebara energikällor bidrar till
minskad påverkan på miljön globalt. Det ger även
minskat stoftutsläpp lokalt och stödjer miljömålen
Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning samt Frisk luft.
+ Omfarter minskar luftföroreningar och buller i
orterna.
+ Ökad cykel- och kollektivtraﬁk minskar utsläpp
och klimatpåverkan.
+ Mer träd och grönska binder luftföroreningar och
partiklar, vilket leder till friskare luft.
+ God tillgång till skugga minskar exponeringen för
UV-strålning och stödjer miljömålet Säker strålmiljö.
+ Radonmätningar i detaljplan stödjer miljömålet
Säker strålmiljö.
+ Arbete med buller stödjer miljömålet God bebyggd
miljö.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre mkb.
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SÄKERHET
och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges
kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.
I Vetlanda kommun ﬁnns inga öppet redovisade
riksintressen. Riksintresset kan framför allt påverkas
av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten
kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde för
objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 50
m inom tätort.”

10

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort anges under målet
Livskvalitet i Vetlanda – närhet och folkhälsa:
• Här ﬁnns en trygg, säker och sund miljö.
I kapitlet redovisas riskfaktorer som påverkar
kommunens fysiska planering. Boendemiljöer och
infrastruktur är prioriterade områden i kommunfullmäktiges mål och det är därför speciellt viktigt
att dessa områden behandlas ur säkerhetssynpunkt. I
styrkortet är även miljökommun Vetlanda och folkhälsa speciellt utvalt och därför ligger fokus i detta
kapitel på dessa områden.

Figur 3. Bilden visar rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse med tanke på översvämningsrisk. Bilden är framtagen 2006 av länsstyrelserna
i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands,
Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

SÄKERHET

Riksintresset för totalförsvarets
militära del

48

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap
9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels
ﬁnns områden i form av övnings- och skjutfält och
ﬂygﬂottiljer som redovisas öppet, dels områden som
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare
har oftast koppling till spanings-, kommunikations-
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Markförhållanden
Mark och jord i Vetlanda kommun är generellt inte
skredbenägen. Den vanligast förekommande jordarten är morän med goda grundläggningsförhållanden.
Stråk av grus och sand är även vanligt bl.a. längs
med Emån, Solgenån och Vetlandabäcken.

Planeringsmål
• Nya bostadsområden ska inte planeras på
mark som har dåliga geotekniska förhållanden.

• Geotekniska undersökningar ska göras i
samband med detaljplaneringen om markförhållandena är oklara.

Dammar
I Emån och Solgenån ﬁnns ett ﬂertal dammar som
kan orsaka skada på liv och egendom i samband
med ett dammbrott. Sådana skador är dock ovanliga
i vårt land. De största dammarna är Grumlan/Norrasjön och Aspödammen i Emån samt Brunnshultadammen i Solgenån.

Planeringsmål
• Minimera risken för att dammar brister och
vattenmassor skadar människor och bebyggelse.

Planeringsstrategier
• Arbeta aktivt med balanserad vattenstyrning,
vilket innebär reglering av vattennivåerna vid
stora vattenﬂöden.
• Vid detaljplaneläggning i områden som kan
bli utsatta vid en dammbristning ska en
riskanalys genomföras.

Ett utsläpp av föroreningar i inﬁltrationsbenägna
jordarter med grundvattentillgång är mycket allvarligt då det kan komma att kräva omfattande och
snabba saneringsåtgärder för att förhindra spridning
och förorening av grundvattnet. En grundvattentäkt
kan därför slås ut för en lång tid även om föroreningen är begränsad. De geologiska förhållandena
har mycket stor betydelse för hur stora konsekvenserna av en kemikalieolycka kan bli. Områden med
inﬁltrationsbenägna jordarter förkommer främst i
Emåns dalgång utmed väg 127 mellan Sjunnen och
Kvillsfors, i Vetlandabäckens dalgång mellan Ekenässjön och Vetlanda, i ett område norr om Ekenässjön
utmed väg 47 och väg 32, samt i ett område nordost
om Landsbro.
Transporter av farligt gods i tätbebyggda områden
kan även utgöra en direkt fara för människor. En
betydande del av transporterna med farligt gods sker
i närheten och genom bostadsbebyggelse.

Planeringsmål
• Olyckor med farligt gods ska inte drabba
människor eller miljö.
• Inﬁltrationsbenägna jordarter med viktiga
grundvattentillgångar ska ha ett bra skydd.

Transporter med farligt gods
Till de ﬂesta av Vetlandas industrier sker någon form
av transport av farligt gods. Transporter till bensinstationer står för en stor del av dessa transporter.
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Planeringsstrategier
• Arbeta aktivt med skyltning för att leda
traﬁk med farligt gods från tätbebyggda
områden och känsliga naturområden.
• Vid etableringar av verksamheter med
transporter av farligt gods ska riskanalyser
genomföras. Riskanalyser ska även genomföras vid nyetableringar av verksamheter som
kan påverkas av beﬁntliga transporter av
farligt gods.
• Den långsiktiga samhällsplaneringen ska
sträva efter att verksamheter med transporter
av farligt gods ska koncentreras till områden
utanför tätbebyggda områden.

Översvämningsrisker
I Vetlanda kommun ﬁnns ett antal vattendrag och
områden som kan riskera att översvämmas. Speciell hänsyn till översvämningsrisken måste tas när
områden planeras i närheten av Emån. En översiktlig översvämningskartering längs Emån, från
sjön Grumlan till Östersjön samt biﬂödet Silverån
från Silverdalen, gjordes av Räddningsverket 2003.
Översvämningskarteringen redovisar hundraårs
ﬂödesgräns och gränsen för högsta ﬂödet. Hundraårs
ﬂödesgräns visar den sannolikt högsta gränsen för
var vatten passerar under en period på 100 år och
högsta ﬂödet är en beräkning av var vattenståndet i
ett värsta scenario sannolikt skulle passera.
Karteringen ger en översiktlig bild av översvämningsrisken men är inte precis nog att användas i
detaljplanering. Detaljplanering intill Emån och dess

SÄKERHET

Planeringsstrategi
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biﬂöden sker i samråd med Emåförbundet.
Länsstyrelserna i mellansverige har 2006 tagit fram
materialet ”Översvämningsrisker i fysisk planering, rekommendationer för markanvändning vid
nybebyggelse”. Dessa rekommendationer avses att
användas som riktlinjer vid ny bebyggelse.

Planeringsmål

dels vid utsläpp på mark som genom sin genomsläpplighet kan förorena grundvattnet. Emån är,
genom att vägarna 47 och 127 korsar varandra eller
löper parallellt med ån, speciellt utsatt för fordonsolyckor.

Planeringsmål
• Risken för att vattentäkter utsätts för föroreningar ska minimeras.

• Nyplanerade områden ska inte utsättas för
översvämningsrisker.

Planeringsstrategi
Planeringsstrategier
• Ingen enstaka ny bebyggelse ska planeras
under hundraårs ﬂödesgräns.

• Arbeta med fysiska åtgärder som minskar risken att vattentäkter utsätts för föroreningar,
t.ex. dagvattendammar och dikestätningar.

• Områden för ny byggnation ska ligga ovanför högsta ﬂödesnivån.
• Extra säkerhetsmarginaler för översvämningsrisken ska användas när nya samhällsviktiga funktioner planeras. (se ﬁgur 3)

SÄKERHET

+ Genom att arbeta med balanserad vattenstyrning minskar risken för skador på fast
egendom och på människor.

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Aktivt arbete med skyltning av traﬁken minskar risken för omfattande konsekvenser för
miljö och människor vid olyckor.
+ Arbete med fysiska åtgärder vid vattentäkter
minskar risken för höga samhällskostnader
vid olyckor.
+ Säkerhetsmarginaler för översvämning säkrar
samhällsfunktioner vid extrema väderförhållanden.

+ Aktivt arbete med skyltning ger ett bättre
skydd för grundvatten, ytvatten och naturområden.
+ Arbete med balanserad vattenstyrning stödjer
miljömålet Levande sjöar och vattendrag.
+ Arbete med fysiska åtgärder vid vattentäkter stödjer miljömålet Grundvatten av god
kvalitet.

Samhällena i kommunen försörjs med dricksvatten
från ytvatten- eller grundvattentäkter. Den största
ytvattentäkten i Vetlanda kommun är Emån. Lokala
grundvattentäkter ﬁnns på åtskilliga platser inom
kommunen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbeskrivning.

Riskerna för föroreningar av dricksvattentäkter ﬁnns
dels vid utsläpp av förorenade ämnen i vattendrag,
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Sociala och kulturella konsekvenser

Miljökonsekvenser

Vattentäkter
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Konsekvenser av genomförande - avsnitt Säkerhet
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3. FÖRETAGSAMMA VETLANDA
NÄRINGSLIV
UPPLEVELSER & TURISM
INFRASTRUKTUR

11
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NÄRINGSLIV
att stödja och stimulera näringslivsutvecklingen samt
att förenkla och stödja företagares kontakter med
myndigheter och andra näringslivsorganisationer.
Vetlanda kommun stödjer även Vetlanda NyföretagarCentrum som arbetar med och för ett ökat
nyföretagande.

En väl utbyggd och fungerande infrastruktur är
viktig för näringslivet. I Vetlanda pekas järnvägen ut
som strategiskt viktig för industrin. Kommunen vill
kunna erbjuda industrilokaliseringar i anslutning till
järnvägen och ge industrin möjlighet till att utöka
sina transporter på järnvägen.
Boendemiljön är även en viktig faktor för näringslivsutvecklingen. Från näringslivet efterfrågas ﬂer
attraktiva hyresrätter för att rekrytering av arbetskraft ska underlättas.

12

FÖRETAGANDE

Att möjligheter skapas för handels- och tjänstesektorns tillväxt är viktigt. Handels- och tjänstesektorn
kompletterar den traditionellt starka tillverkningsindustrin och kan göra näringslivet mindre sårbart för
svängningar i enskilda branscher. Översiktsplanen
ger nya och förbättrade möjligheter för turismnäringen i strandnära områden.

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:
• Det goda samarbetet mellan kommunen och
näringslivet/förvaltningarna fortsätter och intensiﬁeras. Beredskap ﬁnns för nya etableringar och
utbyggnad av beﬁntliga företag.

Verksamhetsområden

Nulägesbeskrivning

NÄRINGSLIV

Vetlandas näringsliv domineras av tillverkningsindustri, som står för 37 % av arbetstillfällena (2007).
Handeln är en växande sektor i kommunen, som
tillsammans med anställda inom kommunikation
sysselsätter 15 % av de förvärvsarbetande (se ﬁgur
4).
Vetlanda kommun vill prioritera näringslivsfrågor
och skapa förutsättningar för tillväxt och expansion.
Kommunen ansvarar för det strategiska näringslivsarbetet och Nuvab ansvarar sedan 2005 för det
operativa näringslivsarbetet. Nuvabs ambition är här
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Figur 4. Diagrammet visar andel förvärvsarbetande i
procent inom respektive bransch i kommunen.
En viktig förutsättning för nya företagsetableringar
är att det ﬁnns tillgänglig mark. Vetlanda kommun
vill genom en aktiv markpolitik kunna erbjuda attraktiva industrilokaliseringar i centralorten och i de
mindre tätorterna för olika verksamheter. För vissa
verksamheter, främst serviceföretag, är exponering
och skyltläge viktigt. Dessa områden ﬁnns främst
utmed Västerleden.
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Inom Vetlanda tätort ﬁnns detaljplanelagd industrimark inom Norra Brunnsgårds industriområde,
Nässja industriområde samt Tomashöjden. I fördjupning av översiktsplanen från 1993 ﬁnns dessutom utpekade industriområden (ej detaljplanelagda)
i Norra Brunnsgård, Skärpet, Norget, Madhagen
samt Nässja. Dessa områden ﬁnns även med i detta
förslag till ÖP. Norra Brunnsgård får anses vara det
område som speciellt lämpar sig för industri som
orsakar utsläpp.
Utanför centralorten ﬁnns avsatt industrimark i
Björköby, Ekenässjön, Holsbybrunn, Korsberga,
Kvillsfors, Landsbro, Pauliström, Myresjö och Sjunnen.

HANDEL

Planeringsmål

• Det oﬀentliga rummet i huvudorten ska förbättras vad gäller utbud av t.ex. näringsställen samt
utformning och gestaltning. Det ska ges ökade
förutsättningar för inomhusidrotter och publika
arrangemang både inom kultur och idrott.

• Vetlanda kommun ska ha god plan- och
markberedskap för nyetableringar och kunna
erbjuda mark i centralorten och de mindre
tätorterna.

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Nulägesbeskrivning
Planeringsstrategier
• Mark för verksamheter med behov av exponeringsläge ska pekas ut i fördjupning av
översiktsplanen.
• Industrimark med goda järnvägsförbindelser
ska pekas ut i fördjupning av översiktsplanen.
• Områden pekas ut för verksamheter som är
miljöstörande.
• För verksamheter med många transporter av
farligt gods ska det ﬁnnas industriområden
med lämpliga angöringsvägar ur säkerhetssynpunkt.
• Handläggning av detaljplaner som rör
utbyggnad eller nyetablering av företag ska
prioriteras.

Handeln i Vetlanda centralort har under de senaste
åren haft en positiv utveckling och utbudet har
ökat. Svensk handels mätningar visar på att omkringliggande kommuner tappar i försäljning medan
Vetlanda ökar. Det tyder på att Vetlanda drar till sig
handel från omkringliggande kommuner. Den främsta konkurrensen kommer från de närmaste större
städerna, Växjö och Jönköping, dit troligen en stor
del av Vetlandas sällanköp går.
Vetlandas försäljningsindex för dagligvaror 2008
var för sällanköpsvaror index 81 och för dagligvaror
index 84. Ett index på under 100 tolkas som att
handeln inte förmår att behålla den potentiella köpkraften som ﬁnns i kommunen. Vetlanda kommun
vill främja handelns positiva utveckling genom att
göra centrummilijön mer attraktiv. En mer inbjudande miljö kan bidra till att handeln i Vetlanda
centrum stärks.

i gallerian. I närheten av centrum ﬁnns området
Brunnsgård där ett antal handelsföretag är samlade.
Externhandel ﬁnns i Brogård och Nydala. I Vetlanda
centralort som helhet har handeln en stor geograﬁsk
spridning. Det kan bidra till ökad traﬁk och försämrar butikernas exponeringsmöjligheter. Ur miljössynpunkt är en koncentration av handeln i centralorten
positiv och kan även gynna handeln totalt.
I några av de mindre orterna ﬁnns närbutiker/lanthandel. Underlaget för butikerna är generellt dåligt
och ﬂera riskerar stängning om befolkningsminskningen fortgår.

Planeringsmål
• Utveckla centrummiljön i Vetlanda.
• Handeln ska ﬁnnas nära och vara tillgänglig.

Planeringsstrategier
• Under 2010-2011 ska en centrumplan arbetas fram med syfte att förnya och förbättra
stadskärnan.
• En geograﬁsk spridning av centrumbutikerna ska undvikas och externhandel ska
koncentreras till Nydala handelsområde (se
karta 8).
• Skapa bättre förutsättningar för butiker
på landsbygden genom att planera för ny
bebyggelse.

Vetlanda har idag en relativt samlad centrumhandel
utmed Storgatan, vid torget och stadshuset samt
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NÄRINGSLIV

Områden tillgängliga för järnväg är idag Norra
Brunnsgård, Brogård och Holsby industriområde.
Förutsättning för järnvägsanslutning bör studeras
också för övriga industriområden. Bland dessa kan
särskilt nämnas Värmunderyd i Ekenässjön, Sjunnen
samt Norget i Vetlanda.
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Nydala handelsområde

Centrumhandel

NÄRINGSLIV

1

Karta 8. Kartan visar prioriterade utvecklingsområden
i Vetlanda stad.
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Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Näringsliv

Miljökonsekvenser

Samhällsekonomiska konsekvenser

- Verksamhetsområden kan komma i konﬂikt med
friluftsliv och rekreation.
+ Områden med säkra angöringsvägar ger ökad
trygghetskänsla i samhället.
+ Utpekade områden för verksamheter som anses
vara miljöstörande minskar risken för att människor utsätts för bullerstörningar etc.

+ Goda järnvägsförbindelser till verksamheter som
kan nyttja denna kan minska utsläppen till luften.
Detta stödjer bl.a. miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.
+ Transport av gods på järnvägen minskar risken för
transportolyckor.
+ Industriområden med säkra angöringsvägar kan
minska risken för att känsliga naturområden eller
människor påverkas av transportolyckor.
+ Om miljöstörande verksamhet samlas till ett
område skapas större möjligheter att vidta skyddsåtgärder. Det stödjer målet Giftfri miljö och God
bebyggd miljö.

+ Framtagande av en centrumplan kan förbättra
möjligheterna för handeln i centrum.
+ En samlad externhandeln kan ge ett handelsområde med bättre utbud och starkare attraktionskraft.
+ En samlad centrumhandel ger ett mer attraktivt
centrum.

Samhällsekonomiska konsekvenser

HANDEL

Sociala och kulturella konsekvenser

+ Verksamhetsområden med goda exponeringslägen
och järnvägsförbindelser uppmuntrar nyetableringar.
+ Industriområden med säkra angöringsvägar kan
minska risken för stora miljöekonomiska konsekvenser.
+ Prioriterad handläggning som rör utbyggnad eller
nyetablering av företag kan gynna samhällsekonomin.

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Ett framtagande av en centrumplan kan leda till att
ﬂer mötesplatser skapas och att handeln ﬁnns nära
och är tillgänglig.
+ Förbättrade förutsättningar för butiker i de mindre
orterna är positivt då dagligvaruhandeln ofta är en
viktig mötesplats på landsbygden.

Miljökonsekvenser
+ Framtagande av en centrumplan stödjer miljömålet
God bebyggd miljö.
+ Ett samlat centrum och externhandel minskar
transporterna mellan olika butiker. Detta stödjer
bl.a. miljömålet Begränsad miljöpåverkan.
+ Butiker på landsbygden kan minska transporter
till och från Vetlanda centralort. Detta stödjer bl.a.
miljömålet Begränsad miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet Näringsliv miljökonsekvensbeskrivs i slutet
av översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen
avgränsas till att översiktligt behandla konsekvenserna av att områden pekats ut för verksamheter i
centralorten.

NÄRINGSLIV

FÖRETAGANDE
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UPPLEVELSER
& TURISM

13

Övergripande mål
I Kommunfullmäktiges styrkort anges under målet
Livskvalitet i Vetlanda – närhet och folkhälsa:
• Här ﬁnns ett berikande kultur- och fritidsliv.

Nulägesbeskrivning

UPPLEVELSER & TURISM

Vetlanda kommun har mycket att erbjuda både
boende och besökare. Kommun har en vacker natur,
en variationsrik kultur, en livskraftig handel och en
levande idrottsrörelse. I Vetlanda ﬁnns helt enkelt
mycket att uppleva.

56

Vetlanda kommun ligger mitt i Småland på det
småländska höglandet med djupa skogar och öppna
hagmarker. Genom kommunen slingrar sig Emån
som ett blått band genom all grönska. Naturen i
Vetlanda kommun har alltid haft en positiv dragningskraft på människor och kan erbjuda boende
och turister många upplevelser. Ett exempel på detta
är kommunens ﬁna handikappanpassade naturreservat, Illharjen, strax utanför Vetlanda. Med Vetlandas
promenad- och cykelvägar ﬁnns möjligheten att
på egen hand ta sig ut och upptäcka naturen och
besöka kommunens sevärdheter.

Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

Vetlanda har ett brett kulturutbud och en spännande historia som man kan uppleva både som
boende och besökare. Till exempel är Vetlanda
kommun förhållandevis rikt på mineraliseringar och
malmer som gjort att gruvnäringen historiskt sett
varit omfattande i bygden. Sveriges första guldgruva
ﬁnns i närheten av Ädelfors, där guldvaskning idag
är en stor turistattraktion. Vill man se och uppleva
gruvmiljöer så ﬁnns de forna gruvorna i Kleva och
Hörnebo som utvecklats till spännande besöksmål.

och göra de kompletteringar som behövs för att få
dem i gott skick och lyfta fram de sevärdheter som
ﬁnns längs lederna. Vi vill även bygga ut cykelvägarna mellan kommunens orter för att skapa cykelvägar
av hög kvalitet.

Vetlanda har varit en viktig handelsplats sedan
1500-talet. Idag har handelsutbudet växt till en
ovanlig bredd. Den livliga torghandeln på tisdagar är
en viktig tradition som lockar många människor.

Gruvorna med dess historia har stor potential att
utvecklas vidare. Det som ﬁnns att erbjuda idag kan
vidareutvecklas och nya besöksmål och upplevelser
kan skapas för att förstärka området. Även Vetlandas
Njudungskyrkor bör lyftas fram tillsammans med
andra attraktioner och göra utbudet tydligare för
besökare. Hur detta kan göras bör utvecklas i en
kommande turistutvecklingsplan/strategi.

Framtidsutveckling
Besöksnäringen har potential att växa. Det ﬁnns
ett behov av ﬂer semester- och övernattningsstugor
och kommunen ser positivt på anläggandet av nya
stugbyar. Kommunen är positivt inställd till strandnära turistanläggningar där det gynnar landsbygden
och har därför pekat ut ett antal områden för detta
ändamål i översiktsplanen. En ökad satsning på
turismen ger möjlighet till ett utvecklat företagande
på landsbygden.
Turismen är beroende av goda kommunikationer.
För cykelturismen är det speciellt viktigt att kunna
ta med sig cykeln på bussen/tåget. Idag går det
tyvärr, i de ﬂesta fall, inte att ta med cykeln. Kommunen arbetar för att detta ska förändras och att det
ska utvecklas ﬂer bussturer ut till de olika turistattraktionerna.
Kommunen vill satsa på de bästa vandringslederna
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Emån med omgivning har en stor utvecklingspotential som turistmål. Här ﬁnns det möjligheter att paketera ﬁna naturupplevelser för besökare och erbjuda
aktivitetsprodukter med internationell status.

Vetlanda kommun vill ta tillvara det lokala engagemanget och samarbeta med de föreningar och
entreprenörer som ﬁnns för att främja turistutvecklingen. Det kan t.ex. innebära ett samarbete med
lokala föreningar om underhåll av vandringsleder
eller att i den fysiska planeringen skapa möjligheter
för nyetableringar av turistverksamheter. Vetlanda
kommun vill även medverka till att idrottsföreningar
ska kunna satsa och utvecklas och erbjuda boende
och besökare en aktiv fritid.

• Öka Vetlanda kommuns attraktionskraft året
runt för boende och besökare.
• Öka antalet turistföretag och locka ﬂer turister till kommunen.
• Erbjuda vandrare, cyklister och kanotister
kvalitativa upplevelser.

Planeringsstrategier
• Kommunen ska ta fram en turistutvecklingsplan/strategi.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Upplevelser & turism
Sociala och kulturella konsekvenser
- Förbättrade förutsättningar för naturupplevelser
kan leda till ett ökat felaktigt utnyttjande av
allemansrätten och ett ökat slitage på andras
fastigheter.
+ Förbättrade förutsättningar för naturupplevelser
kan leda till att ﬂer människor vistas i naturen,
vilket är positivt ur hälsosynpunkt.
+ En turismplan kan resultera i bättre och ﬂer
upplevelser för kommuninvånare och turister.

• Utveckla natur- och kulturvärden kring
Emån.

Samhällsekonomiska konsekvenser

• Turistverksamhet är en viktig näring att ta
hänsyn till vid exploatering och kommunen
ska ha en positiv hållning till utveckling av
turistverksamhet och nyetablering av tjänsteföretag.

Miljökonsekvenser

• Erbjuda strandnära mark för turismverksamhet som gynnar glesbygden.
• Kommunen som myndighet och samhällsbyggare ska ha en aktiv och rådgivande roll i
tillståndsprocesser.

+ En turismplan kan ge utökade möjligheter för
tjänsteföretag.

- Förbättrade naturupplevelser kan leda till att
ﬂer människor rör sig i naturen, vilket kan vara
störande för djur och påverka naturen negativt.
- Fler turismföretag i strandnära läge kan ge ett
ökat utsläpp till sjöar och vattendrag.
+ Förbättrade naturupplevelser kan leda till ett
ökat intresse för bevarande av naturen.

UPPLEVELSER & TURISM

Planeringsmål

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbeskrivning.
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INFRASTRUKTUR

14

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målen:
• Goda kommunikationer både inom kommunen
och mellan kommunen och de större städerna
förbättras i syfte att kunna behålla och nyrekrytera både invånare och arbetskraft.
• Förbättrade pendlingsmöjligheter till järnvägspunkter, högskolor och ﬂygplatser utvecklas.
Studerande ska bekvämt kunna pendla mellan
hemorten och regionens gymnasieskolor.
• IT-infrastrukturens tillgänglighet och kapacitet
behöver ytterligare förbättras.

INFRASTRUKTUR

Bakgrund
Med begreppet infrastruktur brukar man mena
anläggningar som anses vara nödvändiga för att
samhället ska fungera. Framför allt avses system för
transport av varor och personer, energi och information. Infrastruktur är något som vi berörs av
dagligen. Ett väl fungerande och eﬀektivt väg- och
järnvägsnät samt ett väl utbyggt system för informationsteknik är en förutsättning för tillväxt.
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Kollektivtrafik

Godstrafik

Av kommunens invånare bor drygt hälften av invånarna utanför centralorten varav cirka en fjärdedel av
befolkningen har sin bostad på landsbygden. Detta
innebär att det i vissa delar av kommunen saknas
befolkningsunderlag för allmän kollektivtraﬁk. Tolv
stycken busslinjer, som traﬁkeras i olika omfattning,
ﬁnns inom kommunen (se karta 9). Samtliga tätorter har tillgång till bussförbindelser in till centralorten. Inom kommunen ﬁnns samhällen som endast
traﬁkeras under skoltid. I Vetlanda centralort körs
tätortstraﬁk i begränsad omfattning.

Huvuddelen av det gods som transporteras inom
kommunen sker med lastbil vilket ställer krav på
bra vägar. En mindre del av godstraﬁken sker via
järnväg. Anledningen till att godstraﬁken på järnväg endast utgör en mindre andel av godsﬂödet är
bl.a. att sträckan mellan Nässjö och Vetlanda saknar
mötesspår och bara ett tåg i taget kan ﬁnnas på
sträckan. Detta skapar konﬂikter mellan gods- och
persontraﬁk. Dagens bana är fullt utnyttjad.

Bussförbindelserna till angränsande län och till
kommuner inom Jönköpings län är varierande. Flest
turer går till Eksjö och Sävsjö, vilka är de kommuner
som Vetlanda kommun har de största pendlingsrelationerna med. Antal turer över länsgränserna
öster och söderut och till övriga kommuner i länet
är betydligt färre. Till vissa kommuner, exempelvis
Värnamo, saknas bussförbindelse.
Traﬁkhuvudmannen i länet, Jönköpings Länstraﬁk
AB, planerar att under 2010 utöka antalet turer till
Eksjö. Det ökade utbudet kommer att underlätta
pendling mellan de båda kommunerna för såväl
förvärvsarbetare som studerande.
Persontraﬁk med tåg ﬁnns till Nässjö som är regionens järnvägsknutpunkt. Från Nässjö går kommunikationer vidare med tåg norrut till Mälardalen,
söderut till Öresundsregionen och västerut via
Jönköping till Göteborgsregionen. Järnvägsförbindelsen till Jönköping är viktig för både arbets- och
studiependling.
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Vägar
Under 2009 har Regionförbundet Jönköpings län
haft i uppdrag att ta fram en regional transportplan
för länet som sträcker sig mellan åren 2010 till
2021. Transportplanen fastställdes av Regionförbundet Jönköpings län i juni 2010. I planen ﬁnns förslag till en ny vägsträckning på riksväg 47 söder om
Sjunnen, Holsbybrunn och Alseda. Enligt planen
inleds byggnationen år 2013 (se karta 10).
Mindre investeringar i den Regionala transportplanen som berör Vetlanda kommun är mittseparering
av sträckorna Vetlanda – Ekenässjön och Vetlanda
– Sjunnen som är prioriterade. Mittseparering på
sträckorna Vetlanda -Korsberga, Björkeryd – Gisshult, Björkeryd – Eksjö och Vetlanda – Vrigstad
betecknas som angelägna åtgärder. Medel för
sidoområdesåtgärder är avsatta för sträckan Vetlanda
– Korsberga. För övriga traﬁksäkerhetsåtgärder ﬁnns
sträckan mot Stenberga med i transportplanen.
Ett objekt som inte ﬁnns med i förslaget till Regional transportplan är omfart Ekenässjön-VetlandaSjunnen. Kommunen har i yttrande till Regionförbundet hävdat att traﬁkmiljön och boendemiljön

i Ekenässjön är otillfredsställande. Andelen tung
traﬁk är omfattande. En stor andel av personbilstraﬁken är pendlingsrörelser. Hela vägavsnittet är
högt olycksdrabbat. Syftet med förbifart Ekenässjön
är att öka framkomligheten för genomfartstraﬁken
och att minska störningarna av biltraﬁken. Vetlanda
kommun anser därför att förbifart Ekenässjön är ett
angeläget objekt och bör ﬁnnas med i planeringen av
transportinfrastrukturen.
Omfart Ekenässjön-Vetlanda-Sjunnen betecknas
i 1998 års översiktsplan som ett utredningsområde och gör så även i denna plan. I den framtida
planeringen av ny väg bör en alternativ sträckning
utredas, närmare centralorten och utnyttjande av
beﬁntlig sträckning på riksväg 31.
Objekt med stark lokal förankring är ombyggnation
av utfart från Nävelsjö på länsväg 127 och ny vägsträckning utanför Bäckaby och Karlstorp.
Behovet ﬁnns av traﬁksäkerhetsåtgärder för gångtraﬁkanter och cyklister i många av kommunens
samhällen. Som exempel på samhällen kan nämnas
Nye, Farstorp, Skede och Björköby.

Vägar av riksintresse är sådana som behöver skyddas
mot åtgärder som gör det svårt att bygga nya vägar
eller att utnyttja vägarna. Traﬁkverket är skyldigt att
informera berörda länsstyrelser om vilka mark- och
vattenområden som man bedömer vara av riksintresse för kommunikationsanläggningar.

Busslinjer
Tåglinje

Traﬁkverket klassar ett vägnät som riksintresse när
de mark- och vattenområden som berörs av vägarna

Karta 9. Kartan visar buss- och tåglinjer för persontraﬁk i kommunen.
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Vägar av riksintresse

59

har tillräckligt speciella funktioner för vägtransportsystemet. Klassningen gäller både beﬁntligt och
planerat vägnät, enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Det
utpekade vägnätet kallas ”vägar av riksintresse” även
om det endast är de berörda mark- och vattenområdena som är av riksintresse. Vägsträckningens
funktion ligger till grund för beslutet.
En riksintresseförklaring av en transportled innebär
t.ex. att bebyggelse och verksamheter inte ska lokaliseras i anslutning till den. Enligt Traﬁkverket ska
vägens funktioner skyddas med hänsyn till;
• god transportkvalitet och goda möjligheter att nå
andra regioner
• god tillgänglighet för samtliga traﬁkanter, både de
som färdas längs vägen och de som passerar tvärs
över vägen
• god traﬁksäkerhet
• god miljö ur hälsosynpunkt, skydd av stads- och
landskapsbilden samt estetisk utformning
• jämställdhet.
Vetlandas vägar av riksintresse ﬁnns redovisade på
karta 10.

INFRASTRUKTUR

Järnväg

60

Inom Vetlanda kommun ﬁnns tre så kallade bandelar; Nässjö – Vetlanda – Åseda (829), Vetlanda
– Järnforsen (872) och Kvillsfors – Pauliström (873).
Enligt Traﬁkverket klassiﬁceras bandelarna 872 och
873 som lågtraﬁkerade och är därmed nedläggningshotade.
Beslut togs 2006 att upphöra med underhållet på
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sträckan Vetlanda – Åseda och Kvillsfors – Järnforsen. Tidigast tre år efter att underhållet upphört kan
Traﬁkverket fatta beslut om att lägga ned järnvägen.
En rapport som visar på den stora samhällsnyttan
av en ny mötesplats på järnvägen mellan Nässjö och
Vetlanda togs fram 2006. I undersökningen redovisas att näringslivets intresse och behov ökat.
Banverket (nuvarande Traﬁkverket) tog samma år
fram en idéstudie över kapacitetsförstärkning på
sträckan Nässjö-Vetlanda. De konstaterar att den
lämpligaste platsen för ett mötesspår är vid Rödjenäs.
Behovet av godstransport på järnväg är fortfarande
stort för näringslivet. Uppgifter om behovet kommer
inte minst från grannkommunerna Hulsfred och
Uppvidinge. Ett samarbete har inletts för att visa på
utvecklingspotentialen för banorna. Målsättningen
är att undanröja avvecklingshotet och öppna upp för
traﬁk mot Åseda samt möjliggöra en utökning och
utveckling av godstransporter mot Pauliström och
Järnforsen.

Gång- och cykelvägar
I Vetlanda kommun ﬁnns totalt ca sju mil cykelvägar i tätorterna. Ökad cykeltraﬁk är bra för både
hälsan och miljön. Cykeln ska kunna ses som ett
attraktivt alternativ till bilen. Den största potentialen att snabbt öka andelen resor med cykel bedöms i
första hand ﬁnnas inom tätorter och för resor som är
kortare än fem kilometer.
I kommunens planering av cykelvägar prioriteras
trygga skolvägar och möjligheten till arbetspendling.
Inom centralorten och i ﬂera tätorter är cykelvägarna
väl utbyggda. Cykelvägar till och från centralorten
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ﬁnns utmed eller i anslutning till riksväg 31 (norr
ut), riksväg 47 samt länsväg 127. Cykelvägar saknas
söder ut på riksväg 31 efter Bäckseda och på länsväg
125 efter ridhuset.

IT-infrastruktur
Vetlanda Energi och Teknik (Vetab) har haft ett
uppdrag att i Vetlanda kommun bygga ortsnät, ortssammanbindande nät, kommunsammanbindande
nät och nät för att täcka så kallade vita ﬂäckar. Anslutning av objekt inom dessa områden görs i de fall
detta är rimligt och med den anslutningsteknik som
är tillämplig. Detta sett ur ekonomisk, teknisk och
praktisk synvinkel. Prioritering av anslutningar görs
normalt enligt följande: Lokalt engagemang, närhet
till beﬁntlig struktur och ekonomiska möjligheter.
Vetab har ett öppet nät vilket innebär att olika
tjänsteleverantörer agerar via nätet. Därmed är en
mångfald av tjänster tillgängliga som kan ge ökad
service och snabb tillväxt. Vetab Bredband har ett
kommunikationsnät som täcker i stort sett hela
kommunen. Nätet ägs, byggs och handhas av Vetab
i nära samråd med Vetlanda kommun. De vanligaste
tjänsterna i nätet, som internet, kan du få nästan var
någonstans du bor i Vetlanda, men även telefoni, TV
och andra mera kvaliﬁcerade nyttigheter går att få på
de ﬂesta orter i kommunen.
Under uppbyggnaden av nätet har, beroende på typ
av nät och vilken möjlighet till bidrag som funnits,
kostnaden fördelats sig på följande parter: egen investering av Vetab, olika typer av statliga bidrag, EU
Mål 2 bidrag och kommunala bidrag.

Nätområde
Beroende på var man bor ﬁnns tre möjligheter till
nätanslutning, ﬁber, ADSL eller trådlöst. Vetab
bredband täcker hela Vetlanda kommun. Utbyggnad i form av förtätningar av nätet fortsätter. Andra
bredsbandsaktörer är bl.a. Telia och mobiltelefonoperatörerna.

Planeringsmål
• Nya och utökade bussförbindelser till Värnamo och Växjö.
• Nytt mötesspår på järnvägen Nässjö-Vetlanda.
• Förbättrad IT-infrastruktur avseende tillgänglighet och kapacitet.
• Välutbyggt cykelvägnät mellan centralorten
och kringliggande orter.
• Ökad traﬁksäkerhet för oskyddade traﬁkanter.

Utredningsområde
Vägar av riksintresse

Karta 10. Kartan visar prioriterade vägprojekt och vägar av riksintresse.
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INFRASTRUKTUR

• Traﬁkering på järnvägssträckan VetlandaÅseda återupptas och banorna mot Pauliström och Järnforsen bevaras.
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Planeringstrategier
• Fördjupning av översiktsplanen angående
infrastruktur.
• Driva frågan om utökade bussförbindelser
till Värnamo och Växjö.
• Arbeta för utökade tågförbindelser till
järnvägsanslutningar i Nässjö/Jönköping och
Södra stambanan.
• Vara pådrivande i frågor gällande
ombyggnation av vägobjekt med lokal
förankring, samt öka traﬁksäkerheten
för oskyddade traﬁkanter i kommunens
olika samhällen genom exempelvis
belysningsåtgärder och nya gångbanor.
• Fortsätta utbyggnaden av gång- och
cykelvägar för arbetspendling och trygga
skolvägar.
• Verka för att förbättra IT-infrastrukturens
tillgänglighet och kapacitet.

Sociala och kulturella konsekvenser
+ Utökade tåg- och bussförbindelser ökar möjligheten att arbeta och studera på hemorten.
+ Arbete med traﬁksäkerhet ger tryggare utemiljöer.
+ Utbyggnad av gång och cykelvägnätet kan leda
till att ﬂer väljer att cykla, vilket är positivt för
folkhälsan.
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Miljökonsekvenser
+ Utökade tåg- och bussförbindelser leder till att
pendling med allmänna kommunikationer underlättas. Detta kan leda till mindre biltraﬁk och
minskad klimatpåverkan och stödjer bl.a. miljömålet Frisk luft.
+ Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet stödjer
bl.a. miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan.
+ Förbättrad IT-infrastruktur kan leda till färre persontransporter, vilket stödjer miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Utökade tåg- och bussförbindelser knyter kommunen närmre andra delar av Sverige, vilket är
positivt för näringslivet och kommunens attraktivitet.
+ Ökad traﬁksäkerhet och utbyggnad av gång- och
cykelnätverket minskar kostnader för privatpersoner och samhälle i samband med olyckor.
+ Förbättrad IT-infrastruktur leder till förbättrad
möjlighet att arbeta på landsbygden.

INFRASTRUKTUR

• Visa på järnvägens utvecklingspotential för
godstransporter mot Pauliström, Järnforsen
och Åseda. Arbeta för att möjliggöra
godstransporter på järnväg till Åseda och en
utökning av transporter mot Pauliström och
Järnforsen.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Infrastruktur
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Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet Infrastruktur miljökonsekvensbeskrivs i
slutet av översiktsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till att översiktligt behandla konsekvenserna av prioriterade vägprojekt (se karta 8).

4. MILJÖKOMMUN VETLANDA
MILJÖMÅL

YT- & GRUNDVATTEN

KULTURMILJÖ

DRICKSVATTEN & AVLOPP

NATURMILJÖ

AVFALL
GRUS- OCH BERGTÄKTER
VINDKRAFT

15
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MILJÖMÅL
Begränsad klimatpåverkan
Förbränning av fossila bränslen som
olja och gas, svarar för det största
bidraget till ökad växthuseﬀekt.
Utsläppen kommer främst från
transporter, energiproduktion och
jordbruk.
.

16

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:
• Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner
och proﬁlera oss som en aktiv miljökommun.

MILJÖMÅL

Bakgrund och nuläge
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Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i
Sverige. Dessa återﬁnns på Miljömålsportalen www.
miljomal.nu. Målen ska vara uppfyllda år 2020 och
ﬂera av delmålen redan år 2010. Alla länsstyrelser
har regeringens uppdrag att anpassa målen till det
egna länets förutsättningar. Länsstyrelsen i Jönköpings län har delat in målen i fyra teman med tillhörande åtgärdsprogram som följs upp och revideras
vart fjärde år. Länsstyrelsen och kommunerna står
som ansvariga för en majoritet av åtgärderna. Här
beskrivs övergripande hur Vetlanda kommun arbetar
för att nå målen. Två av miljömålen handlar om hav
och fjäll och berör inte Vetlanda kommun.
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För att nå målet krävs kraftiga globala utsläppsminskningar av växthusgaser, främst koldioxid,
metan, lustgas och klorﬂourkarboner (CFC). I Sverige och i länet har utsläppen från energiproduktion
minskat medan utsläppen från vägtransporter ökat.
Man bedömer dock att delmålet, minskade utsläpp
av växthusgaser, kan nås.
Kommunen arbetar aktivt med planerings- och
informationsinsatser för att öka antalet gång- och
cykeltraﬁkanter samt användningen av kollektivtraﬁk. Man uppmuntrar till en ökad användning
av vindkraft och vindbruksplanen, som är en del av
ÖP:n, är ett steg i denna riktning. Andra prioriterade områden är en utökning av fjärrvärmen, stöd
till lokala initiativ för förnyelsebar elproduktion och
en ökad satsning på energirådgivning till företag och
fastighetsägare.

Frisk luft
De luftföroreningar som är skadligast för människors hälsa är inandningsbara partiklar, marknära ozon
och organiska kolväten. De lokala
utsläppen kommer framför allt från
vägtraﬁk, arbetsmaskiner, industri
och småskalig vedeldning. Luftföroreningar sprids
långa sträckor vilket gör att internationella åtgärder
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inom traﬁk- och energiområdet är viktiga. Målet
bedöms som svårt att uppnå även regionalt.
Kommunens insatser, beskrivna i miljömålet Begränsad klimatpåverkan, påverkar även detta mål
positivt. Kommunen har även haft utbildningar i
miljövänlig vedeldning, ”körkort för vedeldare”. För
att kontrollera att miljökvalitetsnormerna i kommunen inte överskrids genomförs luftmätningar. Resultaten indikerar att halterna av partiklar, marknära
ozon och organiska kolväten i Vetlanda inte överskrider miljökvalitetsnormerna. Däremot visar mätningarna att delmålet för marknära ozon överskrids
under sommarhalvåret. Detta är en luftförorening
som sprids långa sträckor, vilket innebär att lokala
åtgärder inte räcker. Förbud mot tomgångskörning
i kommunen är en annan åtgärd med syfte att förbättra luftkvaliteten.

Bara naturlig försurning
Utsläpp av svaveldioxid från förbränning av olja och kol i de
europeiska länderna är den främsta
orsaken till försurning av mark och
vatten i Sverige. Även kväveoxider
från transporter, speciellt internationell sjöfart, bidrar i hög grad till försurningen.
Skogens bidrag till försurningen ökar på grund av
det allt mer intensiva skogsbruket.
Trots omfattande utsläppsminskningar de senaste
åren, främst på grund av minskningen av oljeanvändning för energiproduktion och transporter,
kommer målet inte att nås i tid.
För att minska eﬀekterna av försurningen genomförs

Giftfri miljö
Kemikalieanvändningen ökar stadigt
i världen. Kemiska ämnen som bryts
ner långsamt är redan spridda i miljön samt i varor och byggnader.
Giftfri miljö är ett av de miljömål
som bedöms svårast att nå, särskilt när det gäller
spridning av tungmetaller och organiska långlivade
ämnen. Mer kunskap och information om kemiska
ämnen behövs. Nationella och internationella insatser som införande av den nya EU- lagstiftningen
Reach kan göra det möjligt att begränsa tillförseln av
nya farliga ämnen till miljön i framtiden.
Kommunen arbetar aktivt med sanering av förorenade markområden. Man medverkar även i det regionala projektet för undersökning av markföroreningar
vid pågående verksamheter. Företagens hantering
av kemiska produkter och utsläpp av avloppsvatten
kontrolleras av kommunen. Vad de får släppa ut i
avloppsvattnet framgår bl.a. av kommunens anslutningspolicy från 2004. Den ställer i vissa fall krav
på reningsåtgärder redan på plats, innan anslutning
till det kommunala avloppsnätet eller utsläpp till

recipient. I planarbetet eftersträvas alltid ett lokalt
omhändertagande av dagvatten.

Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet motverkar att skadlig
UV- strålning från solen når jorden.
Vid uttunning av ozonskiktet ökar
risken för hudcancer, nedsatt immunförsvar och starr. Även miljön
på land och vatten skadas, liksom
jordbruksgrödor och skog.
Halterna av många ozonnedbrytande ämnen har
minskat som en följd av det internationella avtalet,
Montreal-protokollet, där medverkande länder förbundit sig att upphöra med användningen av dessa
ämnen. I Sverige är avvecklingen av de ﬂesta ozonnedbrytande ämnena genomförd och målet bedöms
som möjligt att nå.
Idag är det förbjudet att använda klorﬂourkarboner
(CFC) och stopp för påfyllning av klorﬂourkolväten (HCFC), vilka främst används som köldmedier
i kylanläggningar och värmepumpar. Den största
mängden HCFC återﬁnns dock i isoleringsmaterial
och kommunen ställer därför krav på rivningsanmälan och rivningsplan som bland annat syftar till
att inventera och sanera produkter som innehåller
ozonnedbrytande ämnen.

Säker strålmiljö
Strålning kommer från rymden,
solen och från radioaktiva ämnen i
marken, byggnadsmaterial och vår
egen kropp. Utsläppen av radioaktiva ämnen till miljön är låg och en
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nationell plan för att ta hand om det radioaktiva avfallet håller på att arbetas fram. Den totala exponeringen från elektromagnetiska fält är låg och har inte
ökat de senaste åren. Kunskapen om eﬀekterna av
elektromagnetisk strålning är dock varken fullständig eller entydig. Sammantaget bedöms dock målet
som möjligt att nå om man kan få människor att
minska sin exponering för UV- strålning, både från
solen och solarier.
Kommunen arbetar med information till barn och
föräldrar i förskola och skola om solvanor. I förskolan ﬁnns riktlinjer att barnen ska vara insmorda med
solskyddsfaktor vid utevistelse i stark sol. I skolan
sker också information om strålning från mobiltelefoner. Kommunen har tillsyn över solarier och ser
då till att ett informationsblad om risken med att
sola i solarier ﬁnns uppsatt. I planarbetet har det
uppmärksammats att det på lek- och skolgårdar bör
ﬁnnas skuggade platser där barnen ofta vistas. I detaljplanearbetet tas även hänsyn till elektromagnetisk
strålning kring transformatorer m.m.

Ingen övergödning
För höga halter av kväve och
fosfor i mark eller i vatten leder till
övergödning. De största utsläppen
kommer från diﬀusa läckage från
jordbruket samt utsläpp från kommunala reningsverk och dagvatten.
En betydande del kommer också från skogsbruk,
massaindustri och enskilda avlopp. Övergödningen
orsakar bland annat algblomning i hav, sjöar och
vattendrag. Växtligheten förändras och grundvattnet
får höga nitrathalter.
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MILJÖMÅL

sedan mitten av 1980-talet kalkning av sjöar och
vattendrag i kommunen. Även om kalkningen fungerar bra, så fungerar den som en form av ”konstgjord
andning” och åtgärdar inte själva orsaken till försurningen. Återhämtningen tar tid och kan beskrivas
med att ”markens minne” av högt försurande nedfall
under lång tid är så stort, att det kommer ta mycket
lång tid för marken och därmed sjöarna och vattendragen att återhämta sig. Det är därför viktigt att
kalkningen får fortgå under ﬂera decennier framöver.
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På regional nivå kan delmålen gällande minskning
av fosfor-kväveutsläpp nås genom kommande arbete
med vattenförvaltning. Nationellt bedöms målet inte
möjligt att nå då Sverige påverkas mycket av nedfall
av kväve från luft, främst från internationell sjöfart.
Kommunen har pekat ut områden runt känsliga
sjöar och vattendrag där det krävs högre skyddsnivå
(kväve och fosfor) än normalt för enskilda avlopp.
Kommunen bedriver också inventering av enskilda
avlopp inom vissa områden för att på sikt förbättra
avloppsstandarden.
Vid många av de kommunala reningsverken har det
anlagts våtmarker för att minska kväve- och fosforutsläppen. Vetlanda avloppsreningsverk, som har
två tredjedelar av den kommunala anslutningen, är
ett modernt verk med mycket god rening. Det ﬁnns
vidare en särskild dagvattengrupp som driver arbete
för bättre omhändertagande av dagvatten. Flera
anläggningar för rening av dagvatten har anlagts på
senare tid och nya planeras. I planarbetet eftersträvas
alltid ett lokalt omhändertagande av dagvatten.

MILJÖMÅL

Levande sjöar och
vattendrag
Sjöar och vattendrag är viktiga för
den biologiska mångfalden. I vissa
områden behöver vattenmiljöer
skyddas från strandnära byggande,
vattenreglering samt jord- och
skogsbruk. Skyddsvärda vattendrag som redan är påverkade ska restaureras. Ytvattentäkter som försörjer
mer än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m3
per dygn i genomsnitt ska ha skyddsbestämmelser.
Målet bedöms möjligt att nå om ytterligare skyddsområden inrättas.
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Länsstyrelsen har under 2007 färdigställt en åtgärdsplan för skydd och restaurering av sjöar och vattendrag i Jönköpings län. Exempel på åtgärder som
hittills vidtagits i kommunen är bl.a. restaurering av
strömsträckor i Fuseån, Vetlandabäcken och Sällevadsån. Nya ﬁskvägar har anlagts i Emån, Vetlandabäcken, Sällevadsån och Gnyltån. I Illharjen har
man anlagt lekplatser för öring. I två sjöar har mört
planterats ut då arten slagits ut p.g.a. försurning. För
att förbättra dagvattenhanteringen har dammar och
översilningsområden anlagts. Vidare planeras Vetlandabäckens kulvert att tas bort för att lyfta fram
bäcken i gatumiljön.
I planarbetet beaktas skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Samtliga ytvattentäkter i kommunen kommer att ha fastställda skyddsområden senast 2010.
Kommunen har även en antagen dagvattenpolicy
och en anslutningspolicy som syftar till att förbättra
vattenkvaliteten.

Grundvatten av god
kvalitet
För att skydda grundvattnet från
föroreningar och exploatering ska
skyddsområden inrättas för vattenförekomster för nuvarande och
framtida vattenförsörjning.
Enligt vattendirektivet gäller det främst vattenförekomster som ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer. Användning av mark och vatten får inte medföra negativa
förändringar i grundvattennivåerna. Kommande
åtgärdsprogram i vattendirektivet kommer att betyda
mycket för möjligheten att uppnå målet.
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Kommunen kommer att ha fastställda vattenskyddsföreskrifter för alla kommunala vattentäkter senast
2010. Fastighetsägare med enskilda vattentäkter har
möjlighet att vända sig till kommunen för rådgivning för att förbättra sin vattenkvalitet. Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger och pekar ut
grundvattenakvifärer som skyddas från exploatering
för kommande generationer.

Myllrande våtmarker
Sedan början av 1800-talet har ca
tre miljoner hektar våtmark försvunnit genom torrläggning eller annan
exploatering. Ett stort antal växter
och djur är beroende av våtmarker.
Regeringen har avsatt pengar till länsstyrelserna för
att återskapa och återställa våtmarker. Naturvårdsverket har upprättat en plan, Myrskyddsplanen, för
att möjliggöra skydd för myrar. För att nå målet
måste ﬂer myrar skyddas och nya skogsvägar byggas
på ett sådant sätt att de inte skadar våtmarkerna.
I kommunen ﬁnns fyra områden utpekade i Myrskyddsplanen och två av dem är idag skyddade,
naturreservaten Stora och Lilla ﬂy samt Svarta hål
med Tranhalsa ﬂy. De två övriga, Linneåns mader
och Stjärnemosse, saknar ännu skydd. I länet har
delmålet att skapa och återställa våtmarker regionaliserats och målet, minst 400 hektar, har nåtts. Även
de dagvattendammar och våtmarker som kommunerna anlägger, bl.a. i anslutning till reningsverk,
räknas in här. I kommunen har det anlagts ett ﬂertal
sådana våtmarker.
För att skydda beﬁntliga våtmarker är det förbjudet

Levande skogar
Klimatförändringen ökar samhällets
behov av förnyelsebar råvara vilket
leder till ökad avverkning och uttag
av grenar, toppar och stubbar. Detta
leder i sin tur till en långsam försurning och utarmning i marken. Näringsförluster kan kompenseras med askåterföring,
ibland i kombination med kvävegödsling, vilket bör
göras inom en trädgeneration. För att värna den biologiska mångfalden ska mängden död ved, gammal
skog och äldre lövrik skog öka, vilket också sker.
Skogsbruk kan även skada forn- och kulturlämningar, främst vid markberedning. Andelen skyddad skogsmark är ännu inte tillräcklig och hänsyn
till forn- och kulturlämningar tas inte i tillräcklig
omfattning för att målet ska nås.
Kommunen medverkar i ett skogligt sektorsråd på
Skogsstyrelsens distrikt Höglandet. Där arbetar man
med skogscertiﬁering och skogens sociala värden.
Kommunen arbetar även aktivt med reservatsfrågor
och är samrådspart i andra skogliga frågor. Man
samarbetar också med Linnéuniversitetet i skogliga utbildningsfrågor och andra projekt som berör
skolor.

Ett rikt odlingslandskap
Jordbruket har förändrats och det
bedrivs allt mer intensiv odling i
slättbygderna medan jordbruksmarken i skogs- och mellanbygderna
hotas av igenväxning. Detta påverkar även mångfalden av byggnader
och bebyggelsemiljöer. De natur- och kulturvärden,
såsom småbiotoper och landskapselement, som är
knutna till odlingslandskapet kräver kontinuerlig
skötsel. Även de svenska husdjursraserna är en del
av vårt kulturarv och måste bevaras eftersom de bär
på unika egenskaper som de mer förädlade raserna
förlorat. Jordbrukspolitikens framtida utformning
kommer starkt att påverka om målet kommer att
nås.
I länet är en ängs- och betesinventering gjord. Igenväxning är det största hotet mot den landskapsbild
vi har idag. Denna inventering visar att arealen av
slåtterängar och skogsbeten inte är tillräckligt hög,
trots att det utgår ersättning från Landsbygdsprogrammet för restaurering. Några kommunala insatser som gjorts är bland annat att återskapa betesmarker i igenväxande hagmarker och att anlägga s.k.
trädkyrkogårdar, där nedsågade grova trädstammar
läggs i solbelysta slänter för att gynna bl.a. hotade
insekter.

God bebyggd miljö
Målet består av ﬂera delmål. Det
handlar om god fysisk planering, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, traﬁkbuller, uttag av
naturgrus, avfall, energianvändning i
byggnader och god inomhusmiljö.
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Miljömålet som helhet kommer inte att nås. Delmålen om avfall och energianvändning i byggnader
bedöms möjliga att nå.
I slutet av 1970- talet gjordes en kulturhistorisk inventering av Vetlanda tätort och lite senare också för
landsbygden. Utredningen färdigställdes 1989. De
utvalda objekten ska belysa traktens historia och bebyggelseutveckling samt olika tidsepoker och särdrag
som präglar just Vetlandabygden och det Småländska höglandet. Under 2006 har man arbetat fram
en grönstrukturplan för Vetlanda och Bäckseda där
man även har tagit hänsyn till den kulturhistoriska
utredningen. Båda dessa arbeten utgör underlag för
den fysiska planeringen och ska vara vägledande för
beslut om bebyggelse, vid skötsel- och naturvårdsfrågor, samt i utvecklingsarbetet av grönskan. De utgör
även underlag till översikts- och detaljplaner, där
avvägningar görs mot övriga intressen. Med bättre
beslutsunderlag är tanken att staden kan växa utan
att värdefulla miljöer försvinner.
Traﬁkbullerutredningen, som genomfördes 1988,
visade på för höga bullernivåer kring genomfartslederna i Vetlanda centralort. Kringfartsleden Västerleden anlades därefter för att minska genomfartstraﬁken. Mellan 1998 och 2006 har även åtgärder för
att minska traﬁkbullret genomförts i Vetlanda tätort,
oftast genom farthinder. En ny traﬁkbullerutredning
gjordes under 2007 och den visar att det fortfarande
är för höga bullernivåer i centralorten.
När det gäller hantering av avfall har kommunen varit föregångare med källsortering och har en modern
sorteringsanläggning på Flishults avfallsanläggning.
Samarbete sker med Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge
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MILJÖMÅL

med markavvattning i större delen av länet, bland
annat i Vetlanda kommun. Skogsstyrelsen reagerar
på avverkningsanmälningar i anslutning till våtmarker och ger råd om hur avverkning och transporter
bör göras för att inte skada våtmarkerna.
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kommuner. Kommunens avfall sorteras där en stor
del går till förbränning och så lite som möjligt läggs
på deponi.
Inom energiområdet satsar kommunen aktivt genom
energirådgivning till företag och fastighetsägare
samt genom gemensamma mässor och seminarier på
Höglandet. Många av kommunens fastigheter har
också konverterats från olja till fastbränsle och man
har installerat en del system för närvarostyrning.
Utbyggnad av fjärrvärmenätet och att uppmuntra
lokala initiativ för förnyelsebar elproduktion, bland
annat en förstudie för en biogasanläggning på Höglandet, är andra områden som prioriteras. Även den
nyligen upprättade vindbruksplanen är ett led i att
minska oljeförbrukningen och uppmuntra till ökad
användning av vindkraft.

MILJÖMÅL

Vad gäller tillgänglighet så jobbar kommunen för
att öka tillgängligheten i oﬀentliga miljöer. Enkelt
avhjälpta hinder har inventerats.
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Förutsättningen för en god inomhusmiljö är en väl
fungerande ventilation och låga radonhalter. Kommunen kontrollerar att obligatorisk ventilationskontroll görs i alla byggnader som omfattas av kravet.
När det gäller radon har alla en- och tvåfamiljshus
i kommunen erbjudits radonmätning både vintern
2005 och vintern 2007. Cirka 2 000 fastighetsägare
har hittills utnyttjat erbjudandet. I alla kommunens
fastigheter, inklusive förskolor och skolor, har radonmätning gjorts. De som låg över eller i närheten av
riktvärdet har åtgärdats.
Radon förekommer naturligt i grundvatten särskilt i
områden med uranrika bergarter. Höga radonhalter i
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vatten kan avhjälpas genom att lufta vattnet.
En utredning av markradonsituationen tillsammans
med en kommuntäckande radonriskkarta över hela
kommunen färdigställdes 1995. I områden med
bergarter med högt uraninnehåll har fastighetsägare med borrade brunnar blivit erbjudna att mäta
radonhalten i sitt vatten.

Ett rikt växt- och djurliv
Omläggningen av jord- och skogsbruket under det senaste seklet
avspeglar sig i vilka arter som
blivit vanligare och vilka som har
blivit sällsynta. Det ﬁnns många
kopplingar till övriga miljömål.
Att målet inte kommer att nås beror delvis på att
djur och växters utbredning och förekomst påverkas
av långsamma biologiska processer.
Den pågående satsningen genom Natura 2000-nätverket, bildande av naturreservat och andra områdesskydd är av stor betydelse. Även arbetet med att
kartlägga Sveriges fauna och ﬂora, Artprojektet, samt
åtgärdsprogrammet för att bevara våra mest hotade
arter spelar stor roll.

Planeringsmål
• Kommunen ska ta sin del av ansvaret i arbetet med miljömålen.
• Vetlanda kommun ska bli en miljökommun.
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Planeringsstrategier
• Kommunen ska upprätta en miljöplan
med lokala miljömål och varje år i bokslutet redovisa vilka steg som tagits för att nå
miljömålen.
• Kommunen ska medverka aktivt med åtgärder mot miljöproblemen och planera för att
nå en hållbar utveckling.

MILJÖMÅL
202
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KULTURMILJÖ
Här ﬁnns gott om torp, gårdar och små byar. I
kommunen ﬁnns även många välbevarade herrgårdsmiljöer.

I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:

Ängs- och hagmarker är värdefulla delar i kulturlandskapet och karakteristiskt för Vetlanda kommuns småbrutna landsbygd. Betesdjur och slåtter
är en förutsättning för att hålla landskapet öppet
och levande. I Vetlanda kommun ﬁnns fortfarande
relativt gott om betesdjur, men trenden tyder tyvärr
på en minskad djurhållning och därmed en igenväxning av landskapet på sikt. De traditionella ängarna
som slås med lie eller liknande är särskilt hotade.
Om inte trenden bryts går vi mot ett mer och mer
likriktat och storskaligt landskap.

• Här ﬁnns ett berikande och varierat kultur- och
fritidsliv.

Historisk utveckling

17

Övergripande målsättning

Kulturlandskapet

KULTURMILJÖ

Begreppet kulturmiljö brukar deﬁnieras som den
miljö som formats av människan, alltså den byggda
och brukade miljön. Fornlämningar och äldre skrifter är de enda möjligheter vi har att få kunskap om
vårt allra tidigaste ursprung. Olika kulturspår bör
därför bevaras för framtida generationer.
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I mer eller mindre alla landskap ﬁnns spår av människans verksamhet. Kulturlandskapet, med sina
odlings- och betesmarker, förmedlar kunskap om
landsbygdens historiska utveckling och om platsens
förutsättningar och begränsningar.
Även om Vetlanda kommun domineras av skogsmark så karakteriseras kommunen fortfarande av ett
småskaligt, variationsrikt och mosaikartat kulturlandskap, som ligger insprängt i skogslandskapet.
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Vetlanda stad har som handels- och tingsplats
mycket gamla anor. Det stora antal runstenar som
ﬁnns inom kommunen tillsammans med ﬂera stora
gravfält, medeltida kyrkor och andra kulturhistoriska
lämningar utefter Emån och dess biﬂöden tyder på
en expansiv kolonisation under yngre järnålder och
tidig medeltid. Vetlanda blev ett centrum i Njudungs östra härad.
Järnvägen byggdes ut i kommunen framför allt
kring sekelskiftet. Järnvägen och den därpå följande
industrialiseringen har inte förändrat kommunens
bebyggelsestruktur så mycket i jämförelse med andra
närliggande kommuner. Orterna Landsbro, Ekenässjön och Kvillsfors har dock sin grund i järnvägens
tillkomst.
Kommunens många kyrkor har betytt mycket för
bybildningen och sockencentra. I kommunen ﬁnns
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ﬂera kyrkor med medeltida ursprung, varav fyra
så kallade njudungskyrkor. Lannaskede g:a kyrka,
Myresjö g:a kyrka, Nävelsjö kyrka och Näsby kyrka
uppfördes alla på 1100-talet i romansk stil. Njudung
var ett av de 11 ”smålanden”, som sedermera kom
att bilda landskapet Småland. Inget annat av ”smålanden” har varit så rikt på medeltida stenkyrkor
som Njudung. De välbevarade njudungskyrkorna är
idag unika besöksmål både för kyrkobesökare och
turister.
Troligen har många gårdar och byar uppstått genom
uppodling av nya områden under medeltid och
nyare tid. Från att ofta ha legat ensamma eller i upp
till tre brukningsenheter så kom gårdarna under
1700- och 1800-talets kraftiga befolkningstillväxt
att delas upp i ﬂer enheter. Detta ledde till små och
svårodlade ägor, vilka så småningom slogs ihop till
större enheter under skiftesreformen. Skiftet genomfördes till stor del omkring 1830-1900 i kommunen
och medförde att många byar splittrades.
Vetlanda kommun har en spännande gruvhistoria
med gruvor i Ädelfors, Fredriksberg, Inglamåla och
Hörnebo. Gruvdriften påbörjades under 1600- och
1700-talet och pågick i de ﬂesta fall till slutet av
1800-talet. Sedan början av 1900-talet har trä- och
metallindustrin dominerat industrin i Vetlanda.

Planering
I planeringsarbetet som rör kulturmiljöer samarbetar planavdelningen med Vetlanda museum. Hjälp
tas även emot ifrån alla de hembygdföreningar som
ﬁnns i kommunen. Som stöd i planeringen ﬁnns en
kulturhistorisk utredning från 1989. Rödmarkerade
områden på karta 11 visar värdefulla kulturmiljöer

från denna utredning. Detta arbete blir dock mer
och mer inaktuellt och behovet är stort av att arbeta
fram ett nytt kommunövergripande kulturmiljöprogram. Det är viktigt både ur turistsynpunkt och
kunskapssynpunkt att bevara unika kulturmiljöer för
att behålla kommunens särprägel i olika avseenden.

Skyddade områden
Karta 11 visar exempel på några av de kulturvärden i
kommunen som är viktiga att bevara.

Byggnadsminnen
Byggnader, miljöer eller anläggningar som har högt
kulturhistoriskt värde kan skyddas som byggnadsminnen enligt kulturminneslagen. Byggnadsminnesförklaring görs av länsstyrelsen, som även har
tillsynsansvaret. Vem som helst kan föreslå lämpliga
byggnadsminnen till länsstyrelsen, men länsstyrelsen kan även själva lyfta fram objekt som lämpliga
byggnadsminnen.
Vetlanda kommun ﬁnns följande fyra byggnadsminnen:
• Svedbomska villan, kv. Felsteget 8, Nygatan 21,
Vetlanda.

• Sollinska huset, kv. Trasten 5, Järnvägsgatan 9,
Vetlanda.

Byggnadsminne

Riksintresseområde

• Vallby säteri, Vallby 1:1, Skirö socken.

Förslag till byggnadsminne

Värdefulla kulturmiljöer

Njudungskyrka
Runsten

Förslag till områdesbestämmelser
Föreslaget kulturreservat

Värdefull vägsträcka

Förslag till riksintresse

Riksintressen för kulturmiljövård
Områden som har speciellt höga kulturmiljökvaliteter ur ett nationellt eller länsperspektiv skyddas

Karta 11. Kartan visar ett urval av värdefulla
kulturmiljöer i kommunen.
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• Stenmagasinet, Ädelfors, Repperda Källagården
3:22, Alseda socken.

71

som riksintressen för kulturmiljövård. Avsikten med
utpekandet av riksintressen är att de statliga intressena ska tas till vara i kommunens fysiska planering.
Kommunerna ska i översiktsplanen redovisa hur de
olika riksintressena ska skyddas. Vetlanda kommun
planerar att utarbeta områdesbestämmelser för alla
riksintressen som saknar skydd. I Vetlanda kommun
ﬁnns följande rikintresseområden för kulturmiljö:
• Näsby -herrgårdslandskap med tre välbevarade
herrgårdar från 1800-talet och Hultaby slottsruin
från 1200-talet.
• Byestad -fornlämningsområde från yngre järnåldern med två av Smålands största gravfält.
• Skirö -odlingslandskap med säteri från tidigt
1800-tal och ödekyrka från 1200-talet.
• Repperda -by med inägomark som präglas av
länets mäktigaste stenmurar som är upp till fem
meter breda. Här ﬁnns även gravfält från yngre
järnåldern och en runsten.
• Ädelfors -gruv- och bruksmiljö med lämningar
efter Sydsveriges enda guldgruva.
• Lannaskede gamla kyrkplats - romansk absidkyrka samt vapenhus i trä från 1600-talet.

KULTURMILJÖ

• Stora Röslida -höjdrygg i beteslandskap med två
äldre gårdsmiljöer och rösen från bronsålder.
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• Stora Ökna -välbevarad bebyggelse från 1700och 1800-talet med bl.a. tvillingstugor och
timrade bodar.
Vetlanda kommun ställer sig positiv till att byn
Harghult och delar av byn Skinnskälla kan komma
att klassas som riksintresse. Byarna kommer då att
bilda en kulturhistorisk helhet tillsammans med
Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

byarna Ryd, Västra Grännö, Högeruda och del av
Skinnskälla i Hultsfreds kommun i Kalmar län, där
de redan är klassade som riksintressen.
De olika miljöerna som är av riksintresse för kulturmiljövård kan skilja sig stort från varandra. I
Vetlanda ﬁnns skyddade miljöer som både räknas till
fornminnen och miljöer av senare datum som gruvoch bruksmiljöer. För att en helhet ska bevaras kan
en skyddad miljö innehålla hela landskap, ﬂera byggnader och t.ex. omkringliggande odlingslandskap.

•
•
•
•
•

Ki 320. Skäravad kvarn och såg
K 22. Pauliströms bruk
Ki 327. Hällinge gårdskvarn
Ki 328. Isakssons snickeri, Hällinge
Harghult och del av Skinnskälla

Områdesbestämmelser ﬁnns redan över följande områden i kommunen:
• KR 22. Lannaskede gamla kyrkplats (riksintresse)
• KR 28. Ädelfors bruksområden (riksintresse)
• K 19. Karlstorps kyrkby
• K 48. Näshults kyrkby

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser syftar till att höja bygglovsplikten beträﬀande tillbyggnader, nybyggnader, yttre
förändringar samt rivning av byggnader, men även
för att reglera förändringar i den yttre miljön. Kommunen föreslår att områdesbestämmelser görs över
följande områden:
• KR 23. Näsby (riksintresse)
• KR 24. Byestad (riksintresse)
• KR 25. Stora Röslida (riksintresse)
• KR 26. Skirö (riksintresse)
• KR 27. Repperda (riksintresse)
• KR. 29. Stora Ökna (riksintresse)
• K 4. Alseda prästgård
• K 19. Karlsjö säteri
• K 41. Rödjenäs gård
• K 26. Trishult
• K 38. Sävsebo
• K 54. Hallsnäs gård
• K 56. Hörjesås
• K 58. Ramkvilla kyrkby
• K 207. Högarör
• K 71. Södra Solberga kyrkby
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Kulturreservat
Högarps by är kommunens första och enda kulturreservat. Det har tidigare varit ett naturreservat med
höga naturvärden knutna till odlingslandskapet.
Genom kulturreservatsbildningen vill man bevara
och åskådliggöra det äldre kulturlandskapet som är
representativt för en by i den småländska skogsbygden. Området har ett välbevarat odlingslandskap
med välhävdade ängs- och betesmarker, fägator,
odlingsrösen, hamlade träd m.m. Även byns byggnader från 1700- och 1800-talet har en välbevarad
karaktär.

Fasta fornlämningar
”Fasta fornlämningar är lämningar efter människors
verksamhet under forna tider, som har tillkommit
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna” enligt kulturminneslagen.
Utan tillstånd är det förbjudet att på något sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Den som planerar
att uppföra en byggnad eller liknande bör i god tid

Vetlanda kommun är rikt på fornlämningar, särskilt
i kommunens mellersta och västra delar. Lämningar
från yngre järnålder är vanligast, men det ﬁnns spår
ända tillbaks till yngre stenålder. Byestads gravfält,
öster om Vetlanda stad, är Smålands största. I Njudung (Östra och Västra härad), som i princip utgörs
av Vetlanda och Sävsjö kommun, ﬁnns ca hälften av
alla runstenar i hela Småland.

Övriga värdefulla kulturmiljöer
Traditionellt sett är det främst enskilda byggnader
som fått kulturhistoriskt skydd. Det blir dock vanligare att man tittar på helhetsmiljön när man bedömmer och skyddar kulturmiljöer. Gröna miljöer så
som parker och kyrkogårdar med höga kulturhistoriska värden är viktiga att bevara för framtiden
och bör också skyddas där det är motiverat. Dessa
miljöer är dock naturligt föränderliga varför det är
svårare att bevara dessa jämfört med en byggnad.
Mer information om värdefulla gröna miljöer ﬁnns i
Grönstrukturplan för Vetlanda och Bäckseda, 2006,
och Grönskande orter, 2008.
Även större landskapsavsnitt kan ha höga kulturmiljövärden. I den landskapsanalys som gjorts över
kommunen pekas särskilt värdefulla landskapskaraktärer ut. Denna analys visas i kapitlet naturmiljö och
ﬁnns mer utvecklad i Vindbruksplanen.

jöer. I rapporten Kulturhistoriska industrimiljöer i
Jönköpings län från 1997 ﬁnns 29 st industrimiljöer
i Vetlanda kommun beskrivna.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Kulturmiljö

Även vägar kan vara historiskt värdefulla. Skriften
Vägen i landskapet beskriver mindre vägars kulturoch naturvärden och här ﬁnns några vägar i Vetlanda
kommun utpekade som särskilt bevarandevärda.

Sociala och kulturella konsekvenser

Planeringsmål
• Skydda och bevara kommunens värdefulla
kulturmiljöer för framtiden.
• Utveckla och förstärka kommunens identitet
och karaktär.

Planeringsstrategier
• Ett kulturmiljöprogram ska arbetas fram.
• Gruvorna ska uppmärksammas mer genom
bättre informationsmaterial och vårdprogram.
• Kommunen ska arbeta för att bevara och
synliggöra odlingslandskapets kulturmiljövärden.

+ Ökad satsning på kulturmiljöer kan bevara
och vidareutveckla den lokala identiteten och
viktiga historiska områden.
+ Ökad satsning på kulturmiljöer kan göra Vetlanda attraktivare som boendemiljö.

Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Ökad satsning på kulturmiljöers kan gynna
turismen.
+ Framtagande av kulturmiljöprogram ger god
markhushållning och möjlighet att bättre väga
olika intressen mot varandra.

Miljökonsekvenser
+ Ett kulturmiljöprogram stödjer miljömålen Ett
rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbeskrivning.

• Områdesbestämmelser ska upprättas för
uppräknade kulturmiljöer.

KULTURMILJÖ

ta reda på om något fornminne kan tänkas beröras.
Om det under arbetets gång påträﬀas fornminnen
ska arbetet avbrytas och fornminnet anmälas till
länsstyrelsen.

Ett annat viktigt område som traditionellt sett inte
uppmärksammats så mycket är äldre industrimil-
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NATURMILJÖ
Landskapet har en mycket varierande topograﬁ, med
åsar, berg, dalar, sjöar och våtmarker. De storskaliga
rummen är få liksom tydligt uppstickande landmärken. Öppna områden och siktstråk är därför väldigt
värdefulla att bevara. Vattnet är genom de många
vattendragen och sjöarna ofta närvarande och utgör
ett viktigt inslag i landskapet. Vattnet är inte minst
viktigt för den biologiska mångfalden.

18

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:
• Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner
och proﬁlera oss som en aktiv miljökommun.

Landskapet

NATURMILJÖ

Landskapet i Vetlanda kommun är småbrutet och
domineras av skogsmark. Granskog är den vanligaste
skogstypen, men barrblandskog med inslag av löv är
också vanligt.
Nästan all mark i kommunen är på ett eller annat
sätt präglad av människan. Berggrund, jordarter och
klimat ger ganska dåliga förutsättningar för odling,
men den uppodlade mark som ﬁnns är förhållandevis bördig och består främst av moränjordar.
Odlingslandskapet är småskaligt, variationsrikt
och mosaikartat och ligger ofta insprängt i skogslandskapet. En liten del av denna mark är ogödslad
ängs- och hagmark till vilken en mängd växt- och
djurarter är knutna.

74

Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

Kartan på följande sida visar kommunens så kallade
landskapskaraktärer, vilka särskiljer sig från varandra
genom exempelvis deras topograﬁ och naturtyp.
Vissa landskapskaraktärer har pekats ut som särskilt
visuellt känsliga för exploateringar i landskapet. I
kommunens vindbruksplan ﬁnns mer information
om landskapskaraktärerna.

Skyddade områden
Vetlanda är ytmässigt en av de största kommunerna
i södra Sverige. Storleken bidrar till det stora antalet
skyddade naturområden som ﬁnns i kommunen.
Karta 13 visar riksintressen för naturvård, naturreservat och Natura 2000-områden. Inventeringar
ﬁnns även gjorda över bl.a. värdefulla ängs- och
betesmarker, naturminnen, sumpskogar, nyckelbiotoper och våtmarker i kommunen. För mer information om kommunens naturvärden se länsstyrelsens
hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping och
skogens pärlor på skogsstyrelsens hemsida: http://
www.svo.se

Riksintressen för naturvård

Ett hot som ﬁnns mot landskapet är den ökande
igenväxning som sker då många mindre lantbruk
lägger ner. Ett annat problem är den minskande
tallplanteringen, vilket gör att tallskogar blir allt
ovanligare i kommunen.

Dessa områden väljs ut av Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelserna. Områdena ska visa huvuddragen i den svenska naturen, mångfalden i naturen
och landskapets utveckling. Områdena är ofta stora
och ska ge representativa bilder/naturupplevelser av
respektive regions naturtyper. I kommunen ﬁnns
följande områden klassade som natur av riksintresse:

Parker och naturområden

Ängs- och betesmarker

I Vetlanda stad och kommunens samhällen är det
viktigt att bevara parkerna och de gröna stråk som
sträcker sig igenom bebyggelsen. Stråken är värdefulla dels som spridningskorridorer för växter och djur,
men även som promenadstråk för stadens invånare.
Under senare år har kommunen jobbat aktivt med
att genomföra naturvårdsprojekt på olika håll i kommunen. Detta har bl.a. resulterat i grönstrukturplaner för Vetlanda stad och kommunens större orter,
nya ﬁskvägar, inhägnad av betesmarker på kommunal mark m.m.
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• Alseda -Representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen
hagmark, björkhage och ekhage.
• Blåsmålen -Representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av
blandlövhage, björkhage och öppen betesmark.
• Högarp -Representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av blandlövhage, björkhage och öppen hagmark.
• Karlstorp -Representativt och välbevarat odlings-

landskap med hackslåttermarker och naturbetesmarker i form av björkhage, ekhage och öppen
hagmark.
• Lilla Hult -Representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av
öppen hagmark.

Björköby

• Lövås-Herrelida -Representativt och välbevarat
odlingslandskap med naturbetesmarker i form
av björkhage, blandlövhage och öppen hagmark,
hackslått och annan öppen äng,

Pauliström
Vetlanda

Holsby-Sjunnen

• Repperda -Ängs- och hagmarksobjektet Repperda har naturbetesmarker i form av öppen
hagmark, ekhage och annan öppen utmark.
• Trishult -Representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av ekhage
och öppen hagmark.

Kvillsfors

Landsbro

• Vallby -Representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av ekhage.
Korsberga

Förslag till säkerställande: Verka för att ovanstående riksintresseområdens värden bevaras genom att
markerna fortsätter att brukas och hållas öppna på
lämpligt sätt och att igenväxande marker restaureras.

Bäckaby

Näshult

Våtmarker, sjöar och vattendrag
• Emån -Inom vattendragssystemet ﬁnns ett rikt
växt- och djurliv med bl.a. ﬂodpärlmussla, öring,
ﬁskgjuse, storlom och safsa. (gemensamt intresse
med andra kommuner)

• Gallakvarnså -Ett orört våtmarks- och naturskogsområde med höga naturvärden.

Karta 12. Kartan visar kommunens olika
landskapskaraktärer. Källa: Mellanrum AB
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SOM Skogsbygd m. odl. insl. måttl. kup.

OH Herrgårdslandskap

SS Skogsbygd u. bebyggelse starkt kup.

O Odlingsbygd

SOS Skogsbygd m. odl. insl. starkt kup.

ÖK Örken-Klockesjön

M Myr- och mossmark

SM Skogsbygd u. bebyggelse måttl. kup.

ED Emåns dalgång

Visuellt känsligt landskap
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Landskapskaraktär

• Farstorpsskogen -Farstorpsskogen utgörs av ett
värdefullt våtmarkskomplex med sumpskog och
mad vid vattendrag.
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• Långemad -Långemad är ett värdefullt våtmarkskomplex med en högt värderad mad vid sjö.
• Skälebäckamyren -Skälebäckamyren ett värdefullt myrkomplex bestående av ett högt värderat
topogent kärr.
• Skärlen -Skärlen är en lågproduktiv källsjö med
oligohumöst vatten och tillhör de minst kulturpåverkade sjöarna i södra Sverige.
• Solgenån -Området har stora ornitologiska
värden och en rik ﬁsk- och bottenfauna med ﬂera
hotklassiﬁcerade arter.
• Store mad -Store mad utgörs av värdefulla svagt
välvda mosseytor omgivet av rikkärr med värdefull ﬂora.
• Sällevadsån -Grunt, strömmande vattendrag med
få lugnvattensträckor som håller ett av södra Sveriges rikaste bestånd av ﬂodpärlmussla. (gemensamt intresse med Hultsfreds kommun)

välutbildade skurdalar och de glaciﬂuviala grusavlagringarna har stort vetenskapligt värde för
tolkningen av deglaciationsförloppet.
Förslag till säkerställande: Verka för att ovanstående riksintresseområdens värden bibehålls genom
restriktivitet mot täkter, schaktningar, utfyllningar
eller andra markarbeten.
Skog
• Tjusthult -Hällmarkstallskogen i Tjusthult är
naturskogsliknande med 250-300-åriga tallar
med ett högt ekologiskt värde och en intressant
moss- och lavﬂora.
Förslag till säkerställande: Verka för att ovanstående riksintresseområdens värden bibehålls genom att
exempelvis skog inte avverkas i eller intill området
och att djurlivet inte störs av intilliggande verksamhet.
Gruvor

Förslag till säkerställande: Verka för att ovanstående riksintresseområdens värden bibehålls genom
exempelvis biotopåtgärder, borttagning av vandringshinder samt bättre avloppsrening i närområdet.
Hindra att hydrologin påverkas genom exempelvis
dikning, vattenreglering eller torvtäkt. Förhindra
avverkning av sumpskogar eller skogar intill vattendrag.

NATURMILJÖ

Geologi
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• Lannaskedeplatån -Lannaskedeplatån med
dess tillförselåsar, randdelta, åsgropar och andra
formelement utgör en nyckellokal för den geovetenskapliga forskningen om isavsmältningen på
höglandet.
• Skäftesfallsplatån -Skäftesfallsplatån med dess
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• Fredriksbergsgruvorna -Amﬁboliter och kalkstenar med koppar- och zinkmineralisering.
• Inglamåla -Referenslokal för järnmineralisering.
• Kleva gruva -Koppar- och nickelmineralisering
i gabbrobergart. Värdefull övervintringslokal för
ﬂaddermöss.
• Sunnerskogs sulﬁdgruva -Kopparmineralisering
i metasediment som är de äldsta bergartsformationerna i det transskandinaviska granit- och porfyrbältet. Området har betydelse för förståelsen av
vår äldsta geologiska historia.
• Ädelfors -Guldmineralisering i de äldsta bergartsformationerna i det transkandinaviska granit- och
porfyrbältet. Området har betydelse för förståel209

sen av vår äldsta geologiska historia.
Förslag till säkerställande: Verka för att ovanstående riksintresseområdens värden bibehålls genom
att exempelvis ge bättre information om gruvornas
historia och inte störa värdefullt djurliv.
Av riksintressena har nio områden värden som är
knutna till odlingslandskapet. Fem av dem domineras av våtmarker, men har ofta inslag av barr- eller
blandskogar. Tre vattendrag, som alla beﬁnner sig i
Emåns avrinningsområde, är också riksintressen för
naturvård. Ett område skyddar naturskog och ett
annat är en sjö. De övriga sju riksintresseområdena
avser geologiska värden.

Naturreservat
Naturreservat bildas för att bevara värdefulla naturmiljöer, bevara den biologiska mångfalden och
tillgodose behovet av friluftsområden. Varje reservat
har tydliga bestämmelser som talar om vad man får
göra i området, hur det ska skötas m.m. Att bilda
ett naturreservat är det vanligaste sättet att skydda
natur på i Sverige. Nästan samtliga naturreservat i
kommunen klassas även som Natura 2000-områden.
I kommunen ﬁnns följande områden klassade som
naturreservat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bockaström
Drags udde
Färgsjömon
Helvetets håla
Höghult
Illharjen
Kråketorpsskogen
Kulla
Nävelsjön

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Oxhagsberget
Runneryds bokar
Stolpaberg
Stora Illharjen
Stora och Lilla Fly
Svarta hål
Sällevadsåns dalgång
Tjusthult
Vintermossen

Det stora antalet naturreservat i den södra kommundelen avser att skydda naturskogsartade skogar och myr- och skogskomplex. I öster ﬁnns ett
naturreservat på gränsen till Hultsfreds kommun
som skyddar Sällevadsåns dalgång. Intill Vetlanda
tätort ligger Illharjen i anslutning till Emån med
värden för fåglar, lövskog och inte minst med värden
knutna till Emån. I nordväst ligger Runneryds bokar
och i väster Nävelsjön som är en viktig våtmark för
ﬂyttfåglar.

Natura 2000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Björkekull
Blåsmålen
Boda
Drags udde
Emån (västra)
Fusån
Färgsjömon
Gnyltån
Helvetets håla
Högarp
Illharjen
Kråketorpsskogen (norra)
Kulla
Lilla Hult

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Lindåsasjön
Möcklarp
Oxhagsberget
Repperda
Solgenån
Stolpaberg
Stora Illharjen
Stora och Lilla Fly
Svarta håls vildmark
Sällevadsån (västra)
Tjusthult
Trishult
Vintermossen
Vrången
Riksintresse för naturvård

Natura 2000-områdena domineras i norra delen
av kommunen av Emån och ﬂera andra vattendrag
som är skyddade som Natura 2000-områden. I

Natura 2000-område
Naturreservat
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Karta 13. Kartan visar värdefulla och skyddade naturområden i kommunen.
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Natura 2000 är ett nätverk av Europas mest värdefulla naturområden. Syftet med skyddet är att värna
värdefulla naturtyper och till dessa knutna växt- och
djurater. Natura 2000-områden är även riksintressen
enligt 4 kap. 8§ miljöbalken. I kommunen ﬁnns följande områden klassade som Natura 2000-områden:
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vattendragen ﬁnns stammar av utter och i vissa fall
ﬂodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Dessutom ﬁnns där en ovanligt rik fauna med insekter
och andra ryggradslösa djur.
I den södra delen av kommunen ﬁnns det ﬂera Natura 2000-områden som har värden med anknytning
till skog (t.ex. lavar, skalbaggar och frånvaro av storskaligt skogsbruk) och myrkomplex (t.ex. kärlväxter,
mossor, fåglar och en opåverkad hydrologi).
I den östra och centrala delen av kommunen ﬁnns
ﬂera Natura 2000-områden med anknytning till
det äldre odlingslandskapet, både i form av öppna
betesmarker och exempelvis ekområden. Ett värdefullt ekområde ﬁnns även i Trishult, som ligger i den
västra delen av kommunen.

Naturminnen

NATURMILJÖ

Naturminnnen är särpräglade naturföremål som
behöver skyddas eller vårdas. I kommunen ﬁnns
följande naturminnen (se karta 14):
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1. Näsby kyrka, två ekar
2. Näsby komministerboställe, tre ekar
3. Gärde 1:6, en tall
4. Drakulla 1:8, en ek
5. Fröderyds prästgård,
en ask
6. Gudmundsås Södergård 1:2, en ek
7. Hallsnäs 1:1, en tall
8. Beskvarn 1:1, fem
askar

9. Kännestubba Västergård 2:1, en vildapel
10. Farstorp 3:1, en tall
11. Farstorp 3:1, en ek
12. Sunnerskog 4:1, en ek
13. Prästtorp 1:2, tolv ekar
14. Vallby bolsäng, en tall
15. Arvidshög 1:1, en ek
16. Sjöagård 1:3, en ö
17. Bökarp Stora 2:5, en
enbacke

Djur- och växtskyddsområden

• Pilevallar

Denna skyddsform används om det behövs särskilt
skydd för en djur- eller växtart inom ett område. Då
får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt och ﬁske eller
allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla
sig i området. Det vanligaste skyddet är att skapa
störningsfria områden under vår och försommar
till skydd för fågellivet. I kommunen ﬁnns följande
växt- och djurskyddsområden:

• Småvatten och våtmarker (högst 1 hektar)

1.
2.
3.
4.

Prästön i Nömmen
Uddö i Nömmen
Mågeboön i Hjärtasjön
Petersborg i Klockesjön

5.
6.
7.
8.

Värdefulla vatten
Värdefulla sjöar och vattendrag har pekats ut av alla
län inom arbetet med miljömålet Levande sjöar och
vattendrag. De har pekats ut som särskilt värdefulla
för naturvård eller ﬁske.

Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden som utgör
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som
annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som
biotopskyddsområde. Inom ett biotopskyddsområde
får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som
kan skada naturmiljön. Regeringen har beslutat att
följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark utgör biotopskyddsområden (så kallat
generellt biotopskydd):

• Åkerholmar (högst 0,5 hektar)
Länsstyrelsen och skogsstyrelsen kan efter särskilt
beslut även skydda andra typer av områden.

Planeringsmål
• Kommunens värdefulla naturområden ska
skyddas och bevaras.
• Variationen mellan olika naturtyper och
landskap ska skyddas och bevaras.

Planeringsstrategier
• En naturvårdsplan ska tas fram över kommunen.
• Skydda visuellt känsliga landskapstyper mot
större exploateringar.
• Deltaga aktivt i att behålla mångfalden av
skogstyper i kommunen.
• Öka andelen bete på beﬁntlig kommunal
mark för att hålla landskapet öppet.
• Värna om gröna stråk i kommunens samhällen.
• Medverka till att andelen skyddad natur
ökar.

• Alléer (minst 5 träd)
• Källor med omgivande våtmark (högst 1 hektar)
• Odlingsrösen

Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

Rönnahällarna i Saljen
Löjeholmen i Saljen
Eriksholme i Saljen
Drags udde

• Stenmurar
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• Riksintresseområdena ska skyddas och
bevaras.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Naturmiljö
Sociala och kulturella konsekvenser
+ Satsningar på naturmiljön kan skapa bättre
möjligheter att vistas i naturen, vilket är positivt för folkhälsan.
+ Ökad satsning på naturmiljöer kan göra Vetlanda attraktivare som boendemiljö.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Skydd av naturområden kan vara ett hinder för
exploatering och hindra fortsatt utveckling.
+ Framtagandet av en naturvårdsplan ger god
markhushållning och möjlighet att bättre väga
olika intressen mot varandra.

Miljökonsekvenser
+ Strategierna i avsnitt naturmiljö förväntas
stödja ﬂera av miljömålen, bl.a. Myllrande
våtmarker, Levande skogar, Levande sjöar och
vattendrag, Ett rikt odlingslandskap samt Ett
rikt växt- och djurliv.

Miljökonsekvensbeskrivning

Värdefulla vatten (naturvård)
Naturminne -punkt

Karta 14. Kartan visar värdefulla och skyddade
naturområden i kommunen.
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Naturminne -område
Växt- och djurskyddsområde
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Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbeskrivning.
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YT- & GRUNDVATTEN

19

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:
• Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner
och proﬁlera oss som en aktiv miljökommun.

YT- & GRUNDVATTEN

Bakgrund
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Vatten är grunden till allt liv och har stor betydelse
inom många olika områden. Sjöar och vattendrag
kan ha stora naturvärden och samtidigt användas till
fritidsaktiviteter så som bad och ﬁske. Vattenområden lockar också till sig folk p.g.a. sina höga estetiska
värden och förser kommunens invånare med dricksvatten. Det är av ﬂera olika anledningar väldigt
viktigt att kommunens vattenområden skyddas mot
försämrad vattenkvalitet.
EU beslutade i december 2000 om ett ramdirektiv
för vatten och 2004 beslutade Sveriges regering om
en nationell lagstiftning om en särskild vattenförvaltningsförordning (SFS 2004:660) samt organisation för den svenska vattenförvaltningen genom
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den nya vattenmyndigheten. Förordningen syftar
till att skydda och förbättra vattenresurserna samt
förhindra fortsatt försämring. Vattenmyndigheten
har tillsammans med andra myndigheter pekat ut
s.k. vattenförekomster som utgörs av större sjöar,
vattendrag (se karta 15) och grundvattenmagasin.
För varje vattenförekomst har fastställts olika status
avseende t.ex. ekologi, vattenkemi och för grundvatten även kvantitativ status. Målsättningen är
att samtliga vattenförekomster ska hålla minst god
status till 2015, undantagsvis till 2021. Under 2009
gav Vattenmyndigheten ut ett förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer
och miljökonsekvensbeskrivning för bl.a. Södra
Östersjöns vattendistrikt, där Vetlanda kommun
ingår. Förutom vattendirektivet styrs miljöarbetet
kring sjöar, vattendrag och grundvatten av ett antal
nationella miljömål (se kapitel miljömål).

Kommunens vattenförekomster
Vetlanda kommun ligger inom Emåns och Mörrumsåns avrinningsområden varav Emåns utgör största
arealen (se karta 15). Sjöar större än 100 ha och
vattendrag med ett avrinningsområde större än 10
km2 klassas som så kallade vattenförekomster. Inom
kommunen ﬁnns totalt 34 sjöar, 44 vattendrag (eller
delar av större vattendrag) samt 30 stycken grundvattenmagasin som utgör s.k. vattenförekomster.
Det ﬁnns givetvis ﬂer sjöar och vattendrag i kommunen, men dessa är samtliga mindre än den fastställda
storleksgränsen för vattenförekomster och kallas för
”övrigt vatten”.

Emån
Emån är sydöstra Sveriges största vattendrag (4470
km2) med källﬂödena belägna som högst 330 m.ö.h.
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på nordvästra småländska höglandet och mynningen
i Kalmarsund. Landskapet är kuperat och består till
största delen av skogsmark med moränjordarter och
en berggrund som domineras av graniter, vulkaniter,
metasedimentära bergarter och gnejser. Avrinningsområdet är relativt nederbördsfattigt, men avsaknaden av större sjöar i de nedre delarna av Emåns
huvudfåra bidrar till ett mycket varierande ﬂöde.
Emåns huvudfåra och ﬂera biﬂöden utgör riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv med
ﬂera utpekade Natura 2000-områden. Avrinningsområdet hyser mycket höga naturvärden genom sin
artrikedom och förekomst av skyddsvärda och unika
naturtyper. Karaktärsarter för Emån är bl.a. havsöring, mal, ﬂodpärlmussla, tjockskalig målarmussla,
kungsﬁskare, strömstare, forsärla och utter.

Mörrumsån
Mörrumsåns avrinningsområde är något mindre än
Emåns (3369 km2) och har källﬂödena i de sydligaste delarna av småländska höglandet och mynnar i Pukaviken i Blekinge skärgård. Landskapet
är mycket varierande med både starkt kuperad och
ﬂack terräng och utgörs huvudsakligen av skogsmark. Berggrunden består av granit, vulkanit och
gnejs och den dominerande jordarten är morän.
Mörrumsån har höga naturvärden med artrik ﬂora
och fauna. Likt Emån utgör den riksintresse för
naturvård och friluftsliv med ﬂera utpekade Natura
2000-områden. Några av de arter som karaktäriserar
Mörrumsån är lax, havsöring, sandkrypare, ﬂodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, strömstare, forsärla
och ﬁskgjuse.

Organisation
Vetlanda kommun ligger inom Södra Östersjöns

vattendistrikt med vattenmyndigheten stationerad i
Kalmar med s.k. beredningssekreteriat vid respektive
länsstyrelse inom distriktet. Den lokala vattenförvaltningen inom respektive avrinningsområde sker i
huvudsak genom s.k. vattenråd. Vattenråd för Emån
och Mörrumsån är Emåförbundet i Vetlanda respektive Mörrumsåns vattenråd. Vattenråden består
i regel av representanter från kommuner, näringsliv
och organisationer m.ﬂ.

Statusklassning

Emån

Mörrumsån

Grundvatten

Gräns mellan Emåns och Mörrumsåns
avrinningsområde
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God ekologisk status

Det är viktigt att skydda beﬁntliga grundvattenförekomster för att säkra en god vattentillgång och god
kvalitet på grundvattnet i framtiden.
En grundvattenakvifär är en geologisk bildning som
lagrar grundvatten med så stor lagringskapacitet och
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Statusklassningen av vattenförekomsterna inom
kommunen visar att närmare hälften av vattendragen och nästan samtliga sjöar uppfyller kravet på
god ekologisk status (se karta 15) medan den kemiska statusen är god i samtliga sjöar och vattendrag.
Fastställda miljökvalitetsnormer anger att samtliga
vattenförekomster med några få undantag ska uppnå
god status fram till 2015 (se tabell 3). En riskanalys
visar dock att närmre hälften av sjöarna och drygt
hälften av vattendragen riskerar att inte uppnå eller
behålla god status fram till 2015. Grundvattenmagasinen inom kommunen har samtliga god kemisk och
kvantitativ status, men åtta stycken av dessa löper
risk att inte bibehålla god kemisk status fram till
2015 (se karta 16 och tabell 2). Mer information om
statusklassning och miljökvalitetsnormer m.m. ﬁnns
på hemsidan www.viss.lst.se

Måttlig ekologisk status
Otillfredsställande ekologisk status
Övriga vatten

Karta 15. Kartan visar den ekologiska statusen på
kommunens sjöar och vattendrag.
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så stor genomsläpplighet att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. I en akvifär kan
det ﬁnns ett eller ﬂera grundvattenmagasin.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) gör undersökningar av grundvatten i hela landet. De ansvarar
även för uppföljningen av miljömålet Grundvatten
av god kvalitet.
Hur stora grundvattentillgångarna är, beror på berggrundens och jordarternas egenskaper. En uppsprucken och porös jordart eller berggrund innehåller mer grundvatten än en tät eller kompakt jord
eller bergart.

Grundvattenreservoarerna i Sverige ﬁnns framförallt
i våra rullstensåsar. I Vetlanda kommun ﬁnns det en
koncentration av grundvattenförekomster bl.a. längs
Emådalen, längs Vetlandabäcken mellan Ekenässjön och Vetlanda, på Lannaskedeplatån samt kring
Björköby (se karta 16). Dessa områden är särskilt
känsliga för utsläpp som kan nå grundvattnet.

Planeringsstrategier
• Fortsatt kalkning och kalkeﬀektuppföljning i
kommunens försurningsskadade vatten.
• Fortsatt biologisk återställning inom kalkade
områden, t.ex. ﬁskvägar och biotopvård.
• Tillsammans med vattenråden ska ett lokalt
åtgärdsprogram utvecklas för vattenförekomsterna inom kommunen.

Planeringsmål
• Kommunens vattenförekomster (yt- och
grundvatten) ska uppnå eller behålla god
ekologisk och kemisk status enligt fastställda
miljökvalitetsnormer.
• Risken för och konsekvenserna av översvämningar ska minska.

Tabell 2. Tabellen visar de grundvattenförekomster
i kommunen som riskerar att inte bibehålla en god
kemisk status till år 2015.

• Samarbete inom Emåns och Mörrumsåns
avrinningsområde för att minska risken för
översvämningar inom kommunen.
• Kommunen ska främja rekreation och uthålligt nyttjande av ytvatten, t.ex. ﬁske, bad och
kanoting.
• Krav på hög skyddsnivå och inventering av
enskilda avlopp.

YT- & GRUNDVATTEN

Vattenförekomst Kemisk status 2009 Kvalitetskrav och Kompletterande krav Risk kemisk Miljöproblem/orsak
namn
tidpunkt
för skyddade områden status 2015
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Flugeby

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk status
2015

Väster om
Myresjömossen

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk status Krav enligt dricksvatten- risk
2015
föreskrifterna

Grundvattenförekomsten är eventuellt påverkad av kvicksilver.
Utredning/verifiering pågår.

Kristinelund

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk status Krav enligt dricksvatten- risk
2015
föreskrifterna

Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Är belägen under åkermark i
anslutning till Landsbro

Rösa-Sandskog

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk status Krav enligt dricksvatten- risk
2015
föreskrifterna

Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Är belägen inom Holsbybrunn
och RV 47

Nydala-Byestad

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk status
2015

Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Ligger till stora delar inom
Vetlanda tätort

Gölåsen

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk status Krav enligt dricksvatten- risk
2015
föreskrifterna

Grundvattenförekomsten är eventuellt påverkad av kvicksilver.
Utredning/verifiering pågår.

EkenäsKvarndammen

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk status
2015

Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Belägen inom centrala Ekenässjön
och RV 31

Gettinge

God kemisk
grundvattenstatus

God kemisk status Krav enligt dricksvatten- risk
2015
föreskrifterna

Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

risk

Kommentarer

risk

risk

Den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Är belägen i anslutning till RV 47

Grundvattenförekomsten är eventuellt påverkad av kvicksilver.
Utredning/verifiering pågår.
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Korsar RV 127 och ligger inom
delar av Landsbro

Belägen under åkermark och delar
av virserum

Belägen inom delar av Vetlanda
och RV 125

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Yt- & grundvatten
Sociala och kulturella konsekvenser
+ Möjligheter kan skapas för bättre friluftsliv och
ﬁske.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Åtgärder innebär investeringskostnader.
+ Åtgärder ger ett långsiktigt uthålligt utnyttjande av vattenresurser, vilket kan förhindra
framtida oförväntade kostnader.

Miljökonsekvenser
+ Åtgärder kan ge en bättre vattenkvalitet och en
större biologisk mångfald.
+ Strategierna i avsnitt yt- och grundvatten förväntas stödja ﬂera miljömål som t.ex. Levande
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god
kvalitet och Myllrande våtmarker.

Miljökonsekvensbeskrivning

God kemisk status
God kemisk status men med risk
för att inte uppnå detta år 2015

Karta 16. Kartan visar den kemiska statusen på kommunens grundvattenförekomster.
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Avsnittet behöver ingen närmre miljökon-

83

YT- & GRUNDVATTEN
84

Vattenförekomst Ekologisk status
namn
eller potential 2009

Kvalitetskrav
och tidpunkt

Miljöproblem/orsak

Kommentarer

Möjliga åtgärder

Aspö Damm

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

Provfiske har visat måttligt index,
troligen inget problem

Vattenförekomsten bör klassas som konstgjord eller
modifierad

Ingen, ev. provfiske. Hög skyddsnivå gäller för
avlopp.

Vrången

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

Flodkräftan är utslagen

Möjligen olaglig inplantering av signalkräfta

Nytt provfiske

Skirösjön

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Övergödning pga enskilda avlopp
och markanvändning

Växtplankton och siktdjup har måttlig status

Kontroll av enskilda avlopp och mark-användning.
Hög skyddsnivå gäller för avlopp.

Vetlandabäcken

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Övergödning, miljögifter, fysisk
påverkan m.m.

Många parametrar visar dålig - måttlig status, recipient
för dagvatten i Vetlanda stad

Fortsatt biotopvård, dagvatten-åtgärder och
övervakning. Hög skyddsnivå gäller för avlopp.

Gårdvedaån

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Försurning och fysisk påverkan

Fisk har måttlig status

Fortsatt kalkning och övervakning samt biotopvård

Emån: Vetlanda- Måttlig ekologisk
bäcken - Grumlan status

God ekologisk
status 2021

Låga öringtätheter och ingen
rekrytering av flodpärlmussla pga
fysisk påverkan och reglering

Problematiken på sträckan är väldokumenterad, framför Biotopvård och omprövning/-nedläggning av
allt inom Illharjens reservat, åtgärder är planerade
vattendom. Hög skyddsnivå gäller för avlopp.

Solgenån: Emån
- Brunnshultadammen

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan och reglering

Korttidsreglering och minskat flöde i huvudfåran pga
kraftverkskanal. Sträckan är biotopvårdad 2009 och fler
åtgärder är planerade

Fortsatt biotopvård och omprövning av vattendom
(minimitappning och minskad korttidsreglering)

Emån: Flögen Tjurken

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan och
markavvattning

Sträckan projekterad 2009 för biotopvård

Biotopvård enligt plan. Hög skyddsnivå gäller för
avlopp.

Alsedabäcken

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan

Rensningar, rätningar och annan fysisk påverkan samt
måttlig fiskstatus

Biotopvård och elfiskeundersökningar

Emån: Aspödamm Måttlig ekologisk
- Vetlandabäcken status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan och reglering

Rensningar och vandringshinder bidrar till dålig
reproduktion av öring

Biotopvård. Hög skyddsnivå gäller för avlopp.

Sällevadsån: Flen
- Källan

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan

Vattendraget är bitvis sänkt och rätat och en sjö i de
översta delarna är sänkt

Biotopvård (projektering utfördes 2009)

Skärveteån: Saljen Måttlig ekologisk
- Skirösjön
status

God ekologisk
status 2021

Övergödning och fysisk påverkan

Samma problematik som i Skirösjön samt att sträckan är Ingen åtgärd i vattendraget, se åtgärder för
kanaliserad
Skirösjön

Hjärtån

God ekologisk
status 2021

Övergödning och fysisk påverkan

Fiskstatus och näringsstatus är måttlig, förekomst av
vandringshinder

Måttlig ekologisk
status

Tabell 3. Tabellen visar de sjöar och vattendrag i kommunen
som inte uppnår en god ekologisk status.
Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun
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Biotopvård, fiskvägar och översyn av markanvändning, ensk. avlopp. Hög skyddsnivå gäller
för avlopp.

Kvalitetskrav
och tidpunkt

Miljöproblem/orsak

Kommentarer

Möjliga åtgärder

Solgenån: Klinte- Måttlig ekologisk
dammen - Solgen status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan och
vandringshinder

Sänkt och rätad vid sänkningen av Solgen, mkt få
strömmande biotoper. Åtgärder projekterade 2008

Biotopvård, våtmarker och fiskväg vid Värne

Nygårdsbäcken
Skede

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Vandringshinder

Omlöp samt åtgärd vid vägtrumma åtgärdat 2009

Uppföljning med elfiske

Emån:
Pauliströms-ån-

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan, vandringshinder
och reglering samt punktkällor

Provfiske saknas på sträckan

Provfiske och projektering av åtgärder. Hög
skyddsnivå gäller för avlopp.

Emån: Gnyltån
- Aspödamm

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan, vandringshinder
och reglering samt punktkällor

Fler provfiskelokaler är önskvärda för att få bättre
bedömningsunderlag

Nytt provfiske, biotopvård. Hög skyddsnivå gäller
för avlopp.

Krabbebäcken

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan och
vandringshinder

Fisk har måttlig status, vandringshinder har varit
motiverat att behålla för att undvika spontan
uppvandring av signalkräfta till Vrången.

Nytt provfiske, biotopvård, ev. fiskväg

Nyemålaån:
Linden-Ögeln

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan, försurning och
vandringshinder

Sträckan projekterad för biologisk återställning, åtgärder Genomför biotopvård enligt plan, fortsatt kalkning
pågår
samt uppföljning

Gårdvedaån:
Otillfredsställande
Säljen - Hagasjön ekologisk status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan och försurning

Ingår i kalkningsområde

Fortsatt kalkning och övervakning, biotopvård

Emån: Tjurken
- Kroppån

Otillfredsställande
ekologisk status

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan

Utgör till största delen en kanal genom den sänkta sjön
Nävelsjön, bör klassas som kraftigt modifierad

Provfiske och projektering av åtgärder. Hög
skyddsnivå gäller för avlopp.

Solgenån: Brunns- Otillfredsställande
hultadammen ekologisk status
Klintedammen

God ekologisk
status 2021

Fysisk påverkan, vandringshinder
och flödesregim

Mkt kort sträcka i torrfåran mellan stora dammar
och vandringshinder, N2000 pga flodpärlmussla,
öringförekomst troligen svag, fiskväg dock låg prio,
projekterad 2008

Biotopvård, översyn av reglering, fiskväg har låg
prio

Traneboån

Otillfredsställande
ekologisk status

God ekologisk
status 2021

Försurning, vandringshinder och
fysisk påverkan

Dåligt undersökt vattenförekomst

Fortsatt kalkning, projektering av åtgärder

Ramkvillaån

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Övergödning och fysisk påverkan

Fiskundersökningar saknas

Åtgärder projekterade, provfiske. Hög skyddsnivå
gäller för avlopp.

Mörrumsån:
Änghultasjön Boskvarnasjön

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2021

Försurning och fysisk påverkan

Preliminärt kraftigt modifierat vatten

Fler undersökningar och projektering av åtgärder

Lugnån: Asasjön - Måttlig ekologisk
Holmeshultasjön status

God ekologisk
status 2021

Försurning och fysisk påverkan

Dåligt undersökt vattenförekomst

Fortsatt kalkning, projektering av åtgärder

Örken

God ekologisk
status 2015

Försurning

Otillfredsställande status pga fytoplankton och allmänna Fortsatt uppföljning
fys-kem förhållanden, fiskstatus dock god

Otillfredsställande
ekologisk status
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Vattenförekomst Ekologisk status
namn
eller potential 2009

85

DRICKSVATTEN
& AVLOPP

lopp ska inrättas om det behövs i ett större sammanhang. Syftet med verksamhetsområdet är att skydda
miljön eller människors hälsa. Lagen om allmänna
vattentjänster reglerar dessa frågor.
Med hänsyn till bebyggelsetryck, risken för påverkan
på sjöar och vattendrag samt med stöd av lagen om
allmänna vattentjänster så föreslås en utredning om
inrättande av nya verksamhetsområden på platserna
som beskrivs i följande text.

20

Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:
• Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner
och proﬁlera oss som en aktiv miljökommun.

Hökås/ Sjölund
Förslag kommer att läggas om att ett verksamhetsområde inrättas och utbyggnad beräknas kunna ske
2011-2014. Utredning av avloppssituationen är
genomförd. Inom området ﬁnns ett visst tryck på
nybyggnation och omvandling från fritidsboende till
permanentboende.

Kristinelund

Enligt tidigare prioritering ska utbyggnad göras under 2009-2011. För närvarande verkar en utbyggnad
kunna påbörjas under 2011. Området ska detaljplaneläggas. En inventering av avloppsstandarden
kommer att göras inför inrättandet av verksamhetsområde.

Området ligger i direkt anslutning till Nömmen.
Totalt ﬁnns det ca 120 hus i området, mestadels
fritidshus. Ett ﬂertal fritidshus nyttjas hela sommarhalvåret. Huvuddelen av husen ligger på arrendetomter. En utredning av produktionskapaciteten i
vattenverket måste göras innan planerna på ett utökat verksamhetsområde behandlas vidare. Området
ﬁnns med i en preliminär plan för utbyggnad under
2011-2014.

Karta 17. Kartan visar utredningsområdena Sandlandet/Byaberg och Hökås/Sjölund.

Karta 18. Kartan visar utredningsområdena Kristinelund och Matmorsudde.

Sandlandet/Byaberg

Inom perspektiv Livskvalitet Vetlanda – närhet och
folkhälsa anges målet:

DRICKSVATTEN & AVLOPP

• Här ﬁnns en trygg, säker och sund miljö, närhet
till service och många mötesplatser och tillgång
till det ”enkla vardagslivet”.

86

Verksamhetsområden
Inom kommunen ﬁnns idag verksamhetsområden
för vatten och avlopp (VA) i följande orter: Vetlanda, Björköby, Ekenässjön, Nävelsjö, Landsbro,
Myresjö, Bäckaby, Ramkvilla, Korsberga, Näshult,
Farstorp, Nye, Hultanäs, Stenberga, Skirö, Skede,
Sjunnen, Holsbybrunn, Kvillsfors och Pauliström.
Verksamhetsområden för vattenförsörjning eller av-
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Matmorsudde

Ädelfors

Björnhult

Udden ligger i södra delen av Nömmen. Här ﬁnns
idag 12 fastigheter varav två permanentboende.
Ett spillvattenavlopp planeras att anslutas till en
gemensamhetsanläggning för området med trekammarbrunn, markbädd samt efterpolering. Den
gemensamma anläggningen kommer att inrättas av
de boende i egen regi under 2009-2010.

Ädelfors bebyggelse delas av Emån som ﬂyter genom
samhället. Den södra delen har en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp som drivs av en
samfällighetsförening. Den norra delen har egna
enskilda lösningar av varierad standard. I området
ﬁnns 24 hus, varav ett museum och en turistanläggning. Områdets närhet till Emån och standarden
på ﬂertalet avloppsanläggningar gör att behov ﬁnns
att området norr om Emån utreds för ev. anslutning
till kommunalt VA. Det ﬁnns inget reningsverk i
närheten, vilket gör att en lokal avloppslösning i så
fall måste anordnas. Som alternativ kan en VA-samfällighet även på norra sidan vara en lösning.

Här ﬁnns tre hus som är anslutna till en gemensam
trekammarbrunn. Anläggningen drivs av Vetab.
Efterföljande rening är otillfredsställande och måste
åtgärdas. Området avvattnas via ett biﬂöde till Mörrumsån. Mellan Björnhult, Vetlanda kommun, och
Lindshammar, Uppvidinge kommun, ﬁnns områden
som är förorenade av glasbruksverksamhet varför
det är svårt att göra en anslutning till Lindshammars
avloppsreningsverk. Vidare utredning om anslutning
är möjlig vid någon annan anslutningspunkt norr
om föroreningarna ska göras. Är en sådan anslutning
genomförbar bör om möjligt ﬂer fastigheter anslutas.

Byestad/Flugeby
Området är beläget längs Emån och berör ett 30tal fastigheter. Emån är av riksintresse och många
diﬀusa utsläpp påverkar ån negativt. Inventering
av avloppsstandarden kommer att göras. Vidare
utredning om ev. inrättande av verksamhetsområde
kommer därefter att ske.

DRICKSVATTEN & AVLOPP

Karta 21. Kartan visar utredningsormådet Björnhult.

Karta 20. Kartan visar utredningsområdet Ädelfors.
Karta 19. Kartan visar utredningsområdet Byestad/
Flugeby.
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Enskilda avloppsanläggningar
Inför beslut om nytt eller utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp görs en inventering och
besiktning av beﬁntliga avloppsanläggningar i aktuellt område. En enskild avloppsanläggning bör ha
fullgod rening av avloppsvatten fram till dess anslutning till kommunalt avlopp sker. Om reningen är
undermålig kan krav komma att ställas på åtgärder.
Åtgärderna ska dock vara skäliga och anpassas till
riskbild, kostnad och tidpunkt för anslutning.
Bygglov får enligt plan- och bygglagen endast medges om det ﬁnns möjlighet att ordna vatten och avlopp på en fastighet. Vid om- och tillbyggnad ﬁnns
i många fall en beﬁntlig avloppsanläggning som kan
nyttjas om den bedöms godtagbar. Vid tillkommande WC läggs en sluten tank som komplement eller
annan toalett än vattentoalett.

DRICKSVATTEN & AVLOPP

Vid nybyggnation, eller där ingen avloppsanläggning
ﬁnns sedan tidigare, kan temporära lösningar som
en sluten tank för avloppsvatten tillämpas. Detta är
endast lämpligt om tidpunkten för anslutning till
kommunalt avlopp är högst tre år. Överstiger tidpunkten för anslutning tre år bör krav på en enskild
avloppsanläggning med fullgod rening ställas.
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Planeringsmål
• Kommunens verksamhetsområden för vatten och avlopp ska byggas ut i enlighet med
lagens intentioner och upprättad plan.
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Planeringsstrategier
• Genomförande av slutsatserna i utredningen
av nya och utvidgade verksamhetsområden
enligt ovan.
• Utökning av detaljplanelagt område i anslutning till ett beﬁntligt verksamhetsområde
ska innebära att verksamhetsområdet utökas.
• Enskilda avlopp i områden aktuella för kommunal utbyggnad av VA behandlas enligt
ovanstående text.

Vattenskyddsområden
Tillgång till rent dricksvatten är viktigt för människors hälsa. Inom Vetlanda kommun ﬁnns därför
sedan tidigare vattenskyddsområden som skyddar
kommunala vattentäkter. För närvarande pågår en
översyn av dessa och gamla ersätts efterhand med
nya.
Grundvattentäkter
För Vetlanda, Nye, Bäckaby, Korsberga, Ramkvilla,
Björköby, Kvillsfors och Näshult ﬁnns nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter
beslutade 2009 och 2010.
Sedan tidigare ﬁnns skyddsområden med tillhörande
skyddsföreskrifter för Holsby, Landsbro, Hultanäs,
Skede och Farstorp. Utredning pågår huruvida nya
skyddsföreskrifter för Hultanäs och Stenberga ska
upprättas p.g.a. deras ringa storlek. Nävelsjö och
Holsby vattenverk planeras att läggas ner under
2010. Planer på nedläggning av Skede och Farstorps
vattenverk ﬁnns också, dock är ingen tidsplan upp-
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rättad för dessa två. Nedlagda vattenverk ersätts med
vatten från andra närliggande vattenverk. Uppdatering av Landsbro vattenskyddsområde avvaktas med
till dess att utvärderingen av provpumpningen av
den nya brunnen är avklarad i slutet av 2010.
Ytvattentäkter
Fyra sjöar och ett rinnande vattendrag är idag ytvattentäkter och ska också i framtiden vara det. Det är
Nömmen som förser Björköby med dricksvatten,
Grumlan (Emån) och Lindåsasjön (reservvattentäkt)
som försörjer Vetlanda och Ekenässjön, Övrasjön
som försörjer Skirö och Pauliströmsån som försörjer
Pauliströms samhälle. I alla dessa sjöar och vattendrag är det viktigt att vattenkvaliteten är god så att
de tryggas som vattentäkter. För Lindåsasjön ﬁnns
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter beslutade 2009.
Örken i Ramkvilla, som ligger i Mörrumsåns övre
ﬂodsystem, har pekats ut som framtida vattentäkt
för Växjö kommun. Skyddsföreskrifter för Örken
ﬁnns.

Planeringsmål
• Vattentäkter ska ha en god vattenkvalitet och
skyddas mot föroreningar.

Planeringsstrategi
• Vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter ska upprättas för samtliga kommunala
grund- och ytvattentäkter, med mer än 10
m3 vattenleverans per dygn, som ﬁnns kvar
efter omstrukturering och nedläggning av
vissa vattenverk.

Hög skyddsnivå för enskilda
avlopp
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:7
ska enskilda VA-anläggningar i vissa fall ha hög
skyddsnivå. Kommunen har utifrån detta pekat ut
områden där krav på hög skyddsnivå generellt kommer att gälla. Varje anläggning måste dock prövas
utifrån platsens förutsättningar (se karta 22).

• 100 m från strandlinjen vid följande sjöar och
vattendrag; Klockesjön, Flögen, Norrasjön, Tjurken, Nömmen, Övrasjön, Skirösjön, Lindåsasjön,
Grumlan, Emån, Vetlandabäcken, Hjärtaån samt
Ramkvillaån (rödmarkering på kartbild).
• 100 m utefter strandlinjen från badplatserna;
Ekenässjön, Bjädesjö, Hjälmåkra, Lammåsa, Hårdasjö, Karlsjö, Karsnäsasjön, Kolsjön, Paddingetorp, Ramsebo, Bodaryd, Serarp, Skede, Sörasjön

100 m kring kommunal badplats
100 m kring sjö & vattendrag med hög skyddsnivå

Karta 22. Kartan visar skyddsområden för vattentäkter
samt områden med hög skyddsnivå för enskilda avlopp.
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Nya skyddsområden för vattentäkt
Gamla skyddsområden för vattentäkt
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DRICKSVATTEN & AVLOPP

Utifrån hälso- och miljöskyddsaspekter bedöms att
hög skyddsnivå, enligt Naturvårdsverkets allmänna
råd 2006:7, generellt ska gälla för områden vid
följande sjöar, vattendrag och badplatser: (Varje
anläggning måste dock prövas utifrån platsens förutsättningar)
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och Trollebo (rödmarkering på kartbild).
• Inom vattenskyddsområden (blå markering på
kartbild).

Planeringsmål
• Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.

Planeringsstrategi
• Enskilda avlopp ska i särskilt utpekade områden enligt ovan, ha en hög skyddsnivå.

Kommunala avloppsreningsverk

DRICKSVATTEN & AVLOPP

En eﬀektiv rening av spillvatten är nödvändigt för
att bibehålla kvaliteten på de vattenresurser som
ﬁnns i kommunen. Avloppsreningsverk i det allmänna VA-nätet ﬁnns på 17 platser, dessutom ﬁnns
trekammaranläggningar som drivs av VA-huvudmannen på två platser i kommunen.
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En planering för att minska antalet avloppsreningsverk ﬁnns. Det är i första hand några av de mindre
verken som kommer att avvecklas. Spillvatten från
Nävelsjö kommer att ledas till Landsbros reningsverk och spillvatten från Skede kommer att ledas till
Holsby reningsverk. En samordning mellan Nye och
Farstorp ses också som möjlig. Det inbördes avståndet mellan övriga orter gör att det för tillfället inte
är aktuellt med ﬂer sammanbindningar på reningsverkssidan.
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Dagvatten

Planeringsmål

Dagvatten är det regn- och smältvatten som hamnar på hårdgjorda ytor som t.ex. gator, torg och
takytor. Dagvattnets hantering är viktig dels för
att undvika föroreningar i miljön och dels för att
undvika översvämningar med egendomsskador som
följd. Traditionellt sett har detta gjorts genom att
dagvattnet via brunnar och ledningar förts ut till
närmsta vattendrag. Nackdelar med detta system
är att dagvattnet inte renas och inte heller minskar
i mängd under sin väg ut till recipienten (sjön eller
vattendraget). Dagvatten bör istället i högre grad tas
omhand lokalt, d.v.s. att det tas upp av vegetation
på platsen och renas på sin väg ner genom marken
innan det når ut till recipienten.
Emåförbundet analyserade år 2000 dagvattnets påverkan i Emåns avrinningsområde. Konkreta förslag
till åtgärder ﬁnns framtagna i dokumentet Förslag
till dagvattenåtgärder Vetlanda kommun, ﬂera av
dessa har också genomförts. Framtida fördjupningar
över tätorter i kommunen bör väga in dessa åtgärder
tillsammans med övriga intresseområden. År 2001
utarbetades ett förslag till dagvattenpolicy inom
avrinningsområdet. Anslutningspolicy för industriell verksamhet ﬁnns framtagen av Vetab. Denna
behandlar till viss del också dagvatten. Tillämpliga
delar i ovanstående dokument återﬁnns som planeringsstrategier i nedanstående punkter och gäller
hela kommunen.
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• Dagvattensystemen ska vara utformade så att
tätorternas byggnader och anläggningar inte
skadas av dagvatten.
• Den naturliga vattenbalansen ska, så långt
det är tekniskt möjligt, inte påverkas negativt av tätorternas utveckling.

Planeringsstrategier
• Lokalt omhändertagande av dagvatten ska
tillämpas där det är möjligt.
• Tillförseln av föroreningar till dagvattensystemen ska begränsas.
• Dagvattensystemen ska utformas så att så
stor del av föroreningarna som möjligt kan
avskiljas under vattnets väg till recipienten.
• Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs i
tätorternas utveckling.
• Naturliga sjöar och vattendrag ska inte utnyttjas som dagvattendiken eller dagvattendammar.
• Dagvatten från nya områden, traﬁkplatser,
parkeringsytor, industritomter, bostadstomter m.m, ska renas genom minst sedimentering och oljeavskiljning.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Dricksvatten & avlopp
Sociala och kulturella konsekvenser
+ Dagvattendammar kan användas som dekorativa vattenspeglar och bli en tillgång i utemiljön.

Samhällsekonomiska konsekvenser
- Planläggning och nya verksamhetsområden
innebär en samhällskostnad.
+ Risken för att vattentäkter förorenas minskar,
liksom risken för framtida oväntade kostnader.
+ Höga skyddsnivåer för enskilda avlopp i utpekade områden kan förhindra framtida större
miljökostnader.
+ Lokalt omhändertagande minskar vattenreningskostnader.

Miljökonsekvenser

DRICKSVATTEN & AVLOPP

+ Utbyggnad av VA-nätet och höjda utsläppskrav
minskar utsläppen till yt- och grundvatten.
Detta stödjer miljömålen, Ingen övergödning
och Levande sjöar och vattendrag.
+ Lokalt omhändertagande av dagvattnet stödjer
miljömål som Levande sjöar och vattendrag.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbeskrivning.
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AVFALL
har en verksamhet kring behandling av förorenade
jordar vuxit upp. Anläggningen behandlar också
olika sorters träavfall både från industri och hushåll.
Träavfallet klassiﬁceras, sorteras och behandlas med
föroreningsinnehållet som grund. På anläggningen
ﬁnns en optisk sorteringsanläggning som behandlar hushållsavfall från Vetlanda, Sävsjö, Eksjö och
Uppvidinge kommun. Från dessa kommuner samt
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:
• Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner
och proﬁlera oss som en aktiv miljökommun.

Verksamheter

AVFALL

Deponering av hushålls- och industriavfall har sedan
mitten av 70-talet skett på Flishults avfallsanläggning, den ägs av Vetlanda Energi o Teknik AB som
är ett helägt kommunalt bolag. Anläggningen rymmer ett ﬂertal verksamheter. Inom området bedriver
även Ragn-Sells och Avfallskemi Sydost verksamheter inom avfallsområdet.
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Flishults avfallsanläggning har gått från en kommunala deponi till en regional avfallsanläggning. På
anläggningen ﬁnns en aktiv deponi både för farligt
och icke farligt avfall. Numera inriktas verksamheten
på behandling och återvinning. Förutom hushållsavfall hanteras betydande mängder industri- och
verksamhetsavfall. Kring deponin för farligt avfall
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Tranås, Aneby och Nässjö kommun hanteras olika
typer av grovavfall.
Avfallskemi Sydost renar olika typer av kraftigt förorenade vatten från t.ex. oljeavskiljare och bilvårdsanläggningar.
Ragn-Sells har sitt Smålandskontor inom området.

Anläggningen är utgångspunkt för de bilar företaget använder för olika entreprenader i regionen.
På anläggningen hanterar man också industri- och
verksamhetsavfall som företaget hanterar i Smålandsregionen.

Planering
För en stor del av området ﬁnns områdesbestämmelser upprättade 1994. En mindre del av området
är detaljeplanelagt 1999. För en betydande del av
fastigheten saknas dock detaljplan. Hela området
bör lämpligen omfattas av samma plan, områdesbestämmelse eller detaljplan.

Planeringsmål
• Säkerställa områdets markanvändning för
framtiden.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Avfall
Samhällsekonomiska konsekvenser
+ Säkerställd framtida tillgång till samlad hantering av samhällets avfall.

Miljökonsekvenser
+ Säkerställd samlad hantering av samhällets
sopor ger kontrollerad hantering. Detta stödjer
miljömålet Giftfri miljö.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avsnittet behöver ingen närmre miljökonsekvensbeskrivning.

Planeringsstrategi

AVFALL

• För området Flishult utreds nyttan av att
upprätta områdesbestämmelser/detaljplan
eller annan lämplig åtgärd för säkerställande
av markanvändningen.
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GRUS- OCH
BERGTÄKTER
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:
• Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner
och proﬁlera oss som en aktiv miljökommun.

GRUS- OCH BERGTÄKTER

Bakgrund

94

Från den 1 augusti 2005 prövas täkter enligt samma
bestämmelser som gäller för övriga miljöfarliga
verksamheter, 9 kapitlet miljöbalken. Täkter för energitorv regleras dock i stället enligt Lagen om vissa
torvfyndigheter (SFS 1985:620). För att bedriva
täktverksamhet måste man söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Grus
Naturgrus hittas som glaciﬂuviala avlagringar,
(framför allt åsbildningar under och över högsta
kustlinjen, deltan och sandurfält), svallsediment, älvsediment och vindavlagringar. Naturgrusavlagringar
spelar en viktig roll som grundvattenresurs.
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Naturgrus används som ballastmaterial och kan
ersättas av krossbergsmaterial i många fall, dock ej
alltid i betongtillverkning. För att trygga framtidens
vattentillgång, bevara landskapsbilden samt bevara
naturgruset som resurs för vissa angelägna användningsområden säger Sveriges miljömål som gäller
naturgrus att produktionen år 2010 ska vara max.
12 miljoner årston samt att minst 15% av ballastanvändningen ska upptas av återanvänt material.
Täkttillstånd ges av länsstyrelsen och Vetlanda kommuns Miljö- och byggförvaltning har tillsyn av alla
grus- och bergtäkter.
Länsstyrelsens Försörjningsplan för ballast från
1997, gällande grus- och bergtäkter, ligger till grund
för planeringen idag, men är i behov av revidering.
Grusförekomster i kommunen ﬁnns klassade enligt
följande beskrivning.
• Klass 1 Områden som från naturvårdssynpunkt
har särskilt stort värde och inte kan upplåtas för
täkt (röd).
• Klass 2 Områden med ett så stort värde för naturvården att de normalt inte kan upplåtas för täkt
(gul).
• Klass 3 Områden med sådant värde för naturvården eller annan resurshushålling att särskild uppmärksamhet erfordras vid prövning av ansökan
om täkt (grön).
Huvuddelen av det grus som utvinns i kommunen
kommer från Rödjenäs i Björköby, Tovaholm i
Korsberga, Ämmaryd i Ädelfors och Haga i Stenberga samt en nyöppnad sandtäkt som ﬁnns i Torp i
Myresjö. Även mindre sand- och grustäkter så kalllade husbehovstäkter ﬁnns. Kommunen är självför-
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sörjande vad gäller behovet av grus.

Berg
Vetlanda kommun försörjs med bergkrossmaterial
från kommunens tre bergtäkter i Bäckseda, Näshult
och i Rosenholm. I länsstyrelsens försörjningsplan
för ballast, har ytterligare två områden som kan vara
möjliga för brytning av berg redovisats. Dessa två
ligger i Nye och Ädelfors. Deras lämplighet som
täkter är ännu bara studerade ur materialsynpunkt.
Innan det kan bli aktuellt med eventuell brytning,
måste respektive täkt först prövas enligt miljöbalken.
För att säkra materialförsörjningen av bergkross
för framtiden har en skyddszon avsatts om ca 1 km
kring de tilltänkta bergtäkterna. Inom en sådan
skyddszon gäller områdesvisa rekommendationer för
all exploatering. Ny bebyggelse eller andra anläggningar som kan hindra eller försvåra tillkomsten
av en framtida bergtäkt, eller som kan bli störda av
den, bör ej tillåtas inom ca 1 km från det eventuella
täktområdet.

Gruvor
Vetlanda kommun har en berggrund som visat sig
intressant för mineralprospektering. För att få leta
mineraler krävs ett undersökningstillstånd. Dessa
söks hos Bergsstaten som ger tillstånd med stöd av
Minerallagen (1991:45). Undersökningsarbete i
detta sammanhang avser arbete i syfte att påvisa en
fyndighet av mineral, där brytning kräver koncessionsbeslut. Beslut om undersökningstillstånd delges
alltid kommunen och förvaras på Tekniska kontoret.

Planeringsmål
• Minska användningen av naturgrus.
• Säkra den framtida tillgången på grus- och
bergmaterial.

Planeringsstrategier
• Kommunen ska sträva efter att använda
bergkross istället för naturgrus.
• Kommunen ska i yttranden till länsstyrelsen
inte ge sitt godkännande till nya grustäkter
i klass 1 och 2 områden enligt grusinventeringen.

Grus klass 1

Karta 23. Kartan visar beﬁntliga grus- och bergtäkter
i kommunen, skyddsområden för möjliga framtida
bergtäkter och kommunens klassade grusförekomster.
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Grustäkt

Grus klass 2

Bergtäkt

Grus klass 3

Föreslaget skyddsområde för möjlig bergtäkt

Ev. grusförekomst
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• Kommunen ska i yttranden till länsstyrelsen
inte ge sitt godkännande till utvidgning av
beﬁntliga täkter i klass 1 och 2 områden, annat i det fall en mindre utvidgning kan ge en
bättre efterbehandling av täktområdet. Detta
gäller ej täkter som ingår i försörjningsplan
för ballast för Jönköpings län.
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VINDKRAFT
vindförutsättningar i kommunen (se karta 24). Den
stora teknikutvecklingen med allt högre verk har
också bidragit till att det nu är möjligt att etablera
vindkraft även i inlandets skogslandskap. De nya
verken är inte bara större utan också mycket mer effektiva, vilket gör att det krävs färre vindkraftverk än
för några år sedan för att producera samma mängd
energi.
Följande punkter ligger till grund för vindbruksplanens ställningstaganden:
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Övergripande mål
I kommunfullmäktiges styrkort inom perspektiv
Tillväxt/Utveckling anges målet:
• Vetlanda har tidigt engagerat sig i miljöfrågorna
och vi ska ytterligare skjuta fram våra positioner
och proﬁlera oss som en aktiv miljökommun.

VINDKRAFT

Inledning
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Vetlanda kommun har under senare år fått in ﬂera
ansökningar om etablering av storskaliga vindkraftverk. Eftersom vindkraft är en relativt ny företeelse i
kommunen har detta inte tidigare behandlats i den
kommunala planeringen och riktlinjer för tillstånd
saknas. För att kunna styra etableringarna och antalet vindkraftverk till de mest lämpliga platserna
har en vindbruksplan upprättats. I detta kapitel har
viktiga delar av vindbruksplanen lyfts fram. För mer
detaljerad information hänvisas till vindbruksplanen, som är en del av översiktsplanen.
Orsaken till det nyvaknade intresset för vindbruk i
kommunen beror bl.a. på att nya vindberäkningar
gjorts som visar att det ﬁnns stora områden med bra
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• Kommunen har en positiv grundinställning till
vindkraft.
• Vindbruksplanen ska bidra till god hushållning
med så väl vindenergi som andra resurser och ge
största möjliga elproduktion till minsta möjliga
intrång i miljön.

Även många natur- och kulturvärden kan komma
till skada om man inte bygger ut med försiktighet.

Rekommendationer
Nedan följer kommunens rekommendationer vad
gäller uppförande av vindkraftverk.

Utseende och placering
• Vindkraftverk ska etableras i grupper i de utpekade A-områdena (se förklaring s. 96). För att
inte hindra möjligheten att bygga grupper bör
enstaka verk undvikas helt eller planeras så att ﬂer
verk kan anslutas.
• Avståndet mellan grupper av vindkraftverk i mer
öppna landskap bör vara minst två km för att de
ska upplevas som just grupper.

• Vindbruksplanen ska möjliggöra satsningar på
vindkraft i olika delar av kommunen så att så
många olika markägare som möjligt får möjlighet
att satsa på vindkraft.

• Vindkraftverk som står i en grupp ska ha samma
navhöjd för att återspegla topograﬁn i området.
Detta gäller särskilt i lägen där verken kommer
att synas som en grupp.

Förutsättningar för vindkraft

• I varje grupp av vindkraftverk ska alla verk ha
samma rotordiameter och antal rotorblad, samma
rotationsriktning och samma färgsättning.

Förutsättningarna för att satsa på vindkraft i kommunen anses i stora drag goda. Det blåser bra i
många områden och stora områden är glesbefolkade, vilket gör det möjligt att bygga ﬂer verk. Stora
delar av kommunen består av skogsmark, som har
bedömts vara en tålig landskapstyp för vindkraft.
Det ﬁnns dock mycket att ta hänsyn till vid en utbyggnad av vindkraft i kommunen. Det ﬁnns många
känsliga och vackra landskapstyper som bör skyddas.
Turism och rekreation är viktiga områden som kan
påverkas negativt om man inte tar tillräcklig hänsyn.
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• Färgen på vindkraftverken ska vara vit eller ljusgrå. Eventuellt kan den nedre delen vara mörkare
för att bättre smälta in i landskapet
• Reklam får inte sättas upp på vindkraftverken
undantaget leverantörens logotyp.

Risker
• Där riskerna för nedisning bedöms vara stora
eller i områden med ett stort friluftsliv ska verken

förses med issensorer.
• Varningsskyltar som varnar för fallande föremål
(is eller liknande) ska sättas upp vid tillfartsvägar
och närbelägna större stigar. Varningsskylten får
inte formuleras så att allmänheten tvekar att utnyttja området, utan är endast till för att man ska
observera eventuell fara vid särskild väderlek.

Naturmiljö
• Vindkraftsverk, samt tillhörande väg- och kabeldragningar och uppställningsytor bör varken
byggas inom nyckelbiotoper, sumpskogar, strandskyddsområden, på öar eller i vatten.
• Värdefull våtmark och områden upptagna i
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering
bör inte tas i anspråk vid kabeldragning mellan
vindkraftverk och beﬁntligt kraftnät.
• Anslutning mellan vindkraftverk och beﬁntligt
elnät ska göras med markförlagd kabel.

Buller och skuggning
• Buller från vindkraftsverk får inte överskrida 40
dB(A) som riktvärde för permanent- och fritidsbostäder. Riktvärdet gäller för såväl enskilda som
grupper av vindkraftverk och vid de betingelser
som anges i Naturvårdsverkets metod för immitionsmätning av buller.
Beräknad vindhastighet i m/s på 72 m höjd

Karta 24. Kartan visar beräknad medelvindhastighet
på 72 m höjd över nollplansförskjutningen.
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6,75 - 7,07
6,50 - 6,75
6,25 - 6,50
6,00 - 6,25
5,75 - 6,00

5,50 - 5,75
5,25 - 5,50
5,00 - 5,25
4,00 - 5,00
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• Det teoretiskt värsta fallet för skuggtid ska vara
högst 30 timmar/år för permanent- och fritidsbebyggelse. Den sannolika skuggtiden ska inte
överstiga 8 timmar/år eller 30 minuter per dag.
Verk som riskerar att överskrida den ovan nämnda sannolika eller teoretiska skuggtiden, måste
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utrustas med urkopplingsautomatik som kan
begränsa skuggtiden till den tillåtna.

Grannkommuner
• Samråd ska ske med grannkommuner vid en placering närmare än två kilometer från respektive
kommungräns.

Lämplighetsklasser
Kommunen har indelats i tre lämplighetsklasser för
vindkraftsetablering (se karta 25).

A.

Områden som prioriteras för större vindkraftsetableringar. Här ﬁnns mycket goda förutsättningar
för att härbärgera vindkraftsetableringar, eftersom
det blåser mer än 6,5 m/s i årsmedelvind på höjden
72 meter över nollplansförskjutningen. Inga allvarliga konﬂikter med motstående intressen har bedömts
föreligga.

B.

Områden som är tänkbara för mindre vindkraftsetableringar, eftersom det ofta blåser mindre
än 6,5 m/s i årsmedelvind på höjden 72 meter över
nollplansförskjutningen. Landskapsbilden kan bitvis
vara mindre visuellt tålig för påverkan och här kan
föreligga vissa, om än inte starka, konﬂikter med
motstående intressen.

VINDKRAFT

C.

Fredade områden där kommunen kommer att
vara mycket restriktiv vid bedömningen av ansökan
om att uppföra vindkraftverk. Vetlanda kommun
har av en eller ﬂera anledningar bedömt dessa områden som olämpliga för vindkraft. Här ﬁnns antingen
ett eller ﬂera intressen som medför att betydande
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miljöpåverkan kan uppstå vid exploatering. Området är avsatt för andra utvecklingsmöjligheter eller så
blåser det för lite för att vara intressant för vindkraftsetablering.

Kommunens ställningstaganden
Skyddszoner kring bebyggelse
Skyddszoner har använts i planen för att minska
störningar för boende till följd av ljud, ljus och skuggor samt för att begränsa A-, B- och C-områdena
kring bebyggelse av andra skäl. Skyddszonerna är
rekommenderade ungefärliga avstånd från vindkraftverk till samhällen och större byar. En viktig grund
för dessa avstånd är ett ställningstagande att inte
förhindra framtida utbyggnad av kommunens samhällen och samlad bebyggelse. Här används tre olika
nivåer för att anpassa avståndet till storleken på samhället/byn. I Vetlanda stad är bebyggelseutvecklingen
störst och staden har därför fått en skyddszon på 2
km. Det ﬁnns ﬂera mindre samhällen med detaljplan. För dessa har en skyddszon på 1,5 km använts
i planen. Den tredje kategorin är samlad bebyggelse
som är ett begrepp som används för ca 10-20 hus
som ligger tätt tillsammans. För samlad bebyggelse
har en skyddszon på 1 km använts runt varje by.
En annan viktig grund till skyddsavstånden är att
områden kring samhällena och byarna utnyttjas
mycket för rekreation och motion. Det ﬁnns gott
om stigar och motionsspår här som skulle skadas
av alltför näraliggande vindkraft. För att bevara en
levande landsbygd bedöms det vara viktigt att även
värna om kommunens mindre samhällen. Även med
dessa skyddszoner ﬁnns det gott om utpekad, mer
lämplig, mark att bygga vindkraft på.
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Stora opåerkade områden
Där stora opåverkade områden sammanfaller med
riksintresse för vindkraft har kommunen bedömt att
vindkraften bör få företräde.

Kulturmiljö
Kommunen har justerat gränserna mellan A- och
C-områden i enlighet med den kulturmiljöanalys
som gjorts över kommunen. Ett skyddsavstånd (Cområde) på 500 m har lagts kring de utpekade kulturmiljöområdena. Närmsta A-område ligger på 750
m avstånd.

Riksintresset för totalförsvaret
Hänsyn måste tas till försvarsmaktens intressen vilket gör att område A7 troligen är omöjligt att bygga
i samt delar av områdena A1, A2, A3, A5 och A17.

Skyddade områden
Avgränsning av skyddsavstånd till skyddade områden med bevarandeintressen i kommunen beskrivs
utförligt i Vindbruksplanen kapitel 4. Ett generellt
skyddsavstånd på minst 500 meter har använts kring
Natura 2000-områden. Detta har räknats som Cområden. Med några undantag har således mark
som ligger närmare än 750 m från ett Natura 2000objekt inte klassats som A-områden. För att bedöma
om det är möjligt att etablera vindkraftverk närmare
än 750 m måste mer detaljerade utredningar göras i
tillståndsansökningarna.
Skyddsavståndet 750 m har valts då ﬂera olika fågelarter har visats kunna påverkas på detta avstånd
(Ruddock och Whitﬁeld 2007, Naturvårdsverket
2004). Kommunen förordar här försiktighetsprincipen och vill därför, i enlighet med Boverkets vindkraftshandboks rekommendationer (Boverket 2009)

inte styra storskaliga etableringar till platser som kan
påverka höga naturvärden.
Riksintresse för naturvård och kulturmiljövård bör
fredas, men de har inte fått någon generell skyddszon om de inte sammanfaller med Natura 2000områden. Naturreservat klassas som C-område, men
utan skyddszon.

F020

Riksintresseområden
Vetlanda kommun ﬁck år 2008 nya riksintresseområden för vindkraft utpekade i kommunen.
Områdena är väldigt kantiga och tar inte hänsyn till
exempelvis natur- och kulturvärden.

Riksintresseområdet F020 förskjuts åt sydöst p.g.a.
de naturvärden som ﬁnns i Natura 2000-områdena
Vrången, Tjusthult och Gnyltån. I dessa områden
ﬁnns bl.a. ﬁskgjuse, orre och tjäder som är störningskänsliga arter.
Riksintresseområdet F011 utgår enligt kommunens
förslag. Den södra delen klassas som visuellt känsligt
landskap och igenom området sträcker sig ett riks-

F017
F016

F017
F012

F011
F010
F008

Karta 25. Kartan visar A-, B- och C-områden samt de
beﬁntliga och föreslagna riksintresseområdena för vindkraft.
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A-områden
B-områden
A-områden
C-områden
Föreslagna riksintresseområden
Befintliga riksintresseområden

Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun

VINDKRAFT

En noggrannare vindberäkning och analys av landskapets värden har nu gjorts. Därför vill kommunen
justera riksintresseområdena så att de bättre stämmer
överrens med vindbruksplanens intentioner. Områden som pekats ut som olämpliga för vindkraft och
samtidigt varit klassade som riksintresseområden för
vindkraft tas i detta förslag bort. Riksintresseområden för naturvård och Natura 2000 har fått företräde framför vindkraftsintresset. Områdenas gränser
justeras även för att bättre följa vindbruksplanens
utpekade lämpliga områden i stort som baseras på
en noggrannare vindberäkning (500m intervall).
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intresseområde för naturvård som anses känsligt för
vindkraftsetableringar. Dessutom ﬁnns det mycket
bebyggelse i området och kvarvarande yta med bra
vindläge blir väldigt liten.
Området F008 justeras lite för att undvika ett visuellt känsligt område i öster.
Område F010 justeras efter landskapsanalysen och
den mer detaljerade vindberäkning som gjorts.
Områdena F012, F016 och F017 får en ny avgränsning. I området ﬁnns ﬂera känsliga Natura
2000-områden med bl.a. orre och tjäder som störningskänsliga arter, samt ett stort riksintresseområde
för naturvård. Dessa områden undantas från större
vindkraftsetablering. Områdena justeras även efter
den samlad bebyggelse som ﬁnns och efter den nya
vindberäkningen.

VINDKRAFT

I kommunens förslag pekas områden med en beräknas vindhastighet på över 6,5m/s på 72m höjd
ut som lämpliga. Den totala utpekade riksintresseytan har i detta förslag minskat från ca 80km2
till ca 70km2. Dock pekar kommunen ut områden
utöver riksintresseområdena som lämpliga för större
vindkraftsetablering. Dessa så kallade A-områden är
grönmarkerade i kartan.

Tabell 4. Tabellen visar en sammanfattning av kriterier
för avgränsning av A- och C-områden.
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Kriterium

Avgränsningskriterier för A-områden (Här vill kommunen C-områden (här ska
ha vindkraft)
vindkraft ej byggas)
Beräknad vindhastighet Årsmedelvind på minst 6,5 m/s på 72 metershöjd över nollplaneförskjutningen.
Avstånd till bebyggelse 1000 meter till samlad bebyggelse, 1500 meter till större orter
och 2000 m till Vetlanda stad.
Skyddsavstånd till vägar ska vara minst verkets totalhöjd + 50
Skyddsavstånd till
m.
allmänna vägar och
järnvägar
Skyddsintressen
Ej klassat som A-områden (lämpliga områden) inom 750 m
Naturreservat samt
från skyddsområdena Natura 2000 (undantag Gnyltån) samt inom 500m från
inom naturreservat, skyddade kulturmiljöer och riksintresse
Natura 2000
för naturvård.
Biologisk infrastruktur Värdetrakterna för skog och odlingslandskap vägs in men ger
inte per automatik ett förbud eller ett ok. Här får vi ha en
dialog med er på kommunen om vilka konsekvenserna kan bli
av byggnationer inom viktiga värdetrakter.
Våtmarkssystem
Våtmarkssystemen vägs in men ger inte per automatik ett
förbud eller ett ok.
Visuellt mycket käns- Det är områden som identiﬁerats i landskapsanalysen och
Alla visuellt mycket
liga områden
förslagsvis anläggs inga vindkraftverk i dessa områden.
känsliga områden
Tålighet i landskapet
Uppgifter om hur mycket olika landskapstyper tål hämtas ur
landskapsanalysen
Närhet till ledning
Denna utvärdering görs av EON och då efterfrågas hur
mycket åtgärder som kommer att krävas för att möjliggöra en
etablering av vindkraft i området. Vad de får för påverkan är
avgörande.
Sjöar
Arean för alla sjöar över 50 ha räknas bort från det som klassas
som lämpligt område.
Sammanhängande areal Arealen ska vara minst 2 km2 (rymmer ca 7 verk om man
räknar 1 verk /30 ha). All mark som är inom 500 m från
bebyggelse räknas bort från arealen men området begränsas
inte av det.
Utfall antal områden
19st
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Planeringsmål
• Kommunen har som målsättning att minst
80 vindkraftverk ska byggas i kommunen.
Detta antal skulle producera el motsvarande
kommunens totala elförbrukning.
• Arbeta för att vindkraftverken byggs i de
lägen som pekas ut som lämpliga i vindbruksplanen.

Konsekvenser av genomförande
- avsnitt Vindkraft
Miljökonsekvensbeskrivning
Vindbruksplanen, som är en del av översiktsplanen, har miljökonsekvensbeskrivits. Denna ﬁnns
i kapitel 5 i vindbruksplanen.

Planeringsstrategi

VINDKRAFT

• Vindbruksplanen ska ligga till grund för
beslut i vindkraftsärenden.
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5. UTVECKLINGSOMRÅDEN
I KOMMUNENS ORTER

25

VETLANDA

FARSTORP

EKENÄSSJÖN

RAMKVILLA

HOLSBY-SJUNNEN

KVILLSFORS

NYE

PAULISTRÖM

LANDSBRO

SKIRÖ

MYRESJÖ

KORSBERGA

BJÖRKÖBY

SKEDE
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VETLANDA
För Vetlanda centralort ﬁnns en fördjupad översiktsplan (FÖP) från 1993. Denna
gäller fortfarande och skall läsas tillsammans med nedanstående redovisning som
endast redovisar områden där inte exploatering är påbörjad. År 2005 gjordes en
utredning av möjliga exploateringsområden, vilken antogs av kommunstyrelsen
samma år. I utredningen togs också hänsyn till den kulturhistoriska förstudie
som 2003 gjordes av Jönköpings länsmuseum. 2005 föreslogs vissa förändringar
i förhållande till gällande FÖP från 1993. Några bostadsområden (i närheten till
Västerleden) ändrades till verksamhets/industriområden, dessutom tillkom några
bostadsområden. En grönstrukturplan är framtagen och antogs 2006 av kommunstyrelsen. Denna redovisar bland annat rekreationsområden, viktiga gröna stråk,
parker m.m. Grönstrukturplanen är framtagen som en så kallad sektorsplan som
inte vägts mot andra intressen, som t.e.x exploateringsintressen. Detta innebär
t.ex. att grönstrukturplanen från 2006 kan peka ut ett område för rekreation som
är avsatt för industri i gällande översiktsplan. Med de senaste tre årens villabyggnation som bakgrund bedöms inte omfattningen av de redovisade bostadsområdena
räcka till under hela översiktsplanens tidshorisont.
Med ovanstående planer och utredningar som bakgrund samt att det ﬁnns ett
behov av mark för byggande av ﬂerbostadshus i centralorten, ﬁnns ett stort behov
av en ny fördjupning av översiktsplanen för såväl centrum som hela centralorten
inklusive Bäckseda.

Bostäder
UTVECKLINGSOMRÅDEN

B1. Området är detaljplanelagt 2007 för ca 23 villatomter. Inom området har en
särskild arkeologisk utredning utförts.
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B2. Området är avsatt i FÖP från 1993 samt redovisat i utredning 2005 av möjliga exploateringsområden. Inom området har en särskild arkeologisk utredning
utförts. Inom området ﬁnns RAÄ-nr 29 en stensättningsliknande lämning.
B3. Området är avsatt i FÖP från 1993 samt redovisat i utredning 2005 av möjliga exploateringsområden. Inom området har en särskild arkeologisk utredning
utförts.
B4. Området är redovisat i utredning 2005 av möjliga exploateringsområden.
Området är redovisat som rekreationsområde i grönstrukturplanen.

B5. Området omfattar beﬁntliga tomter i fritidshusområde. Upprättande av detaljplan som möjliggör omvandling till permanentboende pågår. Området gränsar
till område som är avsatt som rekreationsområde i grönstrukturplanen.
B6. Området detaljplanelades 1992. Planen är utformad med avsikt att området
ska bebyggas med ﬂerbostadshus. Kommande fördjupning av ÖP:n bör ta ställning till om denna inriktning ska vara kvar eller om hela eller delar ska inriktas
mot villabebyggelse. Marken ägs av ett företag som producerar småhus. Inom
området motiverar fornlämningsbild och topograﬁ att det inför exploatering bör
utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag dolda och
okända fornlämningar berörs.

Utredningsområde
Område där förutsättningar för bostadsbebyggelse ska utredas närmare.
U1. Området ﬁnns inte tidigare med i några utredningar, men ska studeras närmare. Det ligger utefter vägen till område B5 (Sandlandet – Byaberg). Området
är redovisat som rekreationsområde i grönstrukturplanen. I nordvästra delen av
området ﬁnns fornlämning RAÄ-nr 81 Bäckseda sn som utgörs av ett förhistoriskt
gravröse. Inom området motiverar fornlämningsbild och topograﬁ att det inför
detaljplanearbetet bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag
dolda och okända fornlämningar berörs.
U2. Området ﬁnns med i FÖP från 1993. Förutsättningar för att exploatera
området bör dock studeras ytterligare. I norra delen av området ﬁnns fornlämning
RAÄ-nr 26 Bäckseda sn som utgörs av fossil åker samt ett förhistoriskt gravröse.
Inom området motiverar fornlämningsbild och topograﬁ att det inför detaljplanearbetet bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag dolda och
okända fornlämningar berörs.

Utvidgningsriktningar
Pilarna på kartan på följande sida visar framtida möjliga riktningar för stadens utveckling. Förutsättningarna för ytterligare bebyggelse i dessa riktningar bör utredas
i kommande FÖP.

Omvandlingsområde
O. Området omfattar privatägd mark, Storeö och Hökås. I området ﬁnns både fritidshus och permanenthus. Under senare år har nybyggnation skett i området. Ny
bebyggelse eller ombyggnad som förändrar karaktären på området bör föregås av
detaljplan. Planeringsstrategier för området ﬁnns i kapitlet landsbygdsutveckling i
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strandnära lägen, rubrik omvandlingsområden.

Vetlanda & Bäckseda

V1

Verksamheter

B3

V1. Området ﬁnns i FÖP från 1993, men är något lägesförändrat i utredningen 2005. Inom området ﬁnns fornlämning
RAÄ-nr 234, 357-359 och 366 som utgörs av rösen och fossil
åker. En särskild arkeologisk utredning har genomförts och
fornlämningarna omfattas av kulturminneslagens bestämmelser som innebär att tillstånd krävs för att ta bort lämningarna.
V2. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 1993, men är något
förändrat i utbredning. En viss del av bostadsområdet i FÖP
1993 ingår, medan resterande del av bostadsområdet utgår.
Del av området är rekreationsområde i grönstrukturplan från
2006. I kommande FÖP ska avvägning göras mellan dessa
intressen. Blir det aktuellt med exploatering innan FÖP är
gjord får avvägning eller kompensation för rekreationsintresset
göras i detaljplaneringen. Kommande FÖP bör utreda förutsättningarna för järnvägsanlutning. Inom området motiverar

B1

B2

V2
V5

V3

K
V4

Förklaring till kartorna
Förslag till framtida bostadsområde

Förslag till framtida kyrkogårdsområde

B6

Utredningsområde

B4
U1

Omvandlingsområde
Förslag till framtida vägområde

B5

U2

Befintligt rekreationsområde
O

Möjlig utvidgningsriktning

Vetlandas exploateringsområden.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

Förslag till framtida verksamhetsområde
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fornlämningsbild och topograﬁ att det inför detaljplanearbetet bör utföras en
särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag dolda och okända
fornlämningar berörs.
V3. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 1993 som bostadsmark. Användning och
utbredning är förändrad från FÖP 1993. Inom området är en särskild arkeologisk utredning steg 1 genomförd. Området inrymmer en mycket stor arkeologisk
kunskapspotential och utredningen förordar att den centrala och norra delen av
området undantas från markexploatering. Inom området ﬁnns idag följande kända
fornlämningar, RAÄ-nr 344-353 som utgörs av äldre odlingslämningar (hägnader
och fossil åker) samt boplatslämningar och vägbank. Fornlämningarna omfattas
av kulturminneslagens bestämmelser. De sydöstra delarna av området närmast
väg 127 bedöms i länsmuseets rapport från 2006 som möjliga att exploatera. För
resterande del av området föreslås en utredningsetapp 2 med sökschaktningar och
digital kartering. I kommande fördjupning av översiktsplanen bör en justering av
området ske med hänsyn till den arkeologiska utredning som genomförts.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

V4. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 1993, men är något förändrat i utbredning.
Delar av området är rekreationsområde i grönstrukturplan från 2006. I kommande FÖP ska avvägning göras mellan dessa intressen. Blir det aktuellt med exploatering innan FÖP är gjord får avvägning eller kompensation för rekreationsintresset
göras i detaljplaneringen. Inom området är en särskild arkeologisk utredning steg
1 och 2 genomförda. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga
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V5. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 1993. Området är särskilt lämpligt för industri som exempelvis har utsläpp till luften och bullrar. Området bedöms kunna
anslutas till järnväg. Inom området ﬁnns motionsspår. Inom eller i direkt anslutning till området ﬁnns fornlämning RAÄ-nr 337-339 och 341-343 som utgörs av
förhistoriska gravar (domarring, rest sten), fossil åker och kolningsgrop, vägbank
och hägnad. En särskild arkologisk utredning etapp 1 har genomförts. Fornlämningarna omfattas av kulturminneslagens bestämmelser som innebär att tillstånd
krävs för att ta bort lämningarna.

Kyrkogård
K. Området ﬁnns avsatt för utvidgning av skogskyrkogården i FÖP från 1993.

EKENÄSSJÖN
För Ekenässjön ﬁnns fördjupad översiktsplan (FÖP) från 2000, denna bedöms
fortfarande aktuell.

Bostäder
B1. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 2000. Området berör i norra delen till viss
del ett våtmarksområde som inventerades av länsstyrelsen år 1998. Området berör
känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att
det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att
klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.
B2. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 2000 som utredningsområde för framtida
bostäder. Berör känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och topograﬁ
som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.
B3. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 2000. Byggnadsplan från 1957 visar bostäder
och folkpark för området. Området ingår i ett större område som idag används för
rekreation. Området berör känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och
topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en
särskild utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.
B4. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 2000. Området ingår i ett större område
som idag används för rekreation. Området berör känd fornlämning samt har en
fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända
fornlämningar berörs.

Utredningsområde.
Område där förutsättningar för bostadsbebyggelse ska utredas närmare.
U. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 2000. Marken är privatägd. Området har en
fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända
fornlämningar berörs.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Invid södra stranden av Ekenässjön har ett område pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Detta behandlas i eget avsnitt i huvuddokumentet.
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Ekenässjön

Verksamheter

B1

Nedanstående industriområden ligger väster om järnvägen Vetlanda-Nässjö.
Möjligheten att i framtiden kunna ansluta området till järnväg bör utredas innan
områden V4 och V3 tas i anspråk. Detta för att inte bygga bort denna eventuella
framtida möjlighet.
V1. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 2000. Området berör känd fornlämning
samt har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några
idag okända fornlämningar berörs.

B2

U

B3

V2. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 2000. Området berör känd fornlämning
samt har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några
idag okända fornlämningar berörs.

B4

V3. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 2000. Området var aktuellt i utredningen
angående ”Lokaliseringsförutsättningar för etanolproduktion i Vetlanda kommun”
som utfördes 2007 av ÅF-Process på uppdrag av Höglandets kommunalförbund.
Området berör känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och topograﬁ
som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

V1

V2

V5
V3

V4

V5. Området är detaljplanelagt 1998. En stor del av området är ianspråktaget av
industri.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

V4. Området ﬁnns avsatt i FÖP från 2000. Området berör känd fornlämning
samt har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några
idag okända fornlämningar berörs.
Ekenässjöns exploateringsområden.
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HOLSBY - SJUNNEN
För Holsby - Sjunnen antogs 1982 en områdesplan som även omfattade Vetlanda
tätort och Ekenässjön. Denna har fram tills nu gällt som fördjupning av översiktsplanen, men upphör nu att gälla. Aktuella delar ingår i denna plan.

V4. Området är detaljplanelagt 1976 (stadsplan). Överrenstämmer också med
1982 års områdesplan. Gata och VA ﬁnns utbyggt. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande exploatering bör utföras
en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Bostäder

V5. Området är detaljplanelagt 1997. Avviker från 1982 års områdesplan.

B1. Området är detaljplanelagt 1976 (stadsplan). Området stämmer också med
1982 års områdesplan. Delar av området berördes år 2002 av planläggning då en
mindre del ändrades från bostad till naturmark. Området ingår i ett större område
som idag används för rekreation. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ
som motiverar att det inför kommande exploatering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

V6. Området är detaljplanelagt 1980 (stadsplan). Överrenstämmer också med
1982 års områdesplan.

B2. Området ﬁnns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida
möjligt bostadsområde. Området ingår i ett större område som idag används för
rekreation. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det
inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för
att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

NYE
För Nye ﬁnns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras i
strot av de byggnadsplaner som fastställdes 1962 och 1979.

Bostäder
B1. Området är detaljplanelagt 1979 (byggnadsplan).
B2 och B3. Områdena är detaljplanelagda 1962 (byggnadsplan).
Holsby - Sjunnen

Verksamheter

UTVECKLINGSOMRÅDEN

V1. Området är detaljplanelagt 1975 (stadsplan). Överrenstämmer också med
1982 års områdesplan. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som
motiverar att det inför kommande exploatering bör utföras en särskild arkeologisk
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

108

V5
B1

V3. Området är detaljplanelagt 1976 (stadsplan). Överrenstämmer också med
1982 års områdesplan. Gata och VA ﬁnns utbyggt. Järnväg ﬁnns till området.
Området ingår i ett större område som idag används för rekreation. Området har
en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande exploatering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag
okända fornlämningar berörs.

V3

V1

V2. Området är detaljplanelagt 1976 (stadsplan). Överrenstämmer också med
1982 års områdesplan. Området ingår i ett större område som idag används för
rekreation. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det
inför kommande exploatering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att
klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

V4

B2

V2

Holsby-Sjunnens
exploateringsområden.
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V6

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Nye

Invid norra stranden av Karsnäsasjön har ett område pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Detta behandlas i ett eget avsnitt i huvuddokumentet.

B1

LANDSBRO
För Landsbro antogs 1982 en områdesplan som även omfattade Myresjö samhälle.
Denna har fram tills nu gällt som fördjupning av översiktsplanen, men upphör
nu att gälla. Aktuella delar ingår i denna plan. Nämnas kan att i centrala delar av
samhället saknas detaljplan för beﬁntlig bebyggelse.

B2
B3

Bostäder
B1. Området ﬁnns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida
möjligt bostadsområde. Marken är privatägd. Området berör känd fornlämning
samt har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några
idag okända fornlämningar berörs.

Nyes exploateringsområden.

B2. Området ﬁnns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida
möjligt bostadsområde. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Landsbro

B2

B3. Området ﬁnns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida
möjligt bostadsområde. Marken är privatägd. Området har en fornlämningsbild
och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras
en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

B1

Verksamheter

UTVECKLINGSOMRÅDEN

B3
V

V. Området ﬁnns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida
möjligt industriområde. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Landsbros
exploateringsområden.
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MYRESJÖ

Myresjö

För Myresjö antogs 1982 en områdesplan som även omfattade Landsbro samhälle.
Denna har fram tills nu gällt som fördjupning av översiktsplanen. Den upphör nu
att gälla. Aktuella delar ingår i denna plan.

V

Bostäder
B1. Området ﬁnns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida
möjligt bostadsområde. Marken är privatägd. Området har en fornlämningsbild
och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras
en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.
B3

B2. Området ﬁnns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida
möjligt bostadsområde. Marken är till största del privatägd. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag
okända fornlämningar berörs.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

B3. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan). Området stämmer också
med 1982 års områdesplan. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som
motiverar att det inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

110

B2
B1

Myresjös
exploateringsområden.

B4. Området ﬁnns avsatt i områdesplan från 1982 och ligger kvar som framtida möjligt bostadsområde. Del av området ingår i ett större område som idag
används för rekreation. Området berör känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande detaljplanearbete
bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs

Verksamheter
V. Området är detaljplanelagt 1996 men överrenstämmer inte med 1982 års områdesplan. Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det
inför kommande detaljplanering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för
att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.
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B4

BJÖRKÖBY

Björköby

För Björköby ﬁnns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling
regleras i stort av två byggnadsplaner från 1955 respektive 1971, vilka till stor del
täcker hela samhället.

Bostäder
B1. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan). Gata och VA- ﬁnns utbyggt.
Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande exploatering bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga
om några idag okända fornlämningar berörs.

V1

B2. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan). Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande exploatering bör
utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända
fornlämningar berörs.

V2

B1

B2

B3

B3. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan). Området har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande exploatering bör
utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända
fornlämningar berörs. Särskild hänsyn bör tas till kyrkomiljön vid utformningen
av bebyggelsen inom området.

Björköbys
exploateringsområden.

Farstorp

Verksamheter
V1. Området är detaljplanelagt 1955 (byggnadsplan). Del av området är privatägt.

FARSTORP

B1

För Farstorp ﬁnns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras
i stort av två byggnadsplaner från 1962 respektive 1982, vilka till stor del täcker
hela samhället.
B2

Bostäder
B1. Området är detaljplanelagt 1982 (byggnadsplan). Gata och VA ﬁnns utbyggt.
Farstorps
exploateringsområden.

B2. Området är detaljplanelagt 1962 (byggnadsplan). Marken är privatägd.
B3. Området är detaljplanelagt 1962 (byggnadsplan). Marken är privatägd.

B3
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

V2. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan).

111

RAMKVILLA

Ramkvilla

För Ramkvilla antogs 1972 en områdesplan. Denna har fram tills nu gällt som
fördjupning av översiktsplanen, men upphör nu att gälla. Aktuella delar ingår i
denna plan.
B

Bostäder
B. Detaljplan är lagakraftvunnen 2010-02-17. Området överensstämmer till viss
del med områdesplan från 1972. Fornlämningsbild och topograﬁ motiverar att det
inför kommande exploatering inom området bör utföras en särskild arkeologisk
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Invid norra stranden av sjöarna Klockesjön och Örken har områden pekats ut för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta behandlas i eget avsnitt i huvuddokumentet.
Ramkvillas
exploateringsområden.

KVILLSFORS
För Kvillsfors ﬁnns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras i stort av den byggnadsplan som fastställdes 1965. Denna har delvis ändrats
och utvidgats av nyare planer.

Kvillsfors

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Bostäder

112

B. Området är redovisat under beskrivningen av Kvillsfors samhälle i 1998 års
översiktsplan. Området härstammar troligen från ett förslag till områdesplan framtaget år 1974. Denna blev dock aldrig antagen.

V1

V3

V2

Verksamheter
V1. Området är redovisat under beskrivningen av Kvillsfors samhälle i 1998 års
översiktsplan. Området härstammar troligen från förslag till områdesplan framtaget år 1974. Denna blev dock aldrig antagen.
V2. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan).

B

V3. Området är detaljplanelagt 1987 (byggnadsplan). Området har nära till järnvägsanslutning.
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Kvillsfors
exploateringsområden.

PAULISTRÖM

Pauliström

För Pauliström antogs 1973 en områdesplan. Denna har fram tills nu gällt som
fördjupning av översiktsplanen, men upphör nu att gälla. Aktuella delar ingår i
denna plan.

B

Bostäder
V

B. Området är detaljplanelagt 1977 (byggnadsplan). Området överenstämmer
med områdesplan från 1973. Området berör känd fornlämning samt har en fornlämningsbild och topograﬁ som motiverar att det inför kommande exploatering
bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Verksamheter
V. Området är detaljplanelagt 1976 (byggnadsplan). Området överenstämmer
med områdesplan från 1973. Fornlämningsbild och topograﬁ motiverar att det
inför kommande exploatering inom området bör utföras en särskild arkeologisk
utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

Pauliströms
exploateringsområden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Skirö

Invid sjön Ramsen söder om samhället har ett område pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta behandlas i eget avsnitt i huvuddokumentet.
B

SKIRÖ

UTVECKLINGSOMRÅDEN

För Skirö ﬁnns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras i
stort av en byggnadsplan från 1962. Denna omfattar större delen av samhället.

Bostäder
B. Området är detaljpplanelagt 1962 (byggnadsplan). Marken är privatägd.
Särskild hänsyn bör tas till kyrkomiljön vid utformningen av bebyggelsen inom
området. Fornlämningsbild och topograﬁ motiverar att det inför kommande
exploatering inom området bör utföras en särskild arkeologisk utredning för att
klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.
Skirös
exploateringsområden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Invid norra och södra stranden av Skirösjön har områden pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta behandlas i huvuddokumentet.
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KORSBERGA

Korsberga

För Korsberga ﬁnns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras i stort av den byggnadsplan som fastställdes 1947. Denna har delvis ersatts
av nyare planer och delvis upphävts i samhällets sydvästra del. Vid utbyggnad av
samhället har avvikelse skett från planen i många fall. Vi ser ett behov av en fördjupning av översiktsplanen över Korsberga samhälle.

Bostäder
B. Området är detaljplanelagt 1982 (byggnadsplan). Särskild hänsyn bör tas till
kyrkomiljön vid utformningen av bebyggelse i närheten av denna. Fornlämningsbild och topograﬁ motiverar att det inför kommande exploatering inom området
bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag okända fornlämningar berörs.

B

Verksamheter
V1. Området är detaljplanelagt 1971 (byggnadsplan). Marken är privatägd.
V2. Området är detaljplanelagt 1982 (byggnadsplan). Marken är delvis privatägd.
Fornlämningsbild och topograﬁ motiverar att det inför kommande exploatering
inom området bör utföras en särskild utredning för att klarlägga om några idag
okända fornlämningar berörs.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

V1

114

V2

Korsbergas
exploateringsområden.
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SKEDE

Skede

För Skede ﬁnns ingen översiktlig plan framtagen. Samhällets utveckling regleras
i stort av den byggnadsplan som fastställdes 1959. Denna har delvis ändrats och
utvidgats av nyare planer.

B1

Bostäder

K

B2

B1. Området är detaljplanelagt 1976 (byggnadsplan). Gata och VA ﬁnns utbyggt.
B2. Området är detaljplanelagt 1976 (byggnadsplan). Särskild hänsyn bör tas till
kyrkomiljön vid utformningen av bebyggelsen inom området. Fornlämningsbild
och topograﬁ motiverar att det inför kommande exploatering inom området bör
utföras en särskild arkeologisk utredning för att klarlägga om några idag okända
fornlämningar berörs.

Verksamheter
V1. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan).

V1

V2. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan).
V3. Området är detaljplanelagt 1983 (byggnadsplan).

V2

V3

Kyrkogård
K. Området är detaljplanelagt för utvidgning av skogskyrkogården i byggnadsplanen från 1959. Marken är privatägd.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Skedes
exploateringsområden.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
BOENDEMILJÖ
Nulägesbeskrivning och nollalternativ
Tidigare utpekade områden för villabebyggelse i Vetlanda är snart färdigbyggda. Fortsätter utvecklingen
i samma takt som tidigare kommer marken som
pekats ut i tidigare översiktsplan snart ta slut. Utan
ett vidare arbete med en översyn av centralorten
och utpekade utvecklingsriktningar skulle tätortens
utveckling stagnera. Kommunen kan då inte uppnå
sitt mål för befolkningsökning. En stagnation av
centralortens bebyggelse skulle få långsiktiga negativa samhällsekonomiska eﬀekter för kommunen som
helhet. Ett rimligt antagande är att ﬂer hade valt att
bosätta sig utanför planlagt område.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Alternativt hade den framtida planeringen av bostadsområden fått ske med detaljplanering utan stöd
i översiktsplanen. De översiktliga övervägandena
som görs i en översiktsplan skulle då gå förlorade.
Dessutom skulle allmänhetens möjlighet att påverka
ortens utveckling vara mindre då samrådet skulle ske
med en mindre krets av sakägare.
Nollalternativet innebär även att bostadsområden
som funnits med i tidigare översiktsplan men som
idag är borttagna delvis skulle kunna bebyggas. De
boendeområden som är borttagna fanns väster om
Västerleden och kallas Norget och Madhagen. Områdena är genom Västerledens barriärverkan för cyklister och gångtraﬁkanter från Vetlanda stad, vilket
kan tänkas leda till att ﬂer skulle köra bil in till stan.
Området Norget kolliderade även med arkeologiska
lämningar och skulle därför ha minskats i storlek.
Det mindre boendeområdet har istället slagits samman med Norgets industriområde och anges som
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ett stort verksamhetsområde i denna översiktsplan.
Även området Madhagen har krympts för att inte
arkeologiska lämningar ska påverkas. Detta mindre
område har även ändrats till verksamhetsområde i
den nya översiktsplanen.

Sammanfattning av planförslaget
Himlabackarna (B1, B2, B3)
Himlabackarna i norra delen av Vetlanda pekades
ut i 1993 års översiktsplan och i 2005 års exploateringsutredning. Denna översiktsplan innebär
ett något förändrat utredningsområde och vidare
utvecklingsriktning har pekats ut utmed Värnevägen och mot Mellangårdsbacken. Det området som
pekades ut i 1993 års översiktsplan är förändrat på
grund av att det kommer i konﬂikt med fornminnen, naturvärden och för att markförhållandena för
bebyggelse är svåra.
Himlabackarna ligger nära elljusspår och vandringsleder, vilket tillsammans med ﬁn utsikt och närhet
till staden förväntas göra området attraktivt för
boende. Närheten till centrum och samhällsservice,
som beﬁntliga skolor och framtida butiker, gör att
förutsättningarna för att skapa ett område som inte
är beroende av biltraﬁk är goda.
Möjligheterna att med cykelväg förbinda området
med övriga centralorten är goda. Närheten till handel är även positiv. En eventuell framtida etablering
av en dagligvaruhandel i handelsområdet Nydala
skulle ytterliggare bidra till att minska transportsträckorna. Flera större arbetsplatser ﬁnns även i
områdets närhet.

249

Västra Kråkegården (B4, U1)
I 1993 års översiktsplan är området Västra Kråkegården redovisat som rekreationsområde. I exploateringsutredningen för Vetlanda centralort från 2005
är ett mindre område utpekat som lämpligt för
bostadsändamål. Denna översiktsplan föreslår att ett
större område mot Grumlan ska utredas för bostadsändamål.
Västra Kråkegården ligger nära Vetlanda centrum.
Möjligheterna att ansluta beﬁntliga cykelvägnät
och utnyttja beﬁntliga överfarter över Västerleden
är goda. Cykel- och gångbana ﬁnns idag längs med
Östanåvägen och Friluftsvägen. Området förväntas
bli mycket attraktivt för boende. Ett större friluftsområde, sjön Grumlan och Emån ﬁnns i närheten
och kan göra området mycket attraktivt för boende.
En utökning av bebyggelsen mot Grumlan kommer även att knyta den beﬁntliga bebyggelsen vid
Grumlan närmare centralorten. Vetlanda får på
detta vis en mindre utspridd bebyggelsestruktur och
utnyttjandet av samhällets resurser i form av teknisk
försörjning och service förbättras och underlättas.

Miljömål och andra miljöförhållanden
Himlabackarna
En förlängning av Himlabackarna innebär att naturmark tas i anspråk. I området ﬁnns idag skog, åker
och igenväxande betesmarker. Landskapets uppbyggnad tyder på att det kan ﬁnnas en stor biologisk
mångfald inom området. Området bedöms även i
mindre utsträckning användas för friluftsliv. Naturoch kulturvärdena kan i mindre utsträckning påverkas negativt om inte hänsyn till beﬁntliga värden
tas i detaljplaneringen. En framtida utbyggnad av

Åtgärder för att förebygga, hindra eller
motverka betydande miljöpåverkan.

Västra Kråkegården
Området berör ett skogsbestånd i den östra delen
med höga naturvärden. Beståndet är lövträdsdominerat med stora trädslagsvariationer och ett välutvecklat buskskikt. Skogsbeståndet löper ända ner
till Emån och är värt att bevara ur ﬂera aspekter inte
minst för fågellivet. I övrigt är området dominerat
av barrblandskog men med större inslag av lövträd
i den södra delen. I västra delen av området ﬁnns
ﬂera stenmurar som kan ha både ett kulturellt värde
och ett naturvårdsvärde. En framtida utbyggnad av
området leder till ﬂer hårdgjorda ytor och mängden
dagvatten som måste tas om hand.

Himlabackarna
Dagvatten från hårdgjorda ytor bör i största möjliga
utsträckning tas om hand lokalt (LOD) i form av
öppna dammar, inﬁltrationsdiken etc. Detta för
att minimera belastningen av dagvattenutsläpp till
Vetlandabäcken. Eventuella dammar kan placeras i
områdets södra delar.

Betydande miljöpåverkan
Himlabackarna
Den största miljöpåverkan bedöms ske genom en
ökad traﬁk när Himlabackarna sträcks ut och avstånden till centrum blir längre.
Kulturhistorisk förstudie har genomförts för området. Inom det i översiktsplanen föreslagna området
ﬁnns en registrerad fornlämning RAÄ 120 samt röjningsrösen och möjliga boplatslägen. Hur röjningsrösen och eventuella boplatser behandlas ska avgöras
av en kommande särskild arkeologisk utredning.
Västra Kråkegården
Det nya området vid Västra Kråkegården kan påverka friluftslivet då delar av det större rekreationsområde tas i anspråk. Natura 2000-området kring
Emån kan påverkas då Västra Kråkegården angränsar
till området.

Kring fornlämningen ska ett fritt område lämnas
som buﬀert i framtida detaljplanering. Exploatering av området har negativ betydelse för beﬁntliga
naturvärden. Det är därför viktigt att lämna naturområden mellan bebyggelseområdena och anpassa
bebyggelsen till naturvärden som större träd.
Åkrarna och delar av betesmarken i området höskördas och betas av hästar. Igenväxning av området motverkas på så sätt. En exploatering medför
troligen att denna markanvändning helt upphör
och närområdet kan komma att förslyas och på sikt
återbeskogas utan en aktiv skötsel. En möjlighet till
fortsatt betning av öppna ytor i närområdet vore bra
ur naturvårdssynpunkt.
Speciell vikt måste även läggas vid infrastrukturen
för att kunna minimera biltraﬁken. Området bör
få en egen busshållplats och en bra cykelväg till
centrum. Vetlanda kommun ska även arbeta för att
en livsmedelsbutik etableras i Nydala handelsområde
som ligger i anslutning till Himlabackarna.
Västra Kråkegården
Det är nödvändigt med en särskild arkeologisk
undersökning i området före vidare detaljplanering.
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Buller från Östanåvägen måste beaktas i den fortsatta planläggningen. Dagvatten från hårdgjorda ytor
bör i största möjliga utsträckning tas om hand lokalt
i form av inﬁltrationsdiken eller liknande.
Vid vidare planering ska särskild hänsyn tas till
friluftslivets användning av området. De mest frekventa strövstigarna bör behållas och värdefull natur
skyddas.

LANDSBYGDSUTVECKLING I
STRANDNÄRA LÄGE
Nulägesbeskrivning och nollalternativ
Planförslaget för strandnära boende pekar ut områden för landsbygdsutveckling och styr bebyggelseutvecklingen utmed stränderna till ett fåtal områden.
Ett nollalternativ innebär att inga områden pekas
ut. Då ﬁnns inte möjligheten att etablera boende
närmare stranden än 100 meter i områden som inte
tidigare varit bebyggda.
Det ﬁnns idag en efterfrågan på boende utanför
planlagt område. Attraktiva tomter intill de mindre
orterna bedöms minska denna efterfrågan. Om inte
områden för strandnära tomter pekas ut kan utvecklingen gå mot en utspridd bebyggelsestruktur med
allt ﬂer ensamliggande hus. Befolkningsminskningen
i de mindre tätorterna bedöms fortsätta och underlag för handel och service minska. Befolkningen i
de mindre tätorterna måste transportera sig in till
centralorten för service som exempelvis skola och för
att handla. Nollalternativet innebär även en begränsning av turismens utveckling och har en negativ
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området leder till ﬂer hårdgjorda ytor och mängden
dagvatten som måste tas om hand.
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inverkan på sysselsättningen etc.
Nollalternativet innebär att naturen och landskapsbilden utmed strandområdena kommer att förbli
opåverkad. Men landskapsbilden intill de mindre
orterna kan bli förändrad då befolkningen och möjligheten att hålla landskapet öppet minskar.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Sammanfattning av planförslaget
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Ett antal områden har pekats ut som möjliga för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utpekandena har skett både utifrån byggande av bostäder och
verksamheter med anknytning till turism. Urvalet av
områden har skett utifrån de kriterier som gemensamt tagits fram tillsammans med Uppvidinge,
Hultsfred och Högsby kommun och baserar sig på
reglerna för lättnader i strandskyddet. Kriterierna
utgår ifrån att de nyexploaterade områdena ska utgöra en fortsättning på beﬁntlig bebyggelse och vara
utvecklande för landsbygden. Vad som gynnar landsbygdsutvecklingen har fokuserat på upprätthållande
av samhällsservicen och turismens utveckling. Vi
utgår från att det är positivt att människor bosätter
sig även i de mindre orterna. Ett möjligt planeringsalternativ kunde varit att planeringen skulle eftersträva en koncentration av befolkningen till centralorten. En mindre utspridd befolkning kan ses som
positivt ur transport och miljösynpunkt. ÖP:n utgår
istället från att en koncentration av befolkningen till
orterna är positiv ur transportsynpunkt.
Valet av områden baserar sig även på de synpunkter
som kommit in under synpunktsinsamlingsrundor
2006 i de mindre orterna. Vi har i valet av områden
lagt fokus på samhällenas utvecklingsmöjligheter. En
alternativ metod hade varit att fokusera på var det
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ur en miljömässig och ekologisk synpunkt kan vara
lämpligt med bebyggelse. Det hade krävt ett omfattande utredningsarbete och det bedöms att detta
utredningsarbete istället ska göras i samband med
detaljplanering.

Miljömål och andra miljöförhållanden
För varje område har en översiktlig bedömning/inventering gjorts av kända kultur- och naturvärden.
Detta har framförallt skett gentemot tillgängliga
GIS-skikt. Dessa värden redovisas direkt i bilagan
för varje delområde.

Betydande miljöpåverkan
Då strandområden ofta används för friluftsliv
kan utvecklingen av bebyggelse utmed stränderna
påverka människors friluftsliv och rekreationen
negativt. Ofta används även strandområdet av olika
arter av djur och växter. Påverkan på friluftslivet,
naturlivet och landskapsbilden bedöms bli begränsad
då de utpekade områdena oftast utgör förlängningar
av redan beﬁntlig bebyggelse och inga nyetableringar görs. De utpekade områdena bedöms bidra
till en positiv samhällsutveckling då underlaget för
samhällsservice och eventuell handel förbättras. Om
samhällsservice och dagligvaruhandel ﬁnns kvar i de
mindre samhällena bedöms behovet av transporter
minska då färre behöver pendla till centralorten.

Åtgärder för att förebygga, hindra eller
motverka betydande miljöpåverkan.
Alla områden ska detaljplaneläggas och då ska även
naturförhållanden undersökas noggrant. Det ska
säkerställas i detaljplan att de kriterier som ﬁnns
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angivna är uppfyllda före byggnation. Tomtgränsen
ska vara avgränsad och en tydlig markering ska avgränsa tomten från vattenlinjen för att allmänhetens
passage ska säkerställas. Områdenas utformning ska
styras i detaljplanen för att få en estetiskt tilltalande
bebyggelse som bidrar till att försköna landskapsbilden.

NÄRINGSLIV
Nulägesbeskrivning och nollalternativ
Största delen av de verksamhetsområden som pekats
ut i denna plan har i tidigare fördjupad översiktsplan från 1993 varit utpekade som industriområde.
Vissa områden har omformats något där konﬂikt
med annan typ av markintressen övervägt. Delar av
områden som tidigare angetts för bostadsändamål
har förändrats för att istället anges som verksamhetsområden. P.g.a. hänsyn till natur- och kulturvärden
leder planförslaget inte till att ett större område för
verksamheter pekas ut än vad som tidigare var utpekat för industrier.
Om inte områden pekats ut som verksamhetsområde skulle det på sikt kunna leda till en brist på mark
och ett hinder för nyetableringar. God tillgång till
mark skapar möjligheter för företag som har verksamheter i centrum att ﬂytta sin verksamhet till en
mer ändamålsenlig placering. Verksamhetsområdena
har goda förbindelser till Västerleden, vilket skulle
kunna minska transporter av farligt gods i centrum.
Ett område pekas även ut som lämpligt för verksamheter som kan ha nytta av järnvägsförbindelser.
Detta kan styra utvecklingen mot mer gods på

Att ett område för verksamhet som bedöms vara
miljöstörande pekas ut är positivt. Alternativet hade
varit en spridning av verksamheterna som på sikt
skulle kunna störa beﬁntliga områden eller hindra
framtida bostadsutveckling.
Att områdena Madhagen och Norget pekas ut som
verksamhetsområden istället för boendeområden
hindrar delvis en framtida västlig utveckling av
staden. Men på grund av begränsande miljöfaktorer
som bland annat buller skulle i vilket fall bostadsbebyggelse vara svår att etablera inom området. Dessutom bedöms Västerleden vara en barriär för gång
och cykeltraﬁkanter. Därför skulle förmodligen bil
dominera som transportmedel till och från området
och centrum. Att cykla och gå till arbetet bedöms
inte påverkas i lika stor utsträckning av Västerledens
barriärverkan som t.ex. barns skolväg.
Däremot kan en trolig framtida utveckling vara att
ett större område skulle förbli obebyggt intill Norget. Då skulle området förbli opåverkat och fortsätta
användas som rekreationsområde.
Utan en styrning av handeln i översiktsplanen skulle
en framtida utveckling kunna resultera i en utspridning av externhandeln utmed Västerleden. Detta
skulle generera mycket traﬁk mellan externhandeln
och motverka miljömålet Begränsad miljöpåverkan.
Utan förslag på strandnära bebyggelse skulle troligen
befolkningsminskningen fortsätta i de mindre orterna. Handeln kan på sikt försvinna från de mindre

orterna, vilket skulle resultera i ökad traﬁk in till
Vetlanda centralort.

Sammanfattning av planförslaget
Det huvudsakliga syftet med avsnittet Näringsliv är
att det i Vetlanda kommun ska ﬁnnas god planberedskap för nyetableringar både i centralorterna och
i de mindre orterna. En separat MKB görs för de
mindre orterna. I avsnittet pekas ett antal områden
ut som verksamhetsområden. Fokus i MKB:n ligger
på nedanstående områden.
Skärpet (V1)
Området ﬁnns med i tidigare översiktsplan men är
något förskjutet åt väster mot riksväg 31 .
Norget (V2)
I tidigare översiktsplan är området redovisat som
två områden, dels ett för bostäder i söder och dels
ett industriområde i norr. I denna översiktsplan är
området sammanslaget till ett större verksamhetsområde. Utsträckningen på den sammanslagna ytan
är något förändrad på grund av de arkeologiska
förutsättningarna.
Madhagen (V3)
I tidigare översiktsplan är området redovisat som
bostadsområde. Områdets utsträckning är något
omformat på grund av arkeologiska förutsättningar.
Nässja (V4)
Området ﬁnns avsatt i tidigare översiktsplan. Området är något förändrat på grund av att de arkeologiska förutsättningarna begränsar områdets utbredning
i söder.
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Norra Brunnsgård (V5)
Området ﬁnns avsatt i tidigare översiktsplan och delar är även detaljplanerat. Med tanke på huvudsaklig
vindriktning anses området vara särskilt lämpligt för
industri som har utsläpp till luft. Områdets utformning är något förändrat från tidigare översiktsplan.
Området ligger i närheten av vägreservatet för en
eventuell framtida nordlig omfart. En tänkbar framtida traﬁklösning kan vara att ansluta området direkt
till planerad omfart och helt ta bort transporterna
genom tätbebyggt område. Vägarna till området är
redan idag goda ur säkerhetssynpunkt och området
lämpar sig därför för verksamhet med farliga ämnen.
Det bedöms även ﬁnnas goda förutsättningar för att
ansluta området till järnvägen.
Planeringsstrategier för handeln
För handeln är översiktsplanens viktigaste miljökonsekvenser att externhandeln främst ska koncentreras
till Nydala handelsområde och att handel ska ﬁnnas
kvar i de mindre orterna.

Miljömål och andra miljöförhållanden
Skärpet (V1)
En möjlig grav har upptäckts vid den översiktliga
fältbesiktningen som gjordes i samband med den
kulturhistoriska förstudien. Området består främst
av barrblandskog med dominans av tall. En viss källpåverkan förekommer i den norra delen. Inga högre
naturvärden ﬁnns registrerade i området. Området
ﬁnns inte i närheten av nuvarande bostadsområden
och har i dagsläget ingen cykelvägsanslutning. Det
gör att området är separerat från övriga centralorten. Men en framtida utbyggnad av bostadsområdet
Himlabackarna kommer att komplettera området.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

järnvägen. En trolig framtida utveckling är att mer
gods kommer att transporteras på vägarna om inte
möjlighet till järnvägstransport ges.
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Norget (V2)
Söder om området ﬁnns de registrerade fornlämningarna RAÄ41 och RAÄ42. Dessa fornminnen
(gravar) indikerar att det också bör ﬁnnas förhistorisk bebyggelse i närområdet. Att exploatera i
närheten av fornlämningarna bedöms inte lämpligt
med tanke på fornlämningsmiljön. Därför har delar
av området i söder som i tidigare översiktsplan redovisats som bostadsområde tagits bort. Ett område i
öster har också tagits bort i denna översiktsplan på
grund av fornlämningsområde RAÄ 181.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

I området ﬁnns några skogsbestånd med högre
naturvärden som i ﬂera fall sammanfaller med de
fornlämningar som ﬁnns på området. I nordvästra
delen av området mot kraftledningsgatan ﬁnns
ett tallbestånd på mossmark som är lämnat för fri
utveckling enligt gällande skogsbruksplan. Hänsynskrävande vedsvampar och lavar är funna i beståndet.
Området är mycket utnyttjat som strövområde och
ﬂera upptrampade stigar samt uppmärkta spår ﬁnns.
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Gång- och cykelvägsförbindelse mellan Vetlanda
stad och området ﬁnns från Karlslundsområdet via
en bro över Västerleden. Avstånden från staden är
korta och uppmuntrar till att cykla eller gå vilket
bland annat stödjer miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
Madhagen (V3)
Röjningsrösen och möjliga boplatslägen ﬁnns i området. Norr om området ﬁnns registrerad fornlämning RAÄ 75 och strax norr härom ytterligare två
registrerade fornminnen, varav det ena är Tjuvarör.
Dessa fornminnen (gravar) indikerar att det också
bör ﬁnnas förhistorisk bebyggelse i närområdet. Att
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exploatera i närheten av fornlämningarna bedöms
inte lämpligt med tanke på fornlämningsmiljön.
Den norra delen av området i den tidigare översiktsplanen är därför borttaget.
I södra delen av området ﬁnns ett källområde kallat
Tvillingkällorna. I östra delen gränsar området till
ett skogsbestånd med höga naturvärden. Området är
lövdominerat med stor trädslagsblandning. Enstaka
jättegranar och grova aspar ﬁnns i området. Utmed
vattendraget ﬁnns ﬂera källﬂöden, de så kallade
Tvillingkällorna. Här ﬁnns även rester av äldre jordbruksmark samt stenmurar. I sydvästra delen av det
planerade exploateringsområdet vid Madhagen ﬁnns
ﬂera grövre lövträd, en mycket gammal tall, aplar,
trädgårdsväxter samt stenmurar och en gammal jordkällare. Hela miljön runt boningshuset och resterna
från det äldre lantbruket har ett visst kulturellt värde
och även ett estetiskt värde i det i övrigt skogsbruksdominerade området. I den västra delen gränsar området till en lövsumpskog där vattenståndet varierar
med Emåns ﬂöde.
Gång- och cykelvägsförbindelsen från centrum är
goda och sträcker sig fram till korsningen Hällingevägen –Slättelundsvägen.
Nässja (V4)
Söder om området ﬁnns den registrerade fornlämningen RAÄ 48. Dessa fornminnen (gravar) indikerar att det också bör ﬁnnas förhistorisk bebyggelse i
närområdet. Att exploatera i närheten av fornlämningen bedöms inte lämpligt med tanke på fornlämningsmiljön. Södra delen av det i översiktsplanen
redovisade området är därför borttaget.
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I området ﬁnns inga högre naturvärden registrerade.
Men genom området går ett uppmärkt motionsspår
och ﬂera stigar. Området passeras på vägen ut till
det större rekreationsområdet Östanå. Utbyggnad
av området kan påverka tillgängligheten till rekreationsområdet negativt.
Området har goda gång- och cykelvägsförbindelse
som ﬁnns vid Markörvägen i väster. En gångtunnel
ﬁnns vid korsning med Västerleden. I öster ﬁnns
gång- och cykelvägförbindelse via gamla Östanåvägen.
Norra Brunnsgård (V5)
I området löper Brostugebäcken ner mot Byestad
och ut i Emån. I Brostugebäcken ﬁnns bäcköring
vilket tyder på att vattendraget är av mycket högt
naturvärde. I den södra delen ﬁnns markerade spår
och många upptrampade stigar. Detta område är
mycket högt utnyttjat för rekreation under årets alla
månader.
Gång- och cykelväg till industriområdet ﬁnns längs
Flugebyvägen. En anslutande gång- och cykelväg
ﬁnns även från bostadsområdet Brunnsgård.
Röjningsrösen, kolningsgrop och möjliga boplatslägen ﬁnns i området. Sydväst om området ﬁnns fornminnet RAÄ 45. Det bör observeras att ett lämpligt
fornlämningsområde lämnas fritt från exploatering i
detaljplaneringen.
Planeringsstrategier för handeln
En styrning av handeln till Nydala handelsområde
kan minska bilismen i samhället och stödjer därmed
ﬂera miljömål. Externhandel kan lättare knytas till

Genom att arbeta för att befolkningen i orterna utanför Vetlanda stad ska upprätthållas och förutsättningarna för handeln ska ﬁnnas kvar i orterna kan
transporterna inom kommunen minimeras.

Betydande miljöpåverkan
En utbyggnad av de ovan nämnda områdena kan
leda till att värdefull natur påverkas och att landskapsbilden förändras. Det ﬁnns även fornlämningar
inom områdena som kan påverkas negativt. Områdena är även via olika vattendrag en del av Emåns
upptagningsområde. Emån är Natura 2000-område
och kan påverkas negativt av en utbyggnad. Dagvatten från hårdgjorda ytor bör i största möjliga
utsträckning tas om hand lokalt (LOD) i form av
inﬁltrationsdiken och fördröjningsmagasin. Det
samlade dagvattnet bör passera en sedimenteringsdamm med oljeavskiljare innan det leds vidare ut i
naturen.

för att ta sig till och från arbetet. I dagsläget har
områdena anslutning till staden och bostadsområdena med cykelvägar. Dessa behöver byggas ut för
att förbättra anslutningen.

Åtgärder för att förebygga, hindra eller
motverka betydande miljöpåverkan.
Skärpet (V1)
Eventuellt förorenat dagvatten som kommer vid en
exploatering bör samlas upp så att det inte orenat
rinner ut i Föredadammen och Vetlandabäcken.
En arkeologisk utredning behövs för att klarlägga
statusen på den möjliga graven.
Norget (V2)
Det är viktigt att korridorer med skog sparas där
stigar kan anläggas för att områdets rekreationsvärden ska kunna upprätthållas. Dagvatten från
exploaterade delar av området får inte orenat ledas
till vattendraget som löper ner mot Tvillingkällorna.
Det hänsynskrävande området mot kraftledningsgatan i den västra delen bör sparas.
För området bör en arkeologisk utredning av de
möjliga boplatslägena samt röjningsrösena närmare
utredas.

Stora delar av de områden som är utpekade används
idag för rekreation. En utbyggnad kan därmed
påverka människors möjligheter till friluftsliv och
därmed påverka folkhälsan negativt. Det är därför
viktigt att detta tas hänsyn till i utformningen av
framtida detaljplaner.

Madhagen (V3)
Det är viktigt att planera för hantering av dagvatten
så att det inte orenat passerar ut till det östra skogsområdet med källﬂödena och i lövsumpskogen i den
västra delen. Ytterliggare utredningar av arkeologin
kan behövas. En del lövträd är lämpligt att bevara.

Stor del av verksamhetsområdena är samlade utanför
Västerleden vilket kan leda till att ﬂer använder bilen

Nässja (V4)
Vid detaljplaneläggning är det viktigt att säkra
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rekreationsvärdena i området genom att t.ex. lämna
gröna stråk för passage.
Norra Brunnsgård (V5)
Det är mycket viktigt att Brostugebäcken och dess
närmiljö bevaras med tanke på dess höga naturvärden. En lämplig skyddszon runt bäcken måste
fastställas i ett tidigt skede. Vid vidare detaljplanering av området måste särskild utredning ske för att
inte utsätta bäcken och dess närområde för negativa
ingrepp samt nedsmutsning från orenat dagvatten
och andra tänkbara belastningar. Det är vidare även
viktigt att stigar och markerade spår som försvinner
vid en exploatering ersätts med nya i detaljplaneringen.
En arkeologisk utredning behöver göras av de möjliga boplatslägena, kolningsgropen, samt röjningsrösena som också närmare karteras. Framtida komplettering av gång- och cykelväg längs Hammargatan
kan komma att behövas.

INFRASTRUKTUR
Nulägesbeskrivning och nollalternativ
Om de förslag till fysiska åtgärder som pekas ut i
planen inte genomförs innebär det ett nollalternativ
med beﬁntliga vägsträckningar.
För vägen Sjunnen-Alseda innebär en utebliven omfart framförallt att traﬁksäkerheten genom samhällena samt miljöproblemen med i första hand buller
kvarstår.
För en utebliven vägsträckningen Ekenässjön-SjunÖversiktsplan 2010 - Vetlanda kommun
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övriga delar av kommunen om den är geograﬁskt
samlad. Förutsättningarna är bättre för att få tillstånd bussförbindelser. Dessutom blir externhandeln
mer lättillgänglig för gående och cyklande. Det är
inte bara är positivt för miljön utan även för de som
inte har tillgång till bil.
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nen innebär det att traﬁken även fortsättningsvis går
genom Ekenässjön med miljö- och bullerproblem
som följd. Traﬁken genom Vetlanda fortsätter att gå
på Västerleden som är avsedd för genomfartstraﬁk.
Detta innebär inga större miljöproblem annat än
längre transportsträcka och tid med den miljöbelastning som det innebär.
Förslag till utredning i Karlstorp syftar till att förbättra framkomligheten för tunga fordon i backen
upp till Karlstorp.
Förslag till utredning i Bäckaby syftar till att förbättra miljön i samhället där det går tunga fordon
bokstavligt inpå husknuten.
Utebliven åtgärd för påfarten till länsväg 127 från
Nävelsjö innebär att den dåliga traﬁksäkerheten vid
påfarten kvarstår.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Sammanfattning av planförslaget
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För vägen Sjunnen – Alseda pågår arbetet med en
arbetsplan som Vägverket ansvarar för. En föreslagen
väglinje ﬁnns framtagen.
För Vägsträckningen Ekenässjön – Sjunnen är ett
brett utredningsområde avsatt i översiktsplanen. Utpekandet innebär att en lämplig väglinje bör kunna
hittas inom området.

Påfarten från Nävelsjö på länsväg 127 kan efter en
utredning innebära ett annat läge. Det ﬁnns idag
inget framtaget förslag på ett eventuellt nytt läge för
anslutning.

Miljömål och andra miljöförhållanden
Vägen Sjunnen – Alseda
Inom området berörs ett fåtal yngre fornlämningar.
Området består till största delen av skogsmark, ängsoch hagmarker berörs i liten omfattning. I pågående
arbete med arbetsplan gås djupare in i miljöförhållanden och konsekvenser av genomförande.
Vägen Ekenässjön – Sjunnen
Riksintresset Emån korsas vid Sjunnen. Missgynnade och sällsynta växt- och fågelarter samt värdefull
våtmark är värdefulla naturvärden i området. Rekreationsområde för Vetlanda stad berörs så till vida
att det ﬁnns gott om stigar och vägar som används
för promenader.
Vid Ekenässjön berörs en grundvattenförekomst
med miljökvalitetsnorm. Nuvarande status är god
kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Kvalitetskrav år 2015 är god kemisk och kvantitativ status.
Desto närmre Ekenässjön vägen kommer ju mera av
området berörs.
Spritt inom området ﬁnns fornminnen såsom exempelvis hålväg, torp och fossil åker.

samt Bäckaby kyrkby som är utpekad i kommunen
Kulturhistoriska utredning från 1989.
Påfarten från Nävelsjö
Eventuellt nytt förslag på anslutningsläge kan beröra
grundvattenförekomst med miljökvalitetsnorm. Nuvarande status är god kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Kvalitetskrav år 2015 är god kemisk
och kvantitativ status.

Betydande miljöpåverkan
Vägen Sjunnen-Alseda innebär en ny omfart med en
positiv miljöpåverkan. Traﬁksäkerheten förbättras
betydligt och bullret i människors boendemiljöer
minskar. Åtgärden stödjer framförallt miljömålet God bebyggd miljö då det leder till att färre
blir utsatta för traﬁkbuller. Det samma gäller för
vägsträckningen Ekenässjön-Sjunnen där samhället Ekenässjöns miljö- och bullerproblem minskar
betydligt. Omfarterna leder till en kortare körsträcka
och minskar utsläppen från nedbromsningar och
accelerationer i traﬁken. Åtgärden stödjer även här
framförallt miljömålet God bebyggd miljö då det
leder till att färre blir utsatta för traﬁkbuller.
Förslag till utredning i Karlstorp syftar till att förbättra framkomligheten för tunga fordon i backen
upp till Karlstorp, traﬁksäkerheten påverkas också av
detta.

Utredningsområdet i Karlstorp är en naturlig
fortsättning på den nyligen byggda väganslutningen
sydost om Karlstorp.

Utredningsområdet i Karlstorp
Området berör ett värdefullt odlingslandskap.

Förslag till utredning i Bäckaby syftar till att förbättra miljön och traﬁksäkerheten i samhället, där det
går tunga fordon bokstavligt inpå husknuten.

Utredningsområdet i Bäckaby följer den sträckning
som är avsatt i byggnadsplanen från 1961.

Utredningsområdet i Bäckaby
Området berör en kulturhistorisk lämning (bytomt)

En ny påfarten på länsväg 127 från Nävelsjö kan
innebära en betydlig förbättring av traﬁksäkerheten.
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Förbättrade omfarter minskar hindren i form av
samhällen där hastigheten minskar, och ökar traﬁkens framkomlighet. Det kan i ett större perspektiv
leda till ett ökat utnyttjande av godstransporter och
personbilstraﬁk på väg och en ökad miljöpåverkan.
Den totala miljökonsekvensen bedöms dock vara
övervägande positiv då bullret och avgaser i orterna
minskar.
Omfarter kan medföra minskat underlag för exempelvis kiosker, butiker, kaféer och näringsställen.
Detta kan få ekonomiska och sociala konsekvenser i
samhällena.

Åtgärder för att förebygga, hindra eller
motverka betydande miljöpåverkan.
För planerade omfarter Sjunnen-Alseda och Ekenässjön-Sjunnen kommer det i det fortsatta arbetet
tas fram detaljerade miljökonsekvensbeskrivningar.
För att motverka en framtida traﬁkökning behöver
fortsatta satsningar göras för att förbättra gång- och
cykelvägnätet samt järnvägsnätet. För utredningar
gällande Ekenässjön-Sjunnen, Karlstorp, Bäckaby
och Nävelsjö är det viktigt att väglinjen i största
möjliga mån tar hänsyn till de natur- och kulturvärden som ﬁnns.

UTVECKLINGSOMRÅDEN I
KOMMUNENS ORTER
Denna konsekvensbeskrivning gäller ÖP bilagan

”Utvecklingsområden i kommunens orter”. Den
behandlar dock endast orterna utanför centralorten, eftersom utvecklingen av Vetlanda centralort
behandlas tidigare i MKB:n.

Avgränsning
En översiktlig bedömning av den inverkan som sker
på miljö och rekreation har gjorts för de geograﬁskt
avgränsade områden som pekats ut i bilagan vad gäller bostäder och verksamheter.
Översiktlig bedömning av konsekvenser av att ha
tillgängliga områden i de ﬂesta av kommunens orter
för byggande av bostäder och verksamheter beskrivs
utifrån sociala och kulturella konsekvenser, samhällsekonomiska konsekvenser och konsekvenser för
miljön.
De områden som tidigare pekats ut eller detaljplanelagts i något sammanhang har aktualitetsbedömts
och i förekommande fall lyfts in i översiktsplanen.
Inga områden som inte tidigare varit med i planeringen har pekats ut.

Översiktlig konsekvensbeskrivning av
bostadsområden
Sociala och kulturella konsekvenser av bostadsbyggande i kommunens orter kan antas skapa möjlighet
till inﬂyttning och på så vis upprätthålla underlag
för både kommersiell och oﬀentlig service. Detta
är en förutsättning för en ort med befolkning av
blandad ålder.
Samhällsekonomiska konsekvenser bedöms vara att
underlag för kommersiell och oﬀentlig service kan
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bibehållas. I ﬂertalet orter ﬁnns också den kommunala infrastrukturen i princip redan utbyggd.
Konsekvenser för miljön är också sammankopplade
med att servicen ﬁnns i orten eller i en närliggande
ort. Det är framför allt knutet till transporter, både
för dagligvaruhandel och möjlighet till allmänna
kommunikationer upprätthålls och utvecklas.

Översiktlig konsekvensbeskrivning av
verksamhetsområden
Sociala och kulturella konsekvenser är att möjlighet
ﬁnns att ha sitt arbete på orten samt att möjlighet
ﬁnns att starta eller utveckla redan beﬁntliga företag.
Samhällsekonomiska konsekvenser är att boendet
på orten gynnas. Belastningen på industriområden
i centralorten minskar. Företagande i dessa orter
innebär dock krav på god infrastruktur dels på det
allmänna vägnätet och dels på IT-infrastrukturen.
Detta medför infrastrukturinvesteringar.
Konsekvenser för miljönär att miljöbelastningen för
utsläpp av transporter minskar i centralorten där
koncentrationerna blir mindre. Arbetspendling till
centralorten minskar.

Översiktlig bedömning av inverkan på
natur, kultur och rekreation i orterna
Ekenässjön
B1
• Mindre del fossil åker i norra delen.
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B2
• Stor del fossil åker.
• Liten del ingår i länsstyrelsens våtmarksinventering.
B3
• Stor del fossil åker samt område med skogsbrukslämningar ca 20x15 m (NV-SÖ) bestående av en
kolbotten och en kolarkojgrund.
B4
• Stor del fossil åkermark.
• Området används för rekreation.
V1, V2, V3 och V5
• Områdena berörs till vissa delar av fossil åker.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

V3
• Fornlämningar, kolningsanläggning, väg och torp.
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U
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.

Holsby - Sjunnen
B1
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Vägbuller bör observeras.
B2
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
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• Området används för rekreation

• Riksintresse för naturvård, Lannaskedeplatån.

V1
• Delar ingår i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering 1989.

B2
• Riksintresse för naturvård, Lannaskedeplatån.
• Del av området används för rekreation.

V2
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Området används för rekreation.

B3
• Riksintresse för naturvård, Lannaskedeplatån.
• En missgynnad kärlväxt med status; ”ﬁnns troligen”.

V3
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Området används för rekreation.

V
• Riksintresse för naturvård, i kanten av Lannaskedeplatån.

V4
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
V5
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Närheten till Emån bör observeras.
V6
• En mindre del omfattas av strandskydd.
• Närheten till Emån bör observeras.
• Stor del används till fotbollsplan.

Björköby
B1, B2 och B3
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
V1
• En missgynnad art, fågel, har påträﬀats i kanten av
området
V2
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.

Myresjö
B1, B2 och B3
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.

Landsbro
B1
• Fornlämning, färdväg.
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V
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.

Farstorp
B1, B2 och B3
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.

Kvillsfors
B
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Del av området används för rekreation.
• Risker och buller från järnvägen bör observeras.

V3
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Närheten till Emån bör observeras.

Skirö

Korsberga

Skede

B
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Risker och buller från järnvägen bör observeras.

B1 och B2
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.

V1
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
V2
• Fornlämningsliknande lämning inom del av området.

Ramkvilla

V1
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Området används för rekreation.
• Närheten till Emån bör observeras.

B
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Området används för rekreation.

V2
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
• Området används för rekreation.

B
• Fornlämning, torp, jordkällare och röjningsrösen.

B
• Ligger inom länsstyrelsens avgränsning för värdefullt odlingslandskap Skirö – Stenberga – Högarp.

V1
• Regionalt sällsynt fågel i utkanten av området.
V2
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
V3
• Området används för rekreation.

Nye
B1, B2 och B3
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.

Pauliström

V
• Inga konﬂikter med kända natur- och kulturvärden.
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B4
• Misstänkt järn- bronsåldersgrav.
• Del av området används för rekreation.
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BEGREPP
Inledning

Rekreation & fritid

Miljömål

Planeringskommittén (PLAKO) - är kommunstyrelsens forum för samordning i planeringsfrågor.
PLAKO har till uppgift att i samarbete mellan
nämnder och förvaltningar bereda övergripande
strategiska planeringsfrågor.

Det oﬀentliga rummet - är ett begrepp i samhällsplanering för utrymmen i bebyggelse inomhus eller
utomhus dit allmänheten har enkelt tillträde. Dit
räknas framför allt gator, torg och parker. Det ﬁnns
också halvoﬀentligt, halvprivat och privat utrymme.

GIS - betyder Geograﬁska Informations System och
är ett digitalt system som fångar in, lagrar, analyserar
och presenterar data som är länkad till en karta.

Fossila bränslen - omfattar olika energikällor främst
oljeprodukter, naturgas och kol som kommer från
äldre geologiska perioder och påträﬀas under marken. Utsläpp från fossila bränslen bidrar till jordens
uppvärmning och man vill därför minska användningen av dessa.

Säkerhet

Vattendirektivet - eller ramdirektivet för vatten från
2000 styr den europeiska gemenskapens vattenpolitiska samarbete. Direktivet syftar till enhetliga regler
för skydd av europeiska vatten.

Plan- och bygglagen (PBL) - trädde i kraft 1987
och ersatte då äldre lagstiftning. PBL är det centrala
regelverket inom plan- och byggområdet.

Vård & omsorg
Särskilt boende - är en boendeform för äldre som
omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad
och hemsjukvård dygnet runt.
Trygghetsbostäder - är bostäder för äldre som fyllt
70 år. Någon biståndsbedömning enligt socialtjänstens regler krävs inte. Trygghetsbostäderna ska
uppfylla höga krav på tillgänglighet, tillgång till
gemensamhetslokaler, servicevärd/- värdinna eller
motsvarande och trygghetslarm. Bostäderna kan vara
hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

BEGREPP

Seniorbostäder - är ett samlingsbegrepp för former
av ordinärt boende som utmärks av god tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler. Viss
uppnådd ålder krävs för att få ﬂytta in.
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Vattentäkt - är en vattenreservoar, t.ex. sjö eller
grundvatten, som används för att ta vatten ur frö
exempelvis till den lokala dricksvattenförsörjningen.
Inﬁltrationsbenägna jordarter - är exempelvis
sand- och grusavlagringar där mycket nederbörd kan
sugas upp av jorden. Lera är däremot exempel på en
jordart som inte kan suga upp så mycket vatten.
Översvämningskartering - visar riskerna för översvämning i olika områden nära vatten. Beräkningarna görs genom inventeringar och mätningar av ﬂöden och vattennivåer. Med hjälp av dessa mätningar
och hydrauliska modeller beräknas vattenstånd och
vattenutbredning vid olika extrema situationer som
exempelvis s.k. hundraårs regn och högsta ﬂöde.

Infrastruktur
Regional tranportplan - Regionförbundet för
Jönköpings län har fått i uppdrag av regeringen att
arbeta fram ett förslag till en transportslagsövergripande länsplan för perioden 2010-2021. I planen
redovisas investeringar och åtgärder för vägar, traﬁksäkerhet och kollektivtraﬁk.
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Övergödning - uppstår på grund av utsläpp av för
mycket växtnäringsämnen i mark och vattendrag.
Ämnen som kväveoxider och fosfater från t.ex. avloppsanläggningar bidrar till att sjöar växer igen och
att havsmiljöer drabbas av algblomning.
Grundvattenakvifär - är en geologisk bildning som
lagrar grundvatten med så stor lagringskapacitet och
så stor genomsläpplighet att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. I en akvifär kan
det ﬁnns ett eller ﬂera grundvattenmagasin.
Fastbränsle - är ett uttryck för t.ex. ved, pellets,
briketter, ﬂis och spån. Det är ett kretsloppsanpassat
bränsle som inte bidrar till ökade växthusgaser.
Avrinningsområde - är det landområde, inklusive
sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. All nederbörd som faller inom avrinningsområdet rinner
ut i havet via enbart ett vattendrag.

Kulturmiljö

Dricksvatten- och avlopp

Områdesbestämmelser - är en planform för en översiktlig reglering av mark- och vattenanvändning och
av bebyggelse. Det går endast att reglera vissa, i lagen
angivna, frågor och ska alltid ha stöd i översiktsplanen.

Vattenskyddsområde - är ett av länsstyrelsen eller
kommun inrättat geograﬁskt område till skydd för
en vattenförekomst med betydelse för dricksvattenförsörjning.

Småbrutet landskap - kan förklaras som ett småskaligt landskap med många små öppningar, som åkrar
och ängar, i ett större skogslandskap.
Topograﬁ - beskriver ett landskaps höjdskillnader
mellan t.ex. berg och ﬂoder.

Yt- & grundvatten
Biotopvård - innebär att man med aktiv skötsel vårdar ett mark- eller vattenområde så att de växt- och
djursamhällen som hör hemma där gynnas.
Grundvatten - kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen.
Ytvatten - är det vatten som ﬁnns på jordens yta i
sjöar, vattendrag, hav och våtmarker.
Vattenförekomst - Sveriges vattenområden har
delats in i ett antal så kallade vattenförekomster. En
vattenförekomst är ett homogent vattenområde,
exempelvis en sjö eller en sträcka i en å eller en älv.
För varje vattenförekomst ska en miljökvalitetsnorm
beslutas. Vattenförekomster kan delas in i ytvattenförekomst och grundvattenförekomst. En sjö eller
ett vattendrag måste vara av en viss storlek för att få
räknas som en vattenförekomst. Detta gäller dock
inte grundvatten.

Sedimentering - är processen när t.ex. sand och lera
sjunker ner i stillastående vatten.

Vindkraft
Nollplansförskjutning - innebär att den höjd som
vinden beräknas egentligen är högre upp än angivna
72 m p.g.a. att marken är skogsbevuxen. Över skog
är nollplansförskjutningen cirka ¾ av trädens höjd.
Samtliga områden i Vetlanda är övervägande skogsklädda och med antagande om en typisk trädhöjd på
20 m blir nollplansförskjutningen ca 15 m, varför
motsvarande höjder ovan mark blir 72 + 15 = 87 m
respektive 103 + 15 = 118 m.
Riksintresseområden - är geograﬁska områden som
är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Områdena kan vara viktiga av olika skäl.
Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller
naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga
att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det
kan också vara så att områdena är viktiga för att de
ska användas till någon exploatering, t.ex. för vägar,
järnvägar eller någon energianläggning (t.ex. vindkraft). Det är bara när markanvändningen ska ändras som det kan få någon betydelse att ett område är
av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas
alltså inte. Översiktsplanen ska alltid behandla de
riksintressen som ﬁnns i kommunen.
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BEGREPP

Naturmiljö

Recipient - är t.ex. en sjö eller ett vattendrag som är
mottagare av dagvatten.

Översiktsplan 2010 - Vetlanda kommun
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From:
Martin Karlsson
Sent:
Mon, 2 Sep 2019 12:35:15 +0000
To:
'kommun@hogsby.se';info@uppvidinge.se;'info@vaxjo.se';Sävsjö
Kommun;Nässjö Medborgarkontoret;Eksjö Kommun;'kommunen@hultsfred.se';Region Jönköpings län
Cc:
Jan-Åke Johansson
Subject:
Aktualitetsprövning av Vetlanda kommuns översiktsplan

Hej
Vetlanda kommuns översiktsplan antogs i oktober 2010. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen minst
en gång per mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell eller om den behöver arbetas om, helt
eller delvis. Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om planens aktualitet och för detta behövs
ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska arbetas fram bland annat i samråd med samtliga
förvaltningar och bolag i kommunen. Länsstyrelsen ska genom en så kallad sammanfattande redogörelse
redovisa sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för
planens aktualitet. Det finns också ett behov av att samråda med andra kommuner som kan beröras av
översiktsplanens ställningstaganden. Det är därför ni får detta mejl.
De delar som vi ser kan vara av särskilt intresse för er är följande:
Kapitel 2 – Livskvalitet i Vetlanda – som bland annat behandlar Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS);
Kapitel 3 – Företagsamma Vetlanda – som bland annat behandlar frågor om infrastruktur;
Kapitel 4 – Miljökommun Vetlanda – som bland annat behandlar vindkraftsfrågor.
Kommunens översiktsplan, inklusive tillhörande fördjupningar finns tillgänglig på följande länk:
https://kommun.vetlanda.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-utveckling/oversiktsplanering.html#hGallandeoversiktsplanVetlandakommun
Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast 30 september 2019.
Vänligen skicka era synpunkter till tk@vetlanda.se alternativt till Tekniska kontoret, Vetlanda kommun,
574 80 Vetlanda. Diarienummer är TK2019/36.
Om ni har några frågor kan ni kontakta mig på telefon/mobilnummer/e-post, se kontaktuppgifter nedan.
Vänliga hälsningar
Martin Karlsson
Planarkitekt
Tekniska kontoret, Vetlanda kommun
Telefon: 0383-971 55, 0706297155
E-post: martin.karlsson@vetlanda.se
Postadress: 574 80 Vetlanda
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Så hanterar Vetlanda kommun dina personuppgifter:
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten
att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på Vetlanda kommun eftersträvar en hög nivå av dataskydd
för de personuppgifter som behandlas hos Vetlanda kommun, i enlighet med den nya lagen. Mer information:
https://kommun.vetlanda.se/gdpr
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 124-139
Tid:

2019-10-02 kl.08.30-11.45

Plats:

Regionens hus, sal B

§133

Remiss - Förslag till föreskrift om
bärighetsklasser i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/2077
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser
för Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-09-06
 Förslag till yttrande daterad 2019-10-15
 Remiss: Förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV
2019-09-06

1(1)

RJL 2019/2077

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss - Förslag till nya föreskrifter om
bärighetsklasser för Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss
Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser för Jönköpings län.

Information i ärendet
En ny bärighetsklass, BK4, har införts vilket tillåter 74 tons bruttovikt. Succesivt
kommer vägnätet att öppnas upp för denna bärighetsklass vilket föranleder nya
föreskrifter om bärighetsklassning på berörda vägar.

Beslutsunderlag




Missiv daterad 2019-09-06
Förslag till yttrande daterad 2019-10-15
Remiss: Förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län

Beslut skickas till
Trafikverket
REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef Hållbarhet
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YTTRANDE
2019-10-15

RJL 2019/2077

Trafikverket

Remiss - Förslag till nya föreskrifter om
bärighetsklass i Jönköpings län
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss
Förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län.

Sammanfattning
En ny bärighetsklass, BK4, har införts vilket tillåter 74 tons bruttovikt. Succesivt
kommer vägnätet att öppnas upp för denna bärighetsklass vilket föranleder nya
föreskrifter om bärighetsklassning på berörda vägar.

Synpunkter på förslaget
BK4 möjliggör färd med tyngre fordon än vad som tidigare varit möjligt.
Vägnätet som upplåts i ett första skede är de vägar som kan upplåtas utan
ytterligare åtgärder samt under ansvarsfulla former det vill säga att det inte bidrar
till ett ökat slitage eller att vägkapitalet riskeras.
Genom att klassa en väg enligt den nya BK4-klassen, som medger bruttovikten 74
ton, kan samma mängd gods transporteras med färre fordon. Detta medför
minskad miljöpåverkan och minskade transportkostnader.
Region Jönköpings län har inga synpunkter på förslaget till nya föreskrifter för
berörda vägar.
Region Jönköpings län vill dock vidhålla den oro som har framförts vid tidigare
tillfällen att denna åtgärd kan snedvrida konkurrensförhållanden och leda till en
överflyttning av transporter från järnväg till väg. Därför måste denna åtgärd
kompletteras med åtgärder som leder till ett långsiktigt hållbart transportsystem.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande i nämnd för trafik
Infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

Trafikverket

Trafikverkets föreskrifter
om bärighetsklasser i Jönköpings län;

TRVTFS :

beslutade den
Trafikverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 11 § trafikförordningen (1998:1276).
1 § Följande vägar i Jönköpings län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.
Väg

Sträcka

E4
E4

Trafikplats Värnamo Södra–trafikplats Vaggeryd Södra
Avfartsväg i sydlig färdriktning och påfartsväg i nordlig färdriktning i
trafikplats Värnamo Södra
Avfartsväg i nordlig färdriktning och påfartsväg i sydlig färdriktning i
trafikplats Vaggeryd Södra
Kronobergs länsgräns Malaberg–Kronobergs länsgräns Nyäng
Kronobergs länsgräns–väg E4 avfartsväg i sydlig färdriktning i trafikplats
Värnamo Södra
Av- och påfartsvägar i trafikplats Rydaholm
Kronobergs länsgräns–väg 761 Gamla Hjälmseryd

E4
25
27
27
30

2 § Följande vägar i Jönköpings län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.
Utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg
vara förenat med särskilda villkor enligt följande.
Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som
är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att
drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 ton på någon
av axlarna. För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65
procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med
dubbelmonterade hjul. Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december
2018 undantas från villkor i andra stycket.
Väg

Sträcka

698
723
723

35 meter öster om väg 697, 734 Rydaholm–Kronobergs länsgräns
Väg 730 Lindhult–Kronobergs länsgräns öster om väg 730 Lindhult
Kronobergs länsgräns väster om Hökalunden–Kronobergs länsgräns öster om
Hökalunden
Kronobergs länsgräns–väg 723 Lindhult
Väg 30 Gamla Hjälmseryd–210 meter väster om Bäckgatan Stockaryd

730
761

3 § Följande vägar i Jönköpings län ska tillhöra bärighetsklass 2 på följande sträckor.
Väg

Sträcka

547
583
584
639
667
675
678

Hallands länsgräns–väg 515 Sporda
Västra Götalands länsgräns–väg 584 Börtebohult
Västra Götalands länsgräns–väg 583 Börtebohult
3 920 meter norr om väg 636 Åsenhöga–väg 640 Tranhult
Västra Götalands länsgräns–väg 666 Elsabo
5 160 meter nordväst om väg 40 Knutshult–väg 40 Knutshult
Väg 1815 Habo kvarn–260 meter sydöst om väg 1815 Habo kvarn

266

TRVTFS :

707
718
729
732
734
750
757
820
844
855
860
871
908
979
992
1044
1045
1785
1785.01

Bro vid Ivars
Väg 717 Gimarp–väg 723 Björkelund
Väg 728 Slättö–1 530 meter öster om väg 728 Slättö
Väg 727 Långö–3 440 meter öster om väg 727 Långö
Bro över Årån
Väg 751 Granshult–väg 752 Sandsberg
2 900 meter sydöst om väg 761 Sjöstorp–väg 761 Sjöstorp
5 420 meter norr om väg 823 Bringetofta–väg 818 Malmbäck
3 450 sydöst om väg 846 Lovsjö–3 560 meter sydväst om väg 842 Tenhult
1 100 meter sydväst om väg 931 Bästhult–väg 931 Bästhult
Väg 31, 47 Rödjenäs–väg 128 Stensjön
Väg 825 Sävsjö–väg 822 Skrapstad
Väg 32 Rävla–väg 894 Markestad
Väg 978 Fridhem–2 160 meter noröst om väg 978 Fridhem
Väg 986 Haurida–väg 991 Bunn
Väg 1048 Norra Holma–Östergötlands länsgräns
3 960 meter sydöst om väg 1044 Askeryd–2 780 meter sydöst om väg 1044
Askeryd
Västra Götalands länsgräns–väg 185 Nyhem
Väg 1785 Ryfors–väg 1784 Ryfors

4 § Följande vägar i Jönköpings län ska tillhöra bärighetsklass 3 på följande sträckor.
Väg

Sträcka

518
561
580

Färjeled till Bolmsö–Kronobergs länsgräns
1 500 meter väster om väg 560 Hörntorpet–väg 560 Hörntorpet
1 120 meter öster om väg 572 Burseryd–1 260 meter väster om väg 26
Brotorp
2 090 meter väster om väg 846 Karsö–960 meter söder om väg 635 Stråkeved
650 meter öster om väg 634 Stråkeved–väg 637 Nässja
960 meter norr om väg 623 Kramphult–2 640 meter söder om väg 640
Kammahagen
730 meter nordväst om väg 612 Åsenhöga–väg 623 Kramphult
1 010 meter nordväst om väg 40 Klerefors–2 850 meter nordväst om väg 40
Klerefors
490 meter öster om väg 709 Långstorp–väg 708 Skaftarp
3 090 meter väster om väg 890 Ryningsholm–1 790 meter väster om väg 890
Ryningsholm
1 990 meter sydöst om väg 908 Markestad–väg 908 Markestad
4 730 meter nordöst om väg 983 Hakarp–2 590 meter sydväst om väg 988
Ramsjöholm

634
635
636
636
669
710
892
894
985

______________
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 november 2019, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS
2018:25) om bärighetsklasser i Jönköpings län ska upphöra att gälla.
På Trafikverkets vägnar
LENA ERIXON
Jörgen Nilsson
(Verksamhetsområde Planering)
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REMISS
2019-09-05

Ärendenr:
TRV 2019/27779

Trafikverket Region Syd
Carl-Henrik Bolte
Trafikmiljö
Besöksadress: Björkhemsvägen
17, KRISTIANSTAD
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
carl-henrik.bolte@
trafikverket.se
Direkt: 070-649 32 02

Enligt sändlista

Förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län
Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län samt
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:25) om bärighetsklasser i
Jönköpings län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till
föreskrifter.
Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 17 oktober 2019. Var
vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2019/27779.
Frågor eller eventuella synpunkter skickas till:
trafikverket@trafikverket.se

Carl-Henrik Bolte
Enhet Trafikmiljö

Bilagor
Förslag till föreskrifter
Konsekvensutredning
Kartbilaga
Sändlista
Gnosjö kommun
Handelskammaren Jönköpings län
Lantbrukarnas Riksförbund

1(2)
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2019-09-05
Ärendenr: TRV 2019/27779

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Motormännen
NTF
Polisregion Öst
Regelrådet
Region Jönköpings län
Riksförbundet Enskilda Vägar
Skogsindustrierna
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges Åkeriföretag
Sävsjö kommun
Vaggeryds kommun
Värnamo kommun

2(2)
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Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2019/27779

2019-09-05
Sidor

1(1)

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2014 Aspose Pty
Ltd.

Kartbilaga
Föreskrifter om bärighetsförändring för Jönköpings län.
Här finns kartor som visar Trafikverkets förslag för respektive län.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/barighetsklass-bk4/remiss-omforandrade-barighetsklasser-pa-vagar-i-vissa-lan/

Trafikverket
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Konsekvensutredning till förslag om
bärighetsföreskrifter för, Jönköpings län enligt
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning
vid regelgivning
Bakgrund
Väghållningsmyndigheten i region Syd har för avsikt att ändra bärighetsklasser på vissa
vägar i Jönköpings län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS
2018:25) om bärighetsklasser i Jönköpings län ska upphöra att gälla och nya föreskrifter
beslutas.
Vägar som kan klara en högre bärighetsklass än BK1 och som ingår i det upplåtna
vägnätet för BK4 kan föreskrivas få BK4. Vissa vägar inom det upplåtna BK4 vägnätet
klarar inte den belastning som bruttoviktstabellen för BK4 genererar. Dessa vägar
kommer att villkoras med krav på fordonen avseende hjulkonfiguration i form av
dubbelmonterade hjul på fordonen. Motivet till detta är att inte riskera det framtida
vägkapitalet och undvika framtida accelererande underhållskostnader.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?

TMALL 0412 Konsekvensutredning bärighetsklasser v.2.0

Trafikverket har beslutat att utöka det upplåtna vägnätet för BK4.

Förändringar av bärighetsklasser
Väg: E4
Föreslagen text: Trafikplats Värnamo Södra–trafikplats Vaggeryd Södra
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.
Gällande paragraf: 1 §

Väg: E4
Föreslagen text: Avfartsväg i sydlig färdriktning och påfartsväg i nordlig färdriktning i
trafikplats Värnamo Södra
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.
Gällande paragraf: 1 §
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Väg: E4
Föreslagen text: Avfartsväg i nordlig färdriktning och påfartsväg i sydlig färdriktning i
trafikplats Vaggeryd Södra
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.
Gällande paragraf: 1 §

Väg: 25
Föreslagen text: Kronobergs länsgräns Malaberg–Kronobergs länsgräns Nyäng
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.
Gällande paragraf: 1 §

Väg: 27
Föreslagen text: Kronobergs länsgräns–väg E4 avfartsväg i sydlig färdriktning i
trafikplats Värnamo Södra
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.
Gällande paragraf: 1 §

Väg: 27
Föreslagen text: Av- och påfartsvägar i trafikplats Rydaholm
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4.
Gällande paragraf: 1 §

Väg: 635
TMALL 0412 Konsekvensutredning bärighetsklasser v.2.0

Tidigare text: Väg 634 Stråkeved–väg 637 Nässja
Föreslagen text: 650 meter öster om väg 634 Stråkeved–väg 637 Nässja
Förändring: Hela sträckan har tidigare varit BK3, men kan upplåtas som BK1 från väg
634 Stråkved och 650 meter österut.
Gällande paragraf: 4 §

Väg: 698
Föreslagen text: 35 meter öster om väg 697, 734 Rydaholm–Kronobergs länsgräns
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.
Gällande paragraf: 2 §

272

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2019/27779

2019-09-05
Sidor

3(5)

Väg: 723
Föreslagen text: Väg 730 Lindhult–Kronobergs länsgräns öster om väg 730 Lindhult
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.
Gällande paragraf: 2 §

Väg: 723
Föreslagen text: Kronobergs länsgräns väster om Hökalunden–Kronobergs länsgräns
öster om Hökalunden
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.
Gällande paragraf: 2 §

Väg: 730
Föreslagen text: Kronobergs länsgräns–väg 723 Lindhult
Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.
Gällande paragraf: 2 §

Alternativa lösningar
Det finns inga alternativa lösningar.

TMALL 0412 Konsekvensutredning bärighetsklasser v.2.0

Om ingen föreskrift kommer till stånd stämmer inte vägens faktiska bärighet med den
föreskrivna bärigheten. De vägar som Trafikverket har förbättrat genom
bärighetsåtgärder på broar och vägar kommer inte att kunna belastas med tyngre trafik,
vilket innebär att dessa investeringar inte kommer att komma samhället till gagn.

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs
av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser
De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av föreskrifterna torde begränsas till
kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13§
trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av föreskrifterna. Föreskrifterna bedöms
inte få några effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt.

273

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2019/27779

2019-09-05
Sidor

4(5)

Trafikverket bedömer att förslaget har positiva samhällsekonomiska effekter. Ett utökat
vägnät för BK4 bedöms generera positiva effekter för bl.a. miljö, kapacitet och för
näringslivets transportkostnader i och med att befintliga infrastruktur nyttjas effektivare.
Samhällsekonomiska analyser visar på en nettonuvärdeskvot på över 2 på lång sikt, dvs.
förväntad vinst på över 2 kr per satsad krona, om hela BK1 vägnätet upplåts för BK4. De
minskade transportkostnaderna bedöms i denna studie ligga mellan 5-20 procent
beroende på vilket gods som transporteras.1
De särskilda villkoren gäller för motordrivna fordon och fordonsekipage med en samlad
bruttovikt över 64 ton som är registrerade i vägtrafikregistret efter 2018-12-31. Ägare av
befintliga fordon och produktion av redan beställda fordon ska därför inte behöva
påverkas av villkoren. Vid investering av framtida fordon som är anpassade för nya
bärighetsklassen kommer montering av dubbelmonterade hjul sannolikt bidra till något
ökade fordonskostnader totalt sett. En relativt stor andel av de fordon som kommer att
nyttja BK4 i ett första skede använder dock redan idag dubbelmonterade hjul.
Trafikverkets sammantagna bedömning är att införandet av villkor på dubbelmonterade
hjul inte kommer ha en avgörande betydelse för investeringsbesluten totalt sett då de
minskade transportkostnaderna generellt bedöms vara betydligt större.
De administrativa förutsättningarna för företagen antas ej påverkas i någon större
omfattning.
De eventuella förändringar som kan medföras för företag är nya körrutter/körtider.
Föreskriften förväntas inte påverka konkurrensförutsättningarna mellan olika företag då
alla får samma förändring.
Ingen särskild hänsyn behöver tas till de små företagen då alla företag får samma
förändring.

Överrensstämmelse med EU-rätten

TMALL 0412 Konsekvensutredning bärighetsklasser v.2.0

Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2019-11-15.
Information om Trafikverkets arbete med att upplåta delar av vägnätet för BK4 finns på
Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/for-dig-ibranschen/vag/barighetsklass-bk4/
Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser.
Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den
rikstäckande databasen, RDT.

1 Natanaelsson, K. & Ngo, P. (2015). Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på
det allmänna vägnätet, ISBN: 978-91-7467-847-5
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Remiss: Fördjupad översiktsplan för
Jära/Svedbrandshult
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser positivt på att Jönköpings kommun skapar god
framförhållning för att tillhanda hålla mark för olika ändamål. Efterfrågan på
verksamhetsmark är stor vilket har föranlett kommunen att söka efter ett nytt
område för att anlägga ett nytt verksamhetsområde.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län har inga synpunkter på innehållet i den fördjupade
översiktsplanen. I den fortsatta planeringen kommer relevanta frågor att utredas
vidare och då är det viktigt med en aktiv dialog med berörda aktörer, till exempel
med Region Jönköpings län, via JLT, angående kollektivtrafiklösning.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl
Ordförande nämnd för trafik
Infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Sammanfattning
Efterfrågan på verksamhetsmark i Jönköpings kommun är stor, vilket har föranlett att kommunen aktivt
söker efter ett nytt område att ta i anspråk för att exploatering i syfte att anlägga Jönköpings nästa stora
verksamhetsområde. Kommunens gällande översiktsplan (Översiktsplan 2016) pekar ut ett antal kriterier för
identifierandet av lämplig mark för verksamhetsområde. Området ska bland annat vara stort och flackt
avskilt från bostadsbebyggelse samt ha tillgång till bra väg- och järnvägsförbindelser.
Utifrån dessa kriterier identifierades ett område i omkring 15 kilometer väster om Jönköping, vid
Jära/Svedbrandshult. I anslutning till planområdet finns flera områden med höga naturvärden, däribland
natura 2000-området och riksintresset Dumme mosse, söder om planområdet återfinns ett annat riksintresse
nämligen ån Nissan. Genom planområdet går även riksväg 40 är av riksintresse för kommunikationer.
Planområdets totala areal uppgår till cirka 840 hektar, området ska dels inrymma ett verksamhetsområde och
dels en så kallad ”gränszon”, avsikten med gränszonen är att denna ska nyttjas för åtgärder som i största
möjliga utsträckning bidrar till att minska verksamhetsområdets omgivningspåverkan. Hur stor del av
planområdet som kommer att utgöras av gränszonen kommer först att kunna fastslås när inventeringar av
bland annat fågellivet i planområdets närområde genomförts. Anläggandet av gränszonen syftar dels till att
minska verksamhetsområdets påverkan på dess omgivningar samt att rent landskapsbildmässigt bidra till att
verksamhetsområdets visuella påverkan i landskapet blir så liten som möjligt.
Den behovsbedömning som genomfördes slog fast att det den fördjupade översiktsplanen antas kunna
medföra en betydande miljöpåverkan, sedermera upprättades därför en miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för de betydande miljökonsekvenser som förväntas uppkomma i
samband med exploatering av området i enlighet med planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen slår
även fast vilka åtgärder som ska genomföras samt hur uppföljning av åtgärderna ska ske.
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INLEDNING
Bakgrund
Jönköpings kommun ser en ökad efterfrågan på mark för verksamheter i kommunen. För att tillmötesgå
efterfrågan bedriver kommunen ett aktivt arbete med att undersöka möjligheterna att ta mark i strategiskt
fördelaktiga lägen i anspråk för exploatering.
Jönköping utgör en nod för logistiken beträffande både gods- och persontransporter i Sydsverige. Genom
kommunen går bland annat E4:an och riksväg 40, som båda är av stor betydelse för det nationella
vägtransportsystemet såväl för gods- som för persontrafik. Via de båda vägarna nås hamnar i Göteborg,
Helsingborg och Stockholm, vilka alla är av stor betydelse för Sveriges import- och exportverksamhet. Via
riksväg 40 och E4:an nås även landets största flygplatser; Landvetter och Arlanda. Ur ett regionalt
perspektiv har de båda vägarna samt järnvägarna Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan en viktig roll då
den binder samman regioncentrat Jönköping med länets mindre orter.
Torsvik-Stigamo och Hedenstorp, som är Jönköpings två största verksamhetsområden är båda belägna i
anslutning till Europa- respektive riksvägar. Den stora efterfrågan på industritomter föranledde att så gott
som samtliga industritomter i närheten av Jönköping är slutsålda sedan hösten 2017.

Jära/Svedbrandshult

Karta: Planområdets läge i kommunen samt i förhållande till Jönköping.
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Uppdrag
Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun beslutade 2018-12-19 för att ställa sig bakom den inriktning som
beskrivits i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Ks/2018:460. Kommunstyrelsen uppmanar således
tekniska kontoret att vara aktivt i markförvärv inom området längs Göteborgsvägen (riksväg 40) mellan
Dumme mosse och Bottnaryd för att skapa möjlighet att planlägga och öppna upp ett nytt
verksamhetsområde.
Mot bakgrund av de analyser som gjorts ska kommunen även verka för att låta området införlivas som ett
konkret nyexploateringsområde i kommande översiktsplan.
Syfte
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att möjliggöra anläggandet av ett nytt verksamhetsområde i
anslutning till riksväg 40 väster om Jönköping. Planförslaget redovisar områdets avgränsning samt en
övergripande struktur för markanvändning inom planområdet och är på så sätt tänkt att utgöra ett stöd såväl
som en förutsättning för kommande detaljplanearbete inom området.
Avgränsningar
Planområdet omfattar sammanlagt ett område på cirka 840 hektar, detta inkluderar även en så kallad
gränszon som syftar till att minska verksamhetsområdets påverkan på den omgivande naturen. Planområdet
avgränsas i öster av Dumme mosse naturreservat samt i sydost av Getaryggsmossen. I syd och väst
avgränsas området av Nissan respektive bebyggelsen vid Västra Jära, i nordlig och nordvästlig riktning
avgränsas området av Klinta mosse. Kartan nedan visar planområdets avgränsningar, markerat med en röd
linje.

Riksväg 40

Dumme mosse
(Riksintresse,
Natura-2000)

Getaryggen &
Getaryggsmossen

Drivmedelsstationer

Karta: Planområdets avgränsning
Nissan
(Riksintresse)
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PLANFÖRSLAG
Planområdet upptar en total yta på cirka 840 hektar. Planförslaget medför att området tas i anspråk för
exploatering i syfte att anlägga ett verksamhetsområde av större storlek. Den övergripande inriktningen för
planeringen av området är att det ska vara ett verksamhetsområde för företag som har behov av stora ytor för
att bedriva sin verksamhet. Verksamhetsområdet erbjuder i och med sitt läge goda transport- och
kommunikationsmöjligheter, främst mot Göteborg.
Kommunens avsikt är även att inom planområdet anlägga en så kallad gränszon där man finner detta
nödvändigt. Gränszonen kommer främst att anläggas i anslutning till skyddsvärda och störningskänsliga
områden som angränsar till planområdet så som till exempel Dumme mosse. Zonerna kommer även att
fungera som en åtgärd som minskar verksamhetsområdets visuella intryck i landskapsbilden. Planområdet är
beläget omkring 15 kilometer väster om Jönköping. Området är till stora delar flackt och avgränsas naturligt
i öster av våtmarkskomplexet och Natura 2000- området Dumme mosse. Riksväg 40 skär rakt genom
planområdet och delar följaktligen in planområdet i en nordlig och en sydlig del.
Dumme mosse tillsammans med bland annat ån Nissan och Getaryggsmossen är en av de platser i
planområdets närhet där det förekommer mycket höga naturvärden.
Planförslaget medför att skogsmark tas i anspråk för exploatering. Med hänsyn till den omgivande natur,
växt- och djurliv samt landskapsbild är gestaltningen och placeringen av planområdet viktig. Inom
gränszonen föreslås därför markanvändningen bli att marken nyttjas för ändamål som medför att
planområdets omgivningspåverkan minskar.
Sammanlagt finns det fyra riksintressen som berörs av planförslaget och som sedermera behandlas i denna
fördjupade översiktsplan. Dels så utgör Dumme mosse och Nissan riksintressen för naturvården och dels så
utgör riksväg 40 och den framtida sträckningen för Götalandsbanan/Europabanan riksintressen för
kommunikationer respektive järnvägen.
Markanvändning
Preciserad markanvändning kommer att föreslås först i ett senare skede. Inom planområdets avgränsningar
ska dock industri, infrastruktur samt en gränszon gentemot omgivande natur inrymmas. I ett
detaljplaneskede ska marken ges användningen: Industri (J), industri inrymmer områden för produktion,
lagring och partihandel och andra jämförliga verksamheter. Användningen verksamheter (Z) inrymmer
områden för bland annat service, lager och tillverkning samt andra verksamheter av liknande karaktär med
begränsad omgivningspåverkan. Med tanke på planområdets avskildhet från bostäder förefaller industri som
en lämpligare markanvändning. Eftersom marken är mycket eftertraktad samt att det finns många faktorer
som begränsar möjligheten att ta mark i anspråk för exploatering är det mycket viktigt att marken utnyttjas
på ett effektivt sätt. Markanvändningen inom verksamhetsområdet föreslås även innehålla grönska som kan
bidra med olika ekosystemtjänster som till exempel rening av luft och vatten samt att absorbera ljud från
verksamheterna och trafiken inom området. Verksamhetsområden är ofta ett par grader varmare än sin
omgivning, bland annat på grund av att stora hårdgjorda ytor alstrar mer värme än mindre byggnader eller
skogsmark. För att jämna ut skillnaderna i lokalklimatet är det viktigt att verksamhetsområdet innehåller ett
visst mått av grönska som kan bidra till att absorbera regnvatten och sänka temperaturen under varma dagar.
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Trafik och vägnät
Med tanke på att trafiken i anslutning till området kommer att öka i och med exploateringen kommer en ny
anslutning mellan planområdet och riksväg 40 att behöva anläggas. Eftersom en stor andel av transporterna
till och från området kommer att vara tunga transporter är det viktigt att på- och avfarter dimensioneras på
ett sådant sätt att tunga och långa transporter ska vara lätta att manövrera.
Eftersom området exploateras från grunden måste ett helt nytt trafiknät anläggas inom området. Det ska
även finnas goda möjligheter att transportera sig med hållbara trafikalternativ till och från
verksamhetsområdet. Tätare avgångar med kollektivtrafiken till och från området är sannolikt det mest
effektiva sättet att möjliggöra hållbara resor till och från området. För att i en än större utsträckning
möjliggöra hållbara resor bör möjligheterna att omvandla den gamla banvallen som löper mellan Bottnaryd
och Jönköping till cykelväg utredas.
Det finns en busshållplats i respektive färdriktning i anslutning till planområdet, belägen längs med riksväg
40 i planområdets östra del. Linjen som trafikerar hållplatsen är linje 250 mellan Jönköping och Ulricehamn,
under högtrafik en helgfri veckodag trafikerar bussen hållplatsen ungefär en gång i timmen, under övriga
tider mer sällan.
Tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet
Planläggandet av ett större verksamhetsområde för med sig många utmaningar, det är bland annat särskilt
viktigt att området känns tryggt under dygnets alla timmar. Eftersom det under kvälls- och nattetid vistas
färre människor i området än under dagtid är trygghetsskapande åtgärder mycket viktiga. För att öka
tryggheten inom området är det viktigt att förlägga gång- och cykelstråk längs med väl upplysta vägar med
anknytning till målpunkter inom området samt till områdets in- och utfarter.
Beträffande busshållplatser bör dessa förläggas i anslutning till de största arbetsplatserna inom området. Det
är även viktigt att busshållplatserna med lätthet går att nå via gång- och cykelvägnätet. För att underlätta
orienteringen inom området bör vägnätet inom området ges en logisk och lättförståelig struktur. Vid
infarterna till området bör en lättförståelig orienteringsskylt placeras, även skyltning inom
verksamhetsområdet bör vara logisk och lättförståelig.
Natur
Den värdefulla naturen i planområdets närområden är den främsta orsaken till att planområdet avgränsas så
som det gör. Skyddsvärd natur återfinns på flera ställen i anslutning till planområdet. I öster finns Natura
2000- området Dumme mosse som även utgör ett riksintresse för naturvården. Dumme mosse har en mycket
rik fågelfauna och området är häckningslokal för flera and- och vadarfåglar. Ett annat riksintresse för
naturvården är Nissan som återfinns söder om planområdet, ån har en mycket artrik bottenfauna där den
rödlistade dagsländan Rhitrogena germanica bland annat återfinns. Sydost om planområdet återfinns
våtmarkskomplexet kring Getaryggsmossen, som har höga naturvärden. Naturvärdena är bland annat
kopplade till den stora biologiska mångfald som finns kring de laggkärr som bildats på mossen.
Mot bakgrund av att det finns flera höga naturvärden i anslutning till planområdet krävs det att
markanvändningen inom planområdet anpassas på ett sådant sätt så att tillräcklig hänsyn tas till
störningskänslig natur och störningskänsliga arter i planområdets närområden.
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Eftersom planförslaget medför att skogen som finns inom planområdet avverkas kommer planområdets
grönstruktur att påverkas nämnvärt. Olika förhållanden som berör till exempel dagvatten och temperatur
förväntas förändras i samband med exploateringen. Detta kan medföra negativa konsekvenser för
våtmarkerna i planområdets närområde. Åtgärder för att minska påverkan på omgivande områden kan
således komma att tas i anspråk, sådana åtgärder skulle tillexempel kunna vara att man bevarar så kallade
gröna öar och stråk inom planområdet. Detta skulle till exempel kunna vara en mindre våtmark eller likande
som kan vara behjälplig med att hålla nere lufttemperaturen i området. Områden med stora hårdgjorda ytor
alstrar nämligen ofta mer värme än omgivande mark, i synnerhet med tanke på att den omgivande marken är
skogsmark. Även för dagvattensituationen anses det behjälpligt med att på ett smidigt sätt infiltrera
dagvattnet.
Gränszon
Avsikten med gränszonen är att skapa en gränszon där marken nyttjas för att i största möjliga utsträckning
minska områdets omgivningspåverkan, det primära syftet är att skydda störningskänsliga fågelarter samt att
bidra till att annan känslig eller värdefull natur påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Gränszonen
kommer bland annat att medföra att övergången mellan verksamhetsområdet och oexploaterade områden i
planområdets närhet blir förhållandevis mjuk. Gränszonen ska anpassas efter de förutsättningar som råder i
planområdets omgivningar, vilket troligen kommer att medföra gränszonen inte blir symmetrisk utan att den
kan variera mellan olika skyddsavstånd beroende på hur störningskänsligt objektet/ objekten utanför
planområdet är.
Teknisk försörjning
I dagsläget är den tekniska infrastrukturen inom planområdet så gott som obefintlig. Tekniska system för
VA, dagvattenhantering, el, värme och fiberoptik måste således dras fram till området. Beträffande systemen
för dagvattenhantering så bör man i så stor utsträckning som möjligt utnyttja områdets naturliga
förutsättningar. Det är även viktigt att anläggandet av den tekniska försörjningen till planområdet inte
orsakar negativ påverkan på naturen i planområdets närområden.
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Ställningstaganden
Markanvändning
Kommunens ställningstagande angående markanvändningen inom området är att markanvändningen i
huvudsak ska bli industri. Inom den så kallade gränszonen ska bestämmelser angående markanvändningen
göras på ett sådant sätt att gränszonen infriar sitt syfte.
Trafik och vägnät
Kommunens ställningstagande angående trafik och vägnät är att trafiklösningar såväl inom området som på
anslutande vägar ska utformas på ett trafiksäkert sätt. Det nya vägnätet inom planområdet samt de åtgärder
som genomförs på det befintliga vägnätet ska vara dimensionerade för den ökade trafikmängd som förväntas
uppstå i samband med exploatering av området i enlighet med planförslaget.
Tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet
Kommunens ställningstagande angående tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet är att vägar samt gångoch cykelvägar inom planområdet ska utformas på ett tillgängligt, tryggt och lättorienterat sätt. Vägnätet för
såväl bilvägar som gång- och cykelvägar ska ges en logisk sträckning i förhållande till målpunkter inom
planområdet. Det är även viktigt att skyltningen inom området är lättförståelig.
Natur
Kommunens ställningstagande angående natur är att markanvändningen inom planområdet ska utformas på
ett sådant sätt att områden med höga naturvärden i planområdets närområde inte påverkas negativt. Detta
kan medföra att natur inom den så kallade gränszonen bevaras om detta anses vara förenlig med gränszonens
syfte, det vill säga att minska verksamhetsområdets omgivningspåverkan.
Gränszon
Kommunens ställningstagande angående gränszonen är att zonen ska användas som en yta där åtgärder som
minskar verksamhetsområdets omgivningspåverkan kan anläggas. Markanvändningen inom gränszonen bör
därför anpassas för detta syfte.
Teknisk försörjning
Kommunens ställningstagande angående teknisk försörjning är att planområdet ska förses med moderna
tekniska system. Teknisk infrastruktur till och från området ska inte medföra någon negativ påverkan för
planområdets närområden.
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Planförhållanden
Nedan följer en redogörelse över den fördjupade översiktsplanens förhållande till andra planer och program.
Översiktsplaner
Gällande översiktsplan för Jönköpings kommun; Översiktsplan 2016. Det finns inga ytterligare fördjupade
översiktsplaner för området.
Enligt Översiktsplan 2016 ska en utökning av de befintliga verksamhetsområdena Stigamo och Torsvik äga
rum. Dessa anses vara lämpliga för ytkrävande verksamheter, logistik och industrier som bedöms vara direkt
olämpliga att kombinera med bostäder i tätorterna. Torsvik har i och med sin närhet till E4:an och
Vaggerydsbanan goda förutsättningar för företagsetableringar där verksamheten är beroende av många
transporter på väg och järnväg. Torsviks industriområde ligger nära kommungränsen mot Vaggeryd, ett
arbete för att utveckla området pågår därför tillsammans med Vaggeryds kommun.
Hedenstorp ligger närmare Jönköping och har således gynnsamma förutsättningar för företag som har behov
av att vara nära sina kunder. Området har också ett strategiskt läge med närhet till såväl riksväg 40 som väg
26/47 och väg 195 samt Jönköpings flygplats. I översiktsplanen framhålls det därför att Hedenstorps
verksamhetsområde kan passa många företag som i dagsläget finns lokaliserade i omvandlingsområdet kring
Södra Munksjön.
I översiktsplan 2016 sattes ett antal kriterier upp för att definiera vilka markområden som skulle kunna vara
lämpliga för större exploatering. Lämpliga områden beskrevs då på följande sätt; ”Områden med en så stor
omgivningspåverkan att de inte är lämpliga att integreras med bostäder med hänsyn till användningssätt,
storlek, utformning och trafikalstring”. Dessa områden är ofta ytkrävande och har ett stort behov av
närliggande och goda kommunikationsmöjligheter”. Utifrån denna beskrivning sattes tre övergripande
kriterier upp;
1. Området ska vara ett stort flackt område.
2. Området ska ha tillgång till bra väg- och järnvägsförbindelser.
3. Området ska ha frihet från närliggande bostäder som kan bli störda.
Redan under arbetet med översiktsplanen tittades det på mark för ett större verksamhetsområde mellan
Dumme mosse och Bottnaryd längs riksväg 40. Något område längs med riksväg 40 föreslogs dock inte
eftersom man vid den tiden ansåg att Torsvik-Stigamo och Hedenstorp skulle fylla behoven inom gällande
översiktsplans planeringsperiod. Mot bakgrund av den stora efterfrågan på verksamhetsmark har det visat
sig vara otillräckligt.
Det aktuella planområdet uppfyller till stor del de övergripande kriterier som listats ovan. Området är stort
och flackt, närheten till vägtransport får anses vara mycket god i och med att riksväg 40 angränsar till
området. Inom området finns dessutom mycket få bostäder och en väldigt liten andel jordbruksmark. Utifrån
en bedömning gentemot gällande översiktsplan förefaller planområdet mycket lämpligt att ta i anspråk för
exploatering av ett nytt verksamhetsområde.
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Detaljplaner
Ingen av fastigheterna inom planområdet omfattas av detaljplaner. I samband med exploatering av
planområdet kommer detaljplaner att behöva upprättas för flera olika delområden.
Andra planer, program och tillstånd
Naturvårdsprogrammet 2019
Naturvårdsprogrammet är ett viktigt underlag i arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen
för Jära/Svedbrandshult. Programmet beskriver bland annat kommunens mest värdefulla naturområden, så
kallade naturvårdsobjekt. I naturvårdsprogrammet beskrivs varje naturvårdsobjekt ingående beträffande
naturens samt växt- och djurlivens olika värden. Naturvårdsprogrammet har under arbetet med framtagandet
av miljökonsekvensbeskrivningen utgjort ett underlag för kartläggandet av befintliga naturvärden inom
området.
Tillstånd för täktverksamhet
I samband med det domslut som meddelades i mark och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 2018-02-26 i
målet: M 4266-17 gavs Holst Åkeri AB tillstånd att enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken samt enligt
miljöbalkens bestämmelser i övrigt till täkt av berg på fastigheten Svedbrandshult 1:2 i Jönköpings
kommun. Den totala mängden fastslogs till 2 500 000 ton berg och ett maximalt årligt uttag av 250 000 ton
berg under en tillståndstid av 25 år från det att tillståndet vunnit laga kraft.
Markägoförhållanden
Jönköpings kommun äger i dagsläget sammanlagt åtta mindre fastigheter inom planområdet. Sju av dessa
fastigheter är belägna på den gamla banvallen som går genom planområdet, den åttonde fastigheten ligger i
anslutning till banvallen. Resterande fastigheter inom planområdet ägs av flera olika markägare, såväl
privatpersoner som juridiska personer i form av främst företag och organisationer. Den enskilt största
markägaren inom området är Sveaskog.
Jönköpings kommun kommer att förvärva ytterligare en fastighet inom planområdet, nämligen fastigheten
Jära 1:25 som är belägen i planområdets västra del. Vid en framtida exploatering i enlighet med
planförslaget kommer ytterligare markförvärv att behöva genomföras.
Omvärldsfaktorer som påverkar planeringen
Det finns flera olika omvärldsfaktorer som påverkar planeringen. Boverket har listat fyra stora megatrender
som har stor inverkan på de strukturella och fysiska förändringarna i samhällsutvecklingen. De fyra
megatrenderna är följande; Ett ändrat klimat, En globaliserad värld, En digitaliserad värld och en
urbaniserad värld.
Eftersom dessa megatrender påverkar samhällsplaneringen är det viktigt att även förhålla sig till dessa vid
framtagandet av denna fördjupade översiktsplan för Jära/Svedbrandshult.
Den megatrend som troligtvis påverkar planområdet mest är ett förändrat klimat, varför det är extra viktigt
att beakta detta vid planläggande av området. I och med de klimatförändringar som i framtiden väntas äga
rum beräknas större mängder nederbörd att falla över Västsverige. Detta medför bland annat en ökad mängd
dagvatten som i sin tur kan föra med sig en ökad risk för översvämningar. Större och häftigare
nederbördsmängder ställer krav på ett dagvattensystem som har tillräcklig kapacitet för att kunna ta hand om
vattenmassorna. Med tanke på att bland annat Dumme mosse och Nissan är känsliga för påverkan som
innebär att tillströmning och avrinning av dagvatten påverkas är detta extra viktigt att ta hänsyn till vid
exploateringen av området.
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Allmänna intressen
Naturvård och ekologi
Naturvårdsprogrammet utgår i sin klassning av naturvårdsobjekt från en fyrgradig skala där klass 1 benämns
som högsta naturvärde och klass 4 benämns som naturvärde. I planområdets närhet finns det tre områden
som faller under klass 1; Dumme mosse, Nissan samt våtmarkskomplexet kring Getaryggsmossen. I
anslutning till planområdet finns även ett område med mycket höga naturvärden (klass 2) samt ytterligare
två områden helt eller delvis belägna inom planområdet som enligt naturvårdsprogrammet klassas som klass
4 (naturvärde). Inom planområdet finns det även ett område som faller inom klass 3: högt naturvärde. Enligt
naturvårdsprogrammets klassificering finns det ytterligare en klass: Klass 5, som benämns som
lågexploaterade områden, ett sådant område återfinns söder om planområdet.
Getaryggsmossen, Trattamossen och Västre mosse
Getaryggsmossen, Trattamossen och Västre mosse är en del av det våtmarkskomplex som breder ut sig strax
syd/sydost om planområdet. Genom våtmarkskomplexet som till stora delar är orört går den 10 meter höga
rullstensåsen Getaryggen. Åsen är skogsklädd och i den nordöstra delen finns det grannaturskog som är
biotopskyddad, tillgången på död ved är stor här. Mossarna som omger Getaryggen är platåformigt välvda
eller sluttande, till stor del är de helt öppna eller endast glest bevuxna med små tallar. I den södra delen av
Västre mosse återfinns emellertid ett bestånd av björkar.
I och med att Nissan rinner genom mossen har det uppkommit laggkärr längs med åns stränder samt
omfattande sankmarker där Nissan korsar åsen. Det finns en stor biologisk mångfald kring laggkärren, bland
annat växer här kråkklöver, hjortron, flaskstarr, odon, vattenklöver och tranbär. Andra växter som återfinns
på mossarna kring Getaryggen är: blåmossa, gammelgranslav, Jungfru Marie nycklar, kattfotslav, vedticka
och ängsvädd.
Mosseskog NV Svedbrandshult
Nordväst om planområdet finns ett relativt opåverkat område bestående av talldominerad mosseskog,
området anses ha höga naturvärden samt en betydande artmångfald.
Hällmarksskog och våtmark vid Jära
I den östra delen av planområdet finns ett område bestående av våtmark och hällmarksskog. Området utgörs
till övervägande del av ett flackt landskap men i dess mitt finns en bergsknalle. Områdets naturmiljö anses
utgöra en attraktiv livsmiljö för järpe, men även den sällsynta tretåiga hackspetten har observerats i området.
Aspskog SO Svedbrandshult
I planområdets sydöstra del ligger en gammal torpmiljö som håller på att växa igen med asp. Asparna har
stor betydelse för områdets fågelfauna samt för olika vedlevande insekter som finns inom området.
Getamaden O Skogslid
I planområdets nordvästra del finns en svagt välvd skogbevuxen mosse som i betydande utsträckning är
påverkad av hyggen och tallplanteringar i anslutning till området. Eftersom området störts av dikning och
avverkning bedöms det inte hysa några högre naturvärden. Dock anses området ha ett visst värde för
fågellivet.
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Riksintressen Naturvård
Dumme mosse
Dumme mosse utgör ett riksintresse för Naturvården. Dumme mosse är ett utbrett våtmarkskomplex som
omfattar över 4000 hektar. Inom våtmarkskomplexet ryms flera olika mosstyper, däribland svagt välvd
mosse, excentrisk mosse, sluttande mosse, öppen mosse och skogsmosse. Torven på mossen har varierande
mäktighet och djup, mäktigheten varierar mellan två till nio meters djup. Dumme mosse är även intressant ur
ett växtgeografiskt perspektiv eftersom det förekommer flera västliga, östliga och nordliga växtarter. Bland
annat märks den nordliga arten dvärgbjörk, de västliga arterna klockljung och myrlilja, på mossen finns
också skvattram som är en utpräglat östlig art.
Utmed de vattendrag som går genom mossen finns vitmossa- och starrdominerade fattigkärr, strax söder om
riksväg 40 finns ett medelrikkärr av större storlek där bland annat växtarterna knagglestarr, ängsull och
ängsnycklar återfinns. Dumme mosse har en mycket rik fågelfauna, bland annat förekommer ljungpipare,
grönbena och sångsvan. Området utgör även en viktig häckningslokal för flera and- och vadarfåglar.
Nissan
Nissan utgör ett riksintresse för naturvården. Området som utgör riksintresse omfattar Nissans vattensystem
uppströms Unnefors inklusive biflödena Lillån-Kattån-Kvarnån, Bullerbäcken och Älgån upp till första
vandringshindret. Ån Nissan har sitt källflöde strax väster om Gagnaryd och rinner inledningsvis i
nordvästlig riktning där den passerar planområdet där den sedan rinner söderut genom Småland och Halland
för att sedermera mynna ut i havet vid Halmstad.
Det största naturvärdet som finns knutet till riksintresset är den genuina öringstammen som finns i ån och
som på flera ställen också är stationär i angränsande sjöar. Nissan har även en mycket artrik och värdefull
bottenfauna där bland annat den rödlistade och mycket sällsynta dagsländan Rhitrogena germanica återfinns.
Utmed vattendraget finns även häckande forsärla och strömstare.
Natura 2000
Dumme mosse
Våtmarkskomplexet Dumme mosse är ett av Jönköpings läns mest varierade våtmarksområden, inom
mossen som är ett Natura 2000- område tillika ett naturreservat finns en stor andel av våra svenska
våtmarkstyper representerade. Området är dessutom ett Ramsarområde och utgör ett riksintresse för
naturvården. Till övervägande del utgörs Dumme mosse av kala och vidsträckta högmossar där vitmossor
och ljung utgör den huvudsakliga vegetationen. Emellertid förekommer på mossen också ett fåtal
skogsklädda öar som vilar på fast berggrund samt ett flertal gölar och höljor (grundare sänkor). I utkanten av
mossen finns även flera så kallade laggkärr.
Riksväg 40 som löper rakt genom Dumme mosse delar mossen i en nordlig och en sydlig del. I mossens
södra del, strax söder om riksvägen återfinns ett så kallat medelrikkärr i viket vattnet är mycket mineralrikt
vilket föranleder en hög artrikedom i anslutning till medelrikkärret. Bland växter i anslutning till kärret
märks bland annat knagglestarr, ängsnycklar och gräsull.
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Dumme mosse är även en betydelsefull lokal för fågellivet, Dumme mosses storlek samt dess mosaikartade
karaktär och relativa orördhet föredras av många skygga och störningskänsliga fågelarter. Exempel på
fågelarter som häckar i området ät tjäder, smålom, orre och storspov.
Utöver dessa arter finns det ytterligare fåglar som uppehåller sig på mossen, bland dessa arter märks bland
annat pärluggla, järpe, ljungpipare, storlom och trana.
Kulturmiljövård
Fornlämningar
Det finns fornlämningar spridda över större delar av planområdet. På fastigheten Jära 1:4 finns lämningar
från fossil åkermark på ett flertal ställen samt lämningar efter gravfält. Inom området norr om riksvägen
finns det flera spridda större områden med fossil åkermark, det finns även områden med
skogsbrukslämningar samt kolningsanläggningar.
Inom området söder om riksvägen, strax öster om planområdet finns ett slagfält där flera fornlämningar har
hittats. Slagfältsområdets avgränsning är osäker men omfattar sannolikt en area om minst 510x220 meter i
öst-västlig utbredning. Enligt uppgift från Riksantikvarieämbetet stod på denna plats ett slag mellan svenska
och danska trupper under hösten 1567.
Under 2010-2013 genomfördes olika metalldetekteringar och inventeringar inom området, under dessa
påträffade man flera fornlämningar som tros härstamma från slaget som ägde rum i området. Bland
föremålen som påträffades fanns bland annat en spetshammare, en hästsko, ett yxblad, kulor till
handeldvapen, ett ½ öresmynt präglat för Erik XIV samt armborstpilar och en vapenkniv.

Karta över fornlämningar inom planområdet samt i dess närområde. Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
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Friluftsliv
Planområdet i sin helhet bedöms inte vara av större betydelse för friluftslivet i kommunen. Genom området
går ett nedlagt järnvägsspår, banvallen nyttjas för rekreativa syften under stora delar av året, på vintern för
skidåkning och på sommaren för cykling och löpning.
Vattenbruk och övriga areella näringar
I planområdets sydvästra del vid Jära finns åker- och betesmark i mindre omfattning, det är i dagsläget oklart
hur dessa kommer att påverkas av exploateringen av området.
Industri
Inom området finns det i skrivande stund industri i väldigt liten utsträckning, den industri som utgörs av en
mindre sågverksindustri finns i anslutning till de båda drivmedelsstationerna utmed riksväg 40 vid Västra
Jära. I planområdets nordöstra del finns ett tillstånd att bedriva bergtäktverksamhet under en 25-årsperiod.
Vid en exploatering i enlighet med planförslaget förefaller det sannolikt att täktverksamheten kommer att
integreras som en del av verksamhetsområdet. Genom exploatering av området tillgodoser kommunen det
allmänna intresse som industri utgör.
Kommunikationer
Det finns riksintressen för kommunikationer respektive järnväg som helt eller delvis går genom
planområdet. Dels utgör riksväg 40 ett riksintresse för kommunikationer och kommunens ambition är att
riksvägen i framtiden ska byggas ut till en högre standard. Planområdets södra delar omfattas även av ett
riksintresse för järnväg. Området som markeras som riksintresse i kommunens översiktsplan är dock mycket
utbrett, varför det råder stor oklarhet kring i vilken utsträckning planområdet kommer att påverkas av en
eventuell framtida järnväg.
I dagsläget nås området förhållandevis enkelt med bil via riksväg 40. Området kan även nås via
kollektivtrafik via linje 250 som trafikerar sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn. När kollektivtrafiken
är som tätast stannar bussen vid hållplatsen ”Västra Jära”, som är den hållplats som ligger i närmast
anslutning till planområdet en gång i timmen. Under andra tider på dygnet har kollektivtrafiken sämre
turtäthet och trafikerar då hållplatsen med ungefär 1,5-2 timmars mellanrum.
Området har mycket goda förutsättningar för transport via väg, eftersom riksväg 40 finns i direkt anslutning
till området. Hela området nås inom en tvåmilsradie från centrala Jönköping. Det perifera läget i förhållande
till tätorten medför att belastningen på det lokala trafiknätet inte blir lika betydande som om området skulle
ha givits en mer central placering i förhållande till tätorten. Godstransporter via väg till och från Göteborg
behöver till exempel aldrig köra in i eller igenom Jönköping och belasta det redan ansträngda trafiknätet
ytterligare.
Förutsättningarna för transporter med järnväg är desto sämre, en framtida höghastighetsbana kommer
eventuellt att passera söder om området. Sannolikt kommer det inte vara möjligt att använda denna järnväg
för godstransporter till och från området. Gods som ska fraktas på järnväg måste transporteras med lastbil
till planerad kombiterminal på Torsvik.
Möjligheter till transporter med flyg till och från verksamhetsområdet är att betrakta som goda då
Jönköpings flygplats endast ligger 15 kilometer öster om planområdet. Flygplatsen nås även utan att behöva
köra in i tätorten.
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Beträffande vägnätet inom området är detta så gott som obefintligt och utgörs endast av ett fåtal
skogsbilvägar. Förutsättningarna för att i samband med exploatering av området anlägga ett nytt vägnät
inom området bedöms som goda. Beträffande anslutningen mot riksväg 40 är det framförallt lokaliseringen
som behöver utredas vidare, det förefaller sannolikt att nuvarande av och påfarter till riksvägen kommer att
ersättas med en av- och påfartslösning som är dimensionerad för större trafikmängder och tyngre transporter.
Riksintressen kommunikationer och järnväg
Riksväg 40
Riksväg 40 utgör ett riksintresse för kommunikationer. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet som
fastställts av riksdagen. Den del av riksväg 40 som går mellan Göteborg och Jönköping ingår även i det av
EU utpekade Trans European Transport Network, (också kallat TEN-T), vägarna i TEN-T har även
betydelse för det internationella transportnätet. Riksväg 40 löper genom planområdet i öst-västlig sträckning.
Götalandsbanan/Europabanan
Götalandsbanan/Europabanan är ett riksintresse för järnvägen. Götalandsbanan är en framtida
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg, via bland annat Norrköping, Linköping, Jönköping
och Borås. Europabanan är en framtida höghastighetsjärnväg från Jönköping till Helsingborg/Malmö och
vidare mot Köpenhamn. Trafikverket har inte redovisat någon geografisk avgränsning för av riksintresset.
Den avgränsning som finns i kommunens gällande översiktsplan (Översiktsplan 2016) grundar sig på en
förstudie av höghastighetsjärnvägens sträckning mellan Linköping och Borås. Eftersom sträckningen för
höghastighetsbanan är osäker, är det inte säkert att planområdet omfattas av detta riksintresse. Mot bakgrund
av att planområdet i begränsad utsträckning sammanfaller med den avgränsning som riksintresset har givits i
kommunens gällande översiktsplan så behandlas det under denna rubrik.
Vattenförsörjning och hydrologi
En exploatering av området i enlighet med planförslaget förutsätter en utbyggnad av Va-nätet. Gällande
hydrologin i området finns det i dagsläget ett antal mindre våtmarker spridda inom planområdet som
kommer att påverkas av exploateringen samt känsliga våtmarker och vattendrag i planområdets närområde
som det är viktigt att ta hänsyn till.
Buller
En översiktlig bullerkartläggning som genomfördes 2011 visar att planområdet i varierande grad och
utsträckning störs av buller från riksväg 40. Områdets storlek medför att bullernivåerna varierar kraftigt
inom området, närmast vägen är bullret som högst och uppgår då till cirka 70-79 dB, detta avtar sedan
gradvis tills det att man cirka 600-800 meter från vägen inte upplever något buller alls.
Luftkvalitet
Beräkningar eller undersökningar kring luftkvaliteten i området har inte genomförts. Tänkbart är dock att
luftkvaliteten i stora delar av området är god, främst med tanke på att området är oexploaterat och att det inte
ligger i anslutning till annan bebyggelse.
Vattenkvalitet
Enligt Länsstyrelsens vatteninformationssystem VISS har Nissan, som är det vatten som återfinns närmast
planområdet såväl god ekologisk status som god kemisk ytvattenstatus. Beträffade mindre vattenförekomster
och våtmarker inom området finns det i dagsläget ingen bedömning gjord avseende vattenkvaliteten.
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Olycksrisk och störning från verksamheter
Det finns i dagsläget inga större verksamheter i planområdets närområde, riskutredning har därför inte
genomförts. I och med att området exploateras behöver utredningar genomföras för att kartlägga risken för
olyckor och störningar som de nya verksamheterna inom planområdet kan föra med sig.
Översvämning
Planområdet är beläget i förhållandevis höglänt terräng, där högsta punkten återfinns på 277 meter över
havet och lägsta punkt på 209 meter över havet. Området omgärdas dock av såväl våtmarker som ån Nissan
som passerar söder om planområdet. Enligt den översvämningskartering som gjorts av myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) föreligger det ingen risk för översvämningar i området. Även om
sannolikheten för översvämningar bedöms vara liten är det eftersom stora ytor hårdgörs viktigt att hållbara
lösningar för att hantera dagvattensituationen inom området och i dess närområde anläggas. Ett sätt för att
förekomma översvämningar inom området kan vara att man sparar grönytor inom planområdet och låter
dessa fungera som översvämningsytor vid till exempel långvariga regn eller kraftiga skyfall.
Erosion
Enigt kartläggningar från Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreligger det ingen risk för erosion
inom planområdet. I och med exploatering av området bör dock särskilda utredningar angående risker för
skred och erosion genomföras.
Förorenad mark
Inom planområdet finns det enligt länsstyrelsen i Jönköpings läns webbkarta sammanlagt fyra stycken
potentiellt förorenade områden. Två av dessa är knutna till drivmedelshanteringen vid de båda
drivmedelsstationerna som finns i anslutning till de befintliga infarterna vid Västra Jära på den norra sidan
om riksväg 40. I anslutning till den östligaste av de båda drivmedelsstationerna finns även ett sågverk utan
doppning/impregnering som bedöms vara ett potentiellt förorenat område. I närheten av samma
drivmedelsstation finns även ytterligare ett potentiellt förorenat område.
Strandskydd
Planområdet berörs i mycket liten omfattning av strandskyddet runt Nissan. Strandskyddet bedöms inte
påverkas av exploateringen, då planförslaget medför att en gränszon upprättas i planområdets utkanter där
det finns skyddsvärda intressen i direkt anslutning till planområdet så som till exempel strandskydd.

17
296

Grundförhållanden
Jordarterna inom planområdet består till övervägande del av morän, det finns även inslag av isälvssediment
samt torv och berg i mindre utsträckning. Torven som finns inom området bedöms vara ytlig torv, dock kan
ytterligare undersökningar komma att behöva genomföras för att säkerställa torvens djup i marken. Alltför
djup torv kan försvåra exploateringen av området.

Planområdet

Jordartskarta; Jordarter 1:1 miljon. Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Jordarna i området utgörs till ungefär en tredjedel av jordar med låg genomsläpplighet och till två tredjedelar
av jordar med hög till medelhög genomsläpplighet. Den högsta genomsläppligheten återfinns i anslutning till
riksvägen samt i planområdets västra delar. Planområdet utgörs till största delen av fastmark, endast mindre
och ej sammanhängande ytor med icke fastmark förekommer främst i de centrala delarna av planområdet.

Planområdet

Genomsläpplighetskarta; Genomsläpplighet. Sveriges geologiska undersökning (SGU)
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Planområdet har i sin helhet inte genomgått någon geoteknisk underökning. Det förefaller dock högst
sannolikt att en eller flera geotekniska undersökningar måste genomföras inför exploatering av marken inom
planområdet. Detta för att bland annat grundligt kartlägga förhållanden avseende till exempel markens
beskaffenhet samt dess genomsläpplighet och infiltrationsförmåga.
Ställningstaganden
Riksintressen Naturvård
Kommunens ställningstagande är att riksintressena för naturvård: Dumme mosse och Nissan inte ska
påverkas negativt i samband med exploatering av omådet i enlighet med planförslaget. För att bevara
våtmarkernas värde ska området planläggas och utformas på ett sådant sätt att hydrologin i området som
utgör Dumme mosse inte påverkas. Planläggningen av området ska även ta hänsyn till de naturvärden som
finns knutna till Nissan och motverka att dessa påverkas på grund av exploateringen av planområdet.
Detta innefattar bland annat att förhindra utsläpp av försurande ämnen samt att förhindra att förändringar
uppkommer avseende vattendragets sträckning eller bottenprofil.
Natura 2000
Kommunens ställningstagande är att Natura 2000-området Dumme mosse inte ska påverkas negativt i
samband med exploatering av området i enlighet med planförslaget. För att uppnå detta innefattar
planförslaget anläggandet av en så kallad gränszon som ska tas i anspråk för åtgärder som minskar
verksamhetsområdets omgivningspåverkan.
Naturvård och ekologi
Kommunens ställningstagande avseende naturvård och ekologi är att naturen i planområdets närområden
inte ska påverkas negativt av exploateringen. För att få kunskap om vilka åtgärder som behöver
genomföras för att uppnå detta bör utredningar av verksamhetsområdets generella omgivningspåverkan
genomföras.
Kulturmiljövård och fornlämningar
Kommunens ställningstagande avseende kulturmiljövård är att det ska utredas vilka fornlämningar och
kulturmiljöer som finns inom planområdet och dess närområde. Hänsyn ska tas till det öppna landskapet
som finns i planområdets omgivningar samt fornlämningar inom planområdet.
Friluftsliv
Kommunens ställningstagande avseende friluftsliv är att friluftslivet i planområdets närområden inte ska
påverkas negativt av exploatering inom planområdet i enlighet med planförslaget.
Industri
Kommunens ställningstagande avseende industri är att utveckla ett område för industriändamål och
således tillgodose det allmänna intresset.
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Kommunikationer
Kommunens ställningstagande avseende kommunikationer är att området ska vara lättillgängligt för såväl
logistiktransporter som persontransporter. Utredningar som fastställer lämplig angöring från området till
riksväg 40 ska därför utredas tillsammans med Trafikverket.
I och med exploateringen av området ökar pendlingsunderlaget för kollektivtrafiklinje 250 betydligt, en
utredning angående ökad turtäthet på linjen bör därför genomföras tillsammans med berörda aktörer.
Riksintressen kommunikationer och jänväg
Kommunens ställningstagande avseende riksintressen för kommunikationer och järnväg är att
riksintressena inte ska påverkas negativt i samband med exploateringen av planområdet. Planförslaget ska
inte förhindra eller försvåra utbyggnad av såväl riksväg 40 som en framtida höghastighetsjärnväg.
Vattenförsörjning och hydrologi
Kommunens ställningstagande avseende vattenförsörjning och hydrologi är att verksamheterna inom
planområdet inte ska påverka den hydrologiska situationen i planområdets närområden negativt.
Buller
Kommunens ställningstagande avseende buller är att exploateringen av planområdet inte ska påverka
värdefulla naturvärden.
Luftkvalitet
Kommunens ställningstagande avseende luftkvalitet är att luftkvaliteten inom planområdet samt i dess
närområden inte ska försämras i en sådan utsträckning att miljökvalitetsnormer överskrids.
Vattenkvalitet
Kommunens ställningstagande avseende vattenkvalitet är att vattenkvaliteten inom planområdet samt i
dess närområden inte ska försämras i en sådan utsträckning att det påverkar naturvärden kopplade till
vattenkvaliteten i de vattendrag som finns i planområdets närområden negativt.
Olycksrisk och störning från verksamheter
Kommunens ställningstagande avseende olycksrisk och störning från verksamheter är att det i samband
med planläggandet av området grundligt ska utredas vilka risker för olyckor och störningar som föreligger
i och med exploateringen av verksamhetsområdet.
Förorenad mark
Kommunens ställningstagande avseende förorenad mark är att förorenad mark vid behov ska saneras.
Strandskydd
Kommunens ställningstagande avseende strandskydd är att inga områden inom strandskydd ska tas i
anspråk för exploatering.
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Grundförhållanden
Kommunens ställningstagande avseende grundförhållanden är att grundförhållandena inom planområdet
noggrant ska utredas innan området tas i anspråk för exploatering.
Vidare utredningar
Nedan listas utredningar som bör genomföras innan granskning av detta planförslag.
-

Trafikutredning, i syfte att fastställa hur utformningen av främst anslutningarna till området från riksväg 40
ska se ut.

-

Utredning avseende hur planområdet ska försörjas med tekniska system så som till exempel VA, värme, el
och fiberoptik.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen ska även följande utredningar och undersökningar genomföras:
-

Inventering av fågellivet på Dumme mosse, Getaryggsmossen samt inom planområdet.

-

Inventering av växt- och djurliv inom planområdet samt i dess närområde.

-

Kulturmiljöinventering med fokus på fornlämningarna inom planområdet samt kulturmiljön i dess närområde.

-

Utredning som klargör geotekniska förhållanden inom planområde.

-

Utredning som klargör hydrologiska förhållanden inom planområdet.
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PLANFÖRSLAGETS KONSEKVENSER
I följande textstycken redovisas planförslagets konsekvenser med utgångspunkt i den
miljökonsekvensbeskrivning som har tagits fram för den fördjupade översiktsplanen. En kortare redogörelse
över planförslagets förväntade påverkan på de olika hållbarhetsaspekterna återfinns under rubriken
”hållbarhetsaspekter”.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Tillvägagångsätt
I den behovsbedömning som tagits fram för den fördjupade översiktsplanen slås det fast att planförslaget
antas kunna medföra betydande miljöpåverkan. Antas planen, precis som i detta fall kunna medföra
betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
För att avgränsa vilka frågor som ska behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen hölls ett
avgränsningssamråd tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län den 15 mars 2019.
Behovsbedömning
I enlighet med plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska
planer och program som antas kunna leda till betydande miljöpåverkan miljöbedömmas. Om planen bedöms
få en betydande miljöpåverkan innebär det att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
Påverkan
Planförslaget medför att ett storskaligt verksamhetsområde anläggs i ett tidigare oexploaterat område. Med
tanke på detta samt störningarna i form av främst buller- och ljusstörningar på omgivningen som
verksamhetsområdet förväntas alstra i kombination med landskapsbildsmässiga störningar antas planen
kunna medföra en betydande miljöpåverkan.
Platsen
Planområdet omfattar en yta som sammanlagt uppgår till cirka 840 hektar. I dagsläget består området till
övervägande del av oexploaterad skogsmark, det finns även inslag av våtmarker på olika platser inom
planområdet. I områdets sydvästra del finns det även mindre områden med åker- och betesmark. Det finns
ett antal kända naturvärden inom området, dessa bedöms dock inte vara av betydande värde. I planområdets
omgivningar finns det flera skyddsvärda naturtyper, främst Natura 2000-området Dumme mosse. På Dumme
mosse finns även ett rikt fågelliv, där vissa arter är mycket känsliga för störningar.
Planen
Planförslaget följer de kriterier som har angivits i kommunens översiktsplan angående utpekande av lämplig
mark för exploatering i syfte att anlägga ett nytt verksamhetsområde. Planförslaget går även i linje med
kommunens vilja att mot bakgrund av den stora efterfrågan på mark för verksamheter arbeta aktivt för att
identifiera områden som kan tas i anspråk och exploateras med avsikt att anlägga kommunens nästa stora
verksamhetsområde.
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Slutsatser och ställningstaganden
Kommunen gör bedömningen att den fördjupade översiktsplanen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. De huvudsakliga motiven som ligger till grund för denna bedömning grundar sig på att
området till stora delar är helt oexploaterat samt att området angränsar till områden med mycket höga
naturvärden och störningskänsligt fågelliv, däribland på Natura 2000-området Dumme mosse samt inom
Getaryggsmossen och i Nissan som också innehar höga naturvärden. Kommunens övergripande
ställningstagande är att planområdet ska avgränsas och utformas på ett sådant sätt att detta inte medför
negativ påverkan på känsliga områden i planområdets närområde.
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
I takt med att Jönköping växer ökar också efterfrågan på såväl bostäder som mark för verksamheter. För att
tillmötesgå den höga efterfrågan på verksamhetsmark arbetar kommunen med att ta fram en fördjupad
översiktsplan för området Jära/Svedbrandshult. Planförslaget medför att ett nytt storskaligt
verksamhetsområde anläggs i ett område som i dagsläget till stora delar är oexploaterat.
Planområdet är beläget längs med riksväg 40, omkring 15 kilometer väster om Jönköping och utgörs i
dagsläget till övervägande del av skogsmark med spridda inslag av minde våtmarker. Det finns flera
områden med värdefull natur, samt värdefullt växt- och djurliv som angränsar till planområdet. Främst
utgörs dessa av Natura 2000- området Dumme mosse som är beläget öster om planområdet och inhyser
såväl värdefull natur som ett skyddsvärt fågelliv, Dumme mosse utgör även ett riksintresse. Söder om
planområdet rinner ån Nissan som även den utgör ett riksintresse, sydost om planområdet finns även
Getaryggsmossen som bedöms inrymma värdefull natur.
För att i största möjliga utsträckning minska störningspåverkan på känsliga områden i planområdets
närområde kommer mark inom planområdet tas i anspråk för att upprätta en gränszon där åtgärder som
syftar till att minska verksamhetsområdets omgivningspåverkan kan anläggas. Gränszonens omfattning
kommer att variera beroende på hur stort avstånd som bedöms krävas för att avskärma närområdet från
påverkan från verksamheterna inom planområdet. Hur omfattande gränszonen blir kommer att kunna
fastställas först då inventeringar av till exempel fågellivet på Dumme mosse genomförts. Gränszonen
kommer även att bidra till att minska den visuella påverkan som exploatering av området i enlighet med
planförslaget medför.
Fornlämningar som främst utgörs av fossil åkermark och lämningar efter gravfält finns spridda inom
planområdet. Dessa kommer att påverkas i samband med exploateringen av planområdet. I anslutning till
planområdet finns platser som anses vara av intresse för kulturmiljön, främst det område öster om
planområdet där det 1567 stod ett slag mellan svenska och danska trupper men också områdena kring Västra
Jära och Svinhult som bedöms vara av landkapsbildmässigt värde. För att fullt ut kartlägga kulturmiljön
inom planområdet samt i dess närområden kommer en kulturmiljöinventering att genomföras.
Genomförandet av planen kommer att medföra att planområdet till stora delar helt kommer att ändra
karaktär, från ett så gott som oexploaterat skogsområde till ett storskaligt verksamhetsområde med många
hårdgjorda ytor. Inom gränszonen kan åtgärder som medför att planområdets omgivningspåverkan minskar
komma att vidtas.
Planförslaget innebär en ökad mängd trafik inom planområdet såväl som till och från planområdet. Den väg
som främst kommer att påverkas av trafiken till och från planområdet är riksväg 40. Kommunen behöver
därför i dialog med Trafikverket utreda hur en trafiklösning för främst ut- och infart till området ska
utformas.
Trafikökningen kommer tillsammans med verksamheterna att medföra att bullernivåerna inom planområdet
ökar. En del av planområdet är dock redan stört av buller från riksväg 40. Även ljusstörningarna inom
planområdet kommer att öka till följd av den ökade trafiken samt uppförandet av verksamheter inom
planområdet.
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Gällande alternativa lokaliseringar gör kommunen bedömningen att det i dagsläget inte finns något område
inom kommunen som besitter likvärdiga förutsättningar samt till lika stor grad överensstämmer med
kriterierna för utpekande av lämplig mark för verksamhetsområden i översiktsplanen (Översiktsplan 2016).
Ett område längs med riksväg 40 öster om Öggestorp nämns dock som ett lämpligt område att exploatera för
likande ändamål i framtiden.
Sammantaget gör kommunen bedömningen att planförslaget antas kunna medföra betydande miljöpåverkan
avseende: buller, ljus, hydrologi, trafik, naturmiljö och vegetation samt kulturmiljö, landskapsbild och
upplevelsen av landskapet. För att i största möjliga mån stävja den ovan nämnda miljöpåverkan kommer
olika åtgärder att tas i anspråk, däribland gränszonen.

HÅLLBARHETSASPEKTER
Social hållbarhet
Exploateringen av planområdet bedöms inte få några betydande konsekvenser för den sociala hållbarheten.
Planeringen bör dock eftersträva att planområdet planläggs med hänsyn till människans möjlighet att leva ett
gott och jämställt liv med en god hälsa och förutsättningar att verka och utvecklas utan orättfärdiga
skillnader.
Ekologisk hållbarhet
Den ekologiska hållbarheten bedöms påverkas i samband med exploateringen av området. På en lokal nivå
inom planområdet kommer förhållanden kopplade till olika ekologiska system att påverkas. Det är viktigt att
lösningar för att minska påverkan på växt- och djurliv tas i anspråk i samband med exploateringen av
området. Den så kallade ”gränszonen” som kommer att finnas runt om verksamheterna inom planområdet är
ett exempel på en åtgärd som ska bidra till att minska störningarna från verksamhetsområdet.
Ekonomisk hållbarhet
Med tanke på att det råder en mycket stor efterfrågan på mark för verksamheter i kommunen bedöms den
ekonomiska hållbarheten påverkas positivt. Att marken tillsynes är lättexploaterad medför att det sannolikt
kommer krävas förhållandevis små ekonomiska medel för att förbereda marken för exploatering.
Planförslaget medför att flera arbetstillfällen skapas i en kommundel där det i dagsläget inte finns så många
arbetstillfällen. Detta förväntas medföra positiva konsekvenser för den ekonomiska tillväxten, samt
sysselsättningen i kommunen.
Behov av nya utredningar och undersökningar
Nya inventeringar av fågellivet på Dumme mosse, området kring Getaryggsmossen samt inom planområdet
kommer att behöva genomföras. Även inventeringar beträffande djur- och växtliv inom planområdet samt
dess närområde kommer att behöva genomföras. För att till fullo kartlägga kulturmiljön inom, samt i
anslutning till planområdet behöver en kulturmiljöinventering genomföras, kulturmiljöinventeringen bör
både lägga fokus på fornlämningarna inom planområdet så väl som på de landskapsbildmässigt intressanta
områdena Västra Jära och Svinhult i anslutning till planområdet.
Gällande övriga undersökningar och inventeringar förefaller det sannolikt att utredningar som klargör
geotekniska förhållanden samt förhållanden för hydrologin inom planområdet och dess närområde behöver
genomföras.
Slutligen kommer kommunen att i dialog med trafikverket behöva genomföra en utredning angående
placeringen av en på- och avfartslösning på riksväg 40.
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Åtgärder som planeras
Gränszon
Längs med planområdets ytterkanter och främst där planområdet angränsar till känslig eller skyddsvärd
natur kommer en gränszon att säkerställas. Gränszonens avgränsning kommer att variera beroende på hur
stort avstånd från verksamhetsområdet som anses behövas för att skydda de skyddsvärda objekten på
motsvarande sida om gränszonen. Gränszonen kommer även att fungera som åtgärd för att minska
planområdets påverkan på närliggande områden med känslig natur samt störningskänsligt fågelliv. Åtgärder
för att begränsa planområdets påverkan kan således tas i anspråk inom gränszonen.
Först efter genomförda inventeringar av bland annat fågellivet i planområdets närområde kommer det vara
möjligt att fastslå hur bred gränszonen kommer att bli. För att säkerställa att naturen i gränszonen bevaras
bör skötselplaner upprättas för de skogsområden som bevaras inom planområdet.
Beroende på utfallet av de olika inventeringarna och undersökningarna som genomförs inför exploateringen
av planområdet kan även andra åtgärder komma att bedöva vidtas.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Ett färdigställt och politiskt beslutat samrådsförslag kommer att finnas tillgängligt under våren 2019, dock
senast 2019-04-30.
Fortsatt planarbete
Efter samrådet kommer planförslaget att kompletteras och justeras till följd av de synpunkter som inkommit
under samrådet. Förslaget till den fördjupade översiktsplanen kommer sedermera att ställas ut innan det att
planen antas.
Efter det att den fördjupade översiktsplanen antagits och i samband med upprättande av nya detaljplaner
finns behov av fortsatta utredningar. Den kontakt med fastighetsägare och andra som berörs av den
fördjupade översiktsplanen som i ett tidigare skede tagits kommer sannolikt att behöva fördjupas i detta
skede.
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Icke-teknisk sammanfattning
I takt med att Jönköping växer ökar också efterfrågan på såväl bostäder som mark för
verksamheter. För att tillmötesgå den höga efterfrågan på verksamhetsmark arbetar
kommunen med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området Jära/Svedbrandshult.
Planförslaget medför att ett nytt storskaligt verksamhetsområde anläggs i ett område
som i dagsläget är så gott som helt oexploaterat.
Planområdet är beläget längs med riksväg 40 omkring 15 kilometer väster om
Jönköping och utgörs i dagsläget till övervägande del av skogsmark med spridda inslag
av mindre våtmarker. Det finns flera områden med värdefull natur, samt värdefullt och
skyddsvärt växt- och djurliv som angränsar till planområdet. Främst utgörs dessa av
Natura 2000- området Dumme mosse som är beläget öster om planområdet och inhyser
såväl värdefull natur som ett skyddsvärt fågelliv, Dumme mosse utgör även ett
riksintresse. Söder om planområdet rinner ån Nissan som även den utgör ett riksintresse,
söder om planområdet finns även Getaryggsmossen som bedöms inrymma värdefull
natur.
För att i största möjliga utsträckning minska störningspåverkan på känsliga områden i
planområdets närområde kommer mark inom planområdet tas i anspråk för att upprätta
en gränszon där åtgärder som syftar till att minska verksamhetsområdets
omgivningspåverkan kan anläggas. Gränszonens omfattning kommer att variera
beroende på hur stort avstånd som bedöms krävas för att avskärma närområdet från
påverkan från verksamheterna inom planområdet. Hur omfattande gränszonen blir
kommer att kunna fastställas först då inventeringar av till exempel fågellivet på Dumme
mosse genomförts. Gränszonen kommer även att bidra till att minska den visuella
påverkan som exploatering av området i enlighet med planförslaget medför.
Fornlämningar som främst utgörs av fossil åkermark och lämningar efter gravfält finns
spridda inom planområdet. Dessa kommer att påverkas i samband med exploateringen
av planområdet. I anslutning till planområdet finns platser som anses vara av intresse
för kulturmiljön, främst det område öster om planområdet där det 1567 stod ett slag
mellan svenska och danska trupper men också områdena kring Västra Jära och Svinhult
som bedöms vara av landskapsbildsmässigt värde. För att fullt ut kartlägga kulturmiljön
inom planområdet samt i dess närhet kommer en kulturmiljöinventering att genomföras.
Genomförandet av planen kommer att medföra att planområdet till stora delar helt
kommer att ändrar karaktär, från ett så gott som oexploaterat skogsområde till ett
storskaligt verksamhetsområde med många hårdgjorda ytor. Inom gränszonen kan
åtgärder som medför att planområdets omgivningspåverkan minskar komma att vidtas.
Planförslaget innebär en ökad mängd trafik inom planområdet så väl som till och från
planområdet. Den väg som främst kommer att påverkas av trafiken till och från
planområdet är riksväg 40. Kommunen behöver därför i dialog med Trafikverket utreda
hur en trafiklösning för främst ut- och infart till området ska utformas.
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Trafikökningen kommer tillsammans med verksamheterna att medföra att
bullernivåerna inom planområdet ökar. En del av planområdet är dock redan stört av
buller från riksväg 40. Även ljusstörningarna inom planområdet kommer att öka till
följd av den ökade trafiken samt uppförandet av verksamheter inom planområdet.
Gällande alternativa lokaliseringar gör kommunen bedömningen att det i dagsläget inte
finns något område inom kommunen som besitter likvärdiga förutsättningar samt till
lika stor grand överensstämmer med kriterierna för utpekande av lämplig mark för
verksamhetsområden i översiktsplanen (Översiktsplan 2016). Ett område längs med
riksväg 40 öster om Öggestorp nämns dock som ett lämpligt område att exploatera för
liknande ändamål i framtiden.
Sammantaget gör kommunen bedömningen att planförslaget antas kunna medföra
betydande miljöpåverkan avseende: buller, ljus, hydrologi, trafik, naturmiljö och
vegetation samt kulturmiljö, landskapsbild och upplevelsen av landskapet. För att i
största möjliga mån stävja den ovan nämnda miljöpåverkan kommer olika åtgärder att
tas i anspråk, däribland gränszonen.
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Planens innehåll, syfte och förhållande till andra planer
Den fördjupade översiktsplanen syftar till att möjliggöra anläggandet av ett nytt
verksamhetsområde i anslutning till riksväg 40 väster om Jönköping. Planen redovisar
en övergripande struktur för markanvändning inom planområdet och är på så sätt tänkt
att utgöra ett stöd såväl som en förutsättning för framtida detaljplanearbete inom
området.
Eftersom det bedöms att planförslaget antas kunna medföra betydande miljöpåverkan
upprättas denna miljökonsekvensbeskrivning.
I Jönköpings kommuns gällande översiktsplan (Översiktsplan 2016) återfinns kriterier
som bör tas i beaktning vid utpekandet av ett nytt verksamhetsområde. Området ska
vara stort och flackt, ha bra tillgång till väg- och järnvägsförbindelser samt ha frihet från
närliggande bostäder som riskerar att kunna bli störda. Förhållandena inom planområdet
överensstämmer i hög utsträckning med de kriterier som lyfts i översiktsplanen.

Avgränsningar
En miljökonsekvensbeskrivning ska behandla den huvudsakliga inverkan på miljön som
planförslagets genomförande kan antas medföra. Enligt 6 kap 12§ miljöbalken ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om en plan kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
I samband med behovsbedömningen och sedermera avgränsningssamrådet tillsammans
med Länsstyrelsen slogs det fast att följande miljökonsekvenser ska behandlas i
miljökonsekvensbeskrivningen:


Buller



Ljus



Hydrologi



Kulturmiljö, landskapsbild och upplevelsen av landskapet



Trafik



Naturmiljö och vegetation

På nästkommande sida redovisas planområdets avgränsning (den översta kartan) samt
en jämförelse med Torsvik, som i dagsläget är kommunens största verksamhetsområde.
Planområdets areal inklusive gränszonen är mer än dubbelt så stor som Torsviks, det
förefaller dock sannolikt att den yta inom planområdet som tas i anspråk för
verksamheter ungefärligen motsvarar det samma som Torsvik.
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Jära/Svedbrandshult

Torsvik
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Olika aspekter av miljöförhållanden
Utveckling om planen inte genomförs
I händelse av att planförslaget inte genomförs förväntas planområdet till stora delar
fortsätta vara ett oexploaterat skogsområde. Undantaget är dock en bergtäkt i
planområdets nordöstra del, där ett företag har fått tillstånd att bedriva täktverksamhet
på platsen under en 25-årsperiod. Även de båda drivmedelsstationerna samt
vägrestaurangen vid Jära och de mindre verksamheter som i dagsläget finns i anslutning
till drivmedelsstationerna kommer att kunna fortsätta med sin verksamhet.
Miljöförhållanden i området som påverkas betydligt
De miljöförhållanden som främst förväntas påverkas är med tanke på att ett
skogsområde omvandlas till ett verksamhetsområde den hydrologiska situationen samt
vegetationen inom planområdet som till stor del kommer att förändras helt. Detta
eftersom exploatering i enlighet med planförslaget medför att skogsbruket upphör och
marken hårdgörs. Även landskapsbilden inom planområdet bedöms påverkas betydligt.
Befintliga miljöproblem
Det finns i dagsläget tämligen få kartlagda miljöproblem inom planområdet, det finns
ett fåtal misstänkt förorenade områden i anslutning till de båda drivmedelsstationerna
närmast riksväg 40. Utöver det påverkas vissa delar av området av bullerstörningar från
riksväg 40.
Hänsyn till miljökvalitetsmålen
Miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö” behandlas i den fördjupade översiktsplanen,
bland annat genom att exploatering i enlighet med planförslaget förväntas medföra ett
ökat pendlingsunderlag för kollektivtrafiken vilket bidrar till att skapa förutsättningar
för en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik, främst genom ökad turtäthet.
Planförslaget medför även ett ökat resande till och från planområdet.
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Betydande miljöeffekter och konsekvenser
Under denna rubrik beskrivs betydande miljöeffekter och konsekvenser som berör både
planområdet och dess närområde. Detta eftersom det i anslutning till planområdet finns
flera områden med höga naturvärden samt ett rikt växt- och djurliv där vissa arter är
mycket känsliga för störningspåverkan.
Buller
Bullernivåerna varierar enligt en översiktlig bullerkartläggning från 2011 från omkring
70-79 dB närmast riksväg 40 för att sedan gradvis avta tills att det 600-800 meter från
riksvägen inte upplevs något buller alls.
I och med exploateringen av planområdet kommer bullernivåerna inom planområdet
såväl som i dess omgivningar att stiga. Det ökade bullret kommer dels att alstras från
verksamheterna inom området och dels från den trafik som passerar in och ut eller
färdas inom området. En stor del av trafiken till och från verksamhetsområdet kommer
att utgöras av tunga lastbilstransporter.
Ljus
Det finns en risk för ljusstörningar från strålkastare inom verksamhetsområdet samt från
trafiken inom området. Ljusstörningarna kommer att vara som störst under dygnets
mörka timmar, ljusskygga och nattaktiva arter utanför planområdet riskerar då att
påverkas negativt. Det finns flera störningskänsliga fågelarter som häckar och
uppehåller sig på Dumme mosse, en ökad mängd ljusstörningar i området från
planområdet riskerar att påverka fågellivet negativt.
Hydrologi
I och med exploateringen av planområdet kommer den hydrologiska situationen i
området att förändras, detta mot bakgrund av att stora ytor som i dagsläget utgörs av
skogsmark hårdgörs.
Kulturmiljö, landskapsbild och upplevelsen av landskapet
Planområdet är i dagsläget så gott som helt oexploaterat. Vid exploatering av området i
enlighet med planförslaget kommer upplevelsen av landskapet inom planområdet så väl
som i dess närområde att förändras drastiskt. Även landskapsbilden kommer att
påverkas. Eftersom det finns fornlämningar inom området kommer även kulturmiljön
att påverkas av planförslaget. Fornlämningarna utgörs främst av fossil åkermark samt
lämningar efter gravfält.
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Trafik
Eftersom trafiken inom planområdet i dagsläget i stor utsträckning är så gott som
obefintlig kommer exploateringen av området medföra en storskalig ökning av trafiken
inom området. Trafikmängderna kommer även att öka på vägar som ansluter till
planområdet, främst på riksväg 40.
Naturmiljö och vegetation
Planförslaget medför att naturmiljön inom planområdet kommer att förändras drastiskt,
stora ytor som idag utgörs av skogs- eller våtmark kommer att asfalteras eller bebyggas.

Riksintressen
Dumme mosse
Våtmarkskomplexet Dumme mosse utgör ett riksintresse för naturvården, Dumme
mosse är även ett naturreservat, ett Ramsar-område och inte minst ett Natura 2000område. Inom området som utgör Dumme mosse finns det flera olika typer av mossar,
bland annat sluttande mossar och excentriska mossar.
Till övervägande del utgörs Dumme mosse av kala och vidsträckta högmossar där
vitmossor och ljung utgör den huvudsakliga vegetationen. Dumme mosse är en
betydelsefull lokal för fågellivet och det finns flera arter som använder mossen som
häckningsplats, däribland Orre, tjäder, smålom och storspov. På mossen finns även en
rik växtflora bland annat återfinns arterna knagglestarr, ängsnycklar och gräsull. Det
rika fågellivet i kombination med den speciella naturtypen på platsen gör att området är
mycket känsligt för främst ljus och buller som riskerar att störa fågellivet men även för
hydrologiska förändringar som kan föranleda att mossarna helt eller delvis dräneras.
Nissan
Nissan utgör ett riksintresse för naturvården. Ån hyser en genuin öringstam såväl som
en artrik och skyddsvärd bottenfauna. Mot bakgrund av åns stora artrikedom är ån
känslig för påverkan, främst från försurning. Det är därför främst förändringar i de
hydrologiska förhållandena i området som riskerar att medföra konsekvenser för Nissan
och dess värdefulla öringstam och bottenfauna.
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Områden med höga naturvärden i planområdets närhet
I planområdets närhet finns det ett antal områden med höga och skyddsvärda
naturvärden, som bedöms kunna påverkas i samband med exploatering av området i
enlighet med planförslaget.
Getaryggsmossen
Getaryggsmossen är ett till stor del orört våtmarkskomplex som har höga naturvärden,
de höga naturvärdena är främst knutna till områdets de geologiska värden som finns i
området kring Getaryggen. Getaryggen är en rullstensås som går genom
våtmarksområdet, åsen är mycket värdefull för förståelsen av dränerings- och
avsättningsförhållandena vid landisens avsmältning. Det finns även höga naturvärden
som är knutna till den biologiska mångfalden som återfinns främst kring laggkärren på
mossen.

Åtgärder som planeras
Gränszon
Längs med planområdets ytterkanter och främst där planområdet angränsar till känslig
eller skyddsvärd natur kommer en gränszon att säkerställas. Gränszonens avgränsning
kommer att variera beroende på hur stort avstånd från verksamhetsområdet som anses
behövas för att skydda de skyddsvärda objekten på motsvarande sida om gränszonen.
Gränszonen kommer även att fungera som åtgärd för att minska planområdets påverkan
på närliggande områden med känslig natur samt störningskänsligt fågelliv. Åtgärder för
att begränsa planområdets påverkan kan således tas i anspråk inom gränszonen.
Först efter genomförda inventeringar av bland annat fågellivet i planområdets
närområde kommer det vara möjligt att fastslå hur bred gränszonen kommer att bli. För
att säkerställa att naturen i gränszonen bevaras bör skötselplaner upprättas för de
skogsområden som bevaras inom planområdet.
Beroende på utfallet av de olika inventeringarna och undersökningarna som genomförs
inför exploateringen av planområdet kan även andra åtgärder komma att bedöva vidtas.
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Behov av nya utredningar och undersökningar
För att till fullo kartlägga kulturmiljön inom samt i anslutning till planområdet behöver
en kulturmiljöinventering genomföras, kulturmiljöinventeringen bör både lägga fokus
på fornlämningarna inom planområdet så väl som på de landskapsbildsmässigt
intressanta områdena Västra Jära och Svinhult i anslutning till planområdet. Nya
inventeringar av fågellivet på Dumme mosse, området kring Getaryggsmossen samt
inom planområdet kommer att behöva genomföras. Även inventeringar beträffande
djur- och växtliv inom planområdet samt dess närområde kommer att behöva
genomföras.
Gällande övriga undersökningar och inventeringar förefaller det sannolikt att
utredningar som klargör geotekniska förhållanden samt förhållanden för hydrologin
inom planområdet och dess närområde behöver genomföras.
Slutligen kommer kommunen att i dialog med Trafikverket behöva genomföra en
utredning angående lokalisering av en på- och avfartslösning på riksväg 40.

Planens förhållande till de nationella miljömålen
Av de 16 nationella miljömålen är det målet ”God bebyggd miljö” som främst
involveras i den fördjupade översiktsplanen för Jära/Svedbrandshult. Av planförslaget
går det att utläsa att det ska finnas goda möjligheter att transportera sig till och från
verksamhetsområdet på ett hållbart sätt, bland annat genom en välfungerande och
attraktiv kollektivtrafik.
Att skapa bra förutsättningar för kollektivtrafikresande nämns som en av de åtgärder
som kommuner kan genomföra för att infria miljömålet ”god bebyggd miljö”.
Exploatering av området i enlighet med planförslaget bedöms kunna medföra att
pendlingsunderlaget för den befintliga busslinjen (linje 250) ökar, vilket föranleder att
det finns anledning att utöka turtätheten på densamma.
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Alternativ
I Jönköpings kommuns gällande översiktsplan: Översiktsplan 2016 återfinns ett antal
kriterier för lämplig lokalisering av storskaliga verksamhetsområden som motsvarar
karaktären och storleken hos verksamhetsområdena Torsvik och Stigamo. Området ska
enligt kriterierna i kommunens översiktsplan vara ett stort flackt område, området ska
även ha tillgång till bra väg- och järnvägsförbindelser samt vara fritt från närliggande
bostäder som riskerar att bli störda.
I dagsläget återfinns en övervägande del av Jönköpings verksamhetsområden söder om
staden, vid Torsvik/Stigamo. Möjligheterna till fortsatt utbyggnad inom befintligt
område vid Torsvik/Stigamo är högst begränsade. Tillgången på tillgänglig mark som
uppfyller de ovan nämnda kriterierna öster om staden är i dagsläget högst begränsad,
främst på grund av att marken i stadens närhet till stor del utgörs av jordbruksmark. Den
förhållandevis kuperade terrängen anses också vara en omständighet som synnerligen
försvårar exploatering.
En lokalisering väster om staden anses vara den mest lämpliga, här finns bland en stor
kommunikationsled i form av riksväg 40, andelen jordbruksmark är i förhållande till
andra delar av kommunen liten och området är dessutom till stora delar flackt och
sparsamt bebyggt med bostäder. Området vid Jära/Svebrandshult bedöms som det
område som i dagsläget är lämpligast att ta i anspråk för exploatering i syfte att anlägga
Jönköpings nästa stora verksamhetsområde.
Ett alternativ med likvärdiga förutsättningar går inte att finna inom kommunens gränser.
Ett område som i framtiden skulle kunna vara ett rimligt alternativ är ett område utmed
riksväg 40 öster om Öggestorp.
Nollalternativet innebär att området vid Jära/Svedbrandshult inte tas i anspråk för
exploatering i enlighet med planförslaget. Områdets markanvändning bedöms därför till
stora delar bli oförändrad, undantaget är ett område i områdets nordöstra del där ett
företag har givits tillstånd att under en 25-årsperiod bedriva täktverksamhet.
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Sammanfattning av överväganden, skäl till olika val och eventuella
problem
Med tanke på att planområdet är beläget i närheten av ett Natura 2000-område har ett
flertal överväganden angående främst planområdets utbredning och läge genomförts.
Gränszonen har tagits fram som en åtgärd för att minimera risken för att verksamheterna
inom planområdet orsakar störningar för natur samt växt- och djurliv i dess närområde.
Gränszonen fyller även en funktion som en naturlig avgränsare mellan exploaterad och
oexploaterad mark och verkar således för att i största möjliga utsträckning bibehålla den
rådande landskapsbilden i området. Det bedöms vara värt att upplåta en förhållandevis
stor del av planområdets totala areal i syfte att i största möjliga mån skydda den
omgivande naturen från negativ påverkan i samband med exploateringen av området.
Kommunens nu gällande översiktsplan (Översiktsplan 2016) har till stor del legat till
grund för överväganden beträffande planområdets lokalisering. I översiktsplanen nämns
ett flertal kriterier som bör uppfyllas vid lokalisering av ett nytt verksamhetsområde,
däribland att området ska vara flackt och ligga frånskilt från närliggande
bostadsbebyggelse. Området ska även ha tillgång till bra väg- och järnvägsförbindelser.
Det område som pekas ut i denna fördjupade översiktsplan uppfyller flera av de ovan
nämnda kriterierna, vilket föranlett att området ansetts vara mycket attraktivt att ta i
anspråk för exploatering i syfte att anlägga ett nytt verksamhetsområde.
Beträffande avvägningar angående den alternativa lokaliseringen av planområdet har
övervägningar gjorts där man kommit fram till att det i dagsläget inte finns något
område inom kommunen som överensstämmer med de i översiktsplanen fastställda
kriterierna för lokalisering verksamhetsområden på ett lika bra sätt som det utpekade
planområdet.
I händelse av att kriterierna ändras i den framtida översiktsplaneringen är det tänkbart
att fler alternativ skulle kunna identifieras. Försvårande aspekter i dagsläget är främst
den stora andelen jordbruksmark på sådana ytor som i övrigt överensstämmer med
kriterierna i översiktsplanen. Men även närhet till bostadsbebyggelse och avsaknad av
närhet till stora kommunikationsleder har medfört att det inte gått att finna ett likvärdigt
område.
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Planerad uppföljning av betydande miljöpåverkan
Den bedömning som gjorts avseende de miljökonsekvenser som planförslagets
genomförande anses kunna medföra ska följas upp i samband med exploateringen av
området. Uppföljningen bör innefatta såväl vidtagande av åtgärdsförslagen som det
faktiska utfallet av de förväntade miljökonsekvenserna. De punkter som listas nedan bör
i uppföljningen ges särskild uppmärksamhet.


Resultatet av inventeringar avseende fågellivet i planområdets närområde samt
resultaten av inventeringar och undersökningar som gjorts inom planområdet
avseende till exempel växt- och djurliv.



Resultatet av kulturmiljöinventeringen.



Resultatet av utredningar angående geotekniska samt hydrologiska förhållanden
inom planområdet.



Följa upp arbetet med skötselplaner för de skogsområden som bevaras inom
planområdet.
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STADSBYGGNADSKONTORET

2019-09-02

Samråd: Fördjupad översiktsplan för
Jära/Svedbrandshult
Kommunstyrelsen tog 2019-04-24 beslut om samråd för fördjupad översiktsplan
för Jära/Svedbrandshult. Härmed erbjuds ni att lämna synpunkter på den
fördjupade översiktsplanen för Jära/Svedbrandshult. Synpunkter lämnas via mail
till stadsbyggnad@jonkoping.se eller skriftligen till Stadsbyggnadskontoret, 551 89
Jönköping. Synpunkter ska vara stadsbyggnadskontoret tillhanda senast 2019-1031.
En fördjupad översiktsplan är en fördjupning av den kommunövergripande
översiktsplanen. En fördjupad översiktsplan kan till exempel omfatta en enskild ort
eller en mindre del av kommunen. En fördjupad översiktsplan har generellt en
högre detaljeringsgrad än den kommunövergripande översiktsplanen.
Denna remiss innehåller två handlingar, dels den fördjupade översiktsplanen för
Jära/Svedbrandshult och dels Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad
översiktsplan för Jära/Svedbrandshult. Handlingarna bifogas i detta brev.
Under samrådet kan du som sakägare (det vill säga ägare av fastighet inom eller i
direkt anslutning till det utpekade planområdet) komma med synpunkter på
innehållet i den fördjupade översiktsplanen samt på innehållet i
miljökonsekvensbeskrivningen. Efter det att samrådet har avslutats kommer de
synpunkter som inkommit att sammanställas i en så kallad samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelsen innehåller en redogörelse över de förslag som inkommit
under samrådet, som en del av samrådsredogörelsen ska kommunen svara på hur
de synpunkter som inkommit kommer att beaktas i planförslaget. Efter samrådet
kommer planförslaget till den fördjupade översiktsplanen samt
miljökonsekvensbeskrivningen att omarbetas efter de synpunkter som har
inkommit. Det omarbetade planförslaget kommer sedan att ställas ut för granskning
för att sedermera antas. Under granskningstiden ska planförslaget och
miljökonsekvensbeskrivningen ställas ut i minst två månader, då synpunkter på
planförslaget kan lämnas. Kommunen ska före granskningstidens början kungöra
att en utställning ska ske.
Nedan följer en kortare sammanfattning av handlingarnas innehåll.
För att tillgodose kommunens behov av verksamhetsmark har ett samrådsförslag
till en fördjupad översiktsplan tagits fram för området Jära/Svedbrandshult.
Planområdet är beläget cirka 15 kilometer väster om Jönköping längs med riksväg
40 i riktning mot Bottnaryd. Den huvudsakliga markanvändningen inom
planområdet föreslås bli industri, preciserad markanvändning inom området
föreslås först i ett senare skede.

jonkoping.se | Tfn 036-10 50 00
Postadress 551 89 Jönköping
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Eftersom planförslaget antas kunna medföra betydande miljöpåverkan har en
miljökonsekvensbeskrivning för den fördjupade översiktsplanen tagits fram. Efter
samrådet kommer planen och miljökonsekvensbeskrivningen bearbetas vidare inför
granskning och antagande.
Planområdets avgränsningar är i detta samrådsförslag fastslagna främst efter de
naturliga avgränsningar som finns i planområdets närhet, så som till exempel
Dumme mosse och Nissan. Avgränsningen och omfattningen av det som i den
fördjupade översiktsplanen benämns som gränszonen är i detta skede inte fastslaget
då gränszonens omfattning kommer att variera inom planområdet beroende på hur
stort avstånd som behövs för att förhindra negativ påverkan i planområdets
närområde. Gränszonens avgränsning och omfattning kommer att fastslås då
inventeringar av bland annat naturvärden i planområdets närområde genomförts. I
och med upprättandet av gränszonen kommer en del av marken inom planområdet
att upplåtas till andra markanvändningsmål än industri som annars föreslås bli den
huvudsakliga markanvändningen inom planområdet.
I miljökonsekvensbeskrivningen återfinns en redogörelse över de betydande
miljöeffekter och konsekvenser som planförslaget antas kunna medföra. I
miljökonsekvensbeskrivningen finns också åtgärdsförslag för att stävja betydande
miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. Det ges även förslag på hur
åtgärderna ska följas upp samt på vilka nya inventeringar och undersökningar som
det finns behov av att genomföra innan det att exploatering av planområdet
påbörjas.
Miljökonsekvensbeskrivningen återger även en beskrivning av de naturvärden som
finns inom planområdet samt i dess närområde. De största naturvärdena i
planområdets närhet utgörs av riksintressena Dumme mosse och Nissan, Dumme
mosse är även ett Natura 2000-område och hyser bland annat ett mycket artrikt
fågelliv.
Alla synpunkter under samrådet sammanställs och planförslaget ställs sedan ut på
nytt innan den fördjupade översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och blir
utgångspunkt för kommande detaljplanearbete.
Ett Samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 18 september kl. 18:00 i
Sessionssalen, Hoven. Vid kommunens Kontaktcenter, Juneporten, Västra
Storgatan 16 i Jönköping. Under samrådsmötet kommer ni att få lyssna på en
presentation av planförslaget i sin helhet samt ha möjlighet att ställa frågor.
Vidare upplysningar lämnas av Philip Agerö, översiktsplanerare,
Stadsbyggnadskontoret samt av Rolf Falkenström, Mark- och
exploateringsingenjör, Tekniska kontoret.
Philip Agerö
Översiktsplanerare
Telefon:036-108039
E-post: philip.agero@jonkoping.se

Rolf Falkenström
Mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 036-105179
E-post: rolf.falkenstrom@jonkoping.se
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Sammanträdesplan - Nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö 2020
Diarienummer: RJL 2019/2042
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Fastställa sammanträdesplan för 2020 för nämnd för
trafik, infrastruktur och miljö enligt följande:
21/1, 19-20/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6, 15/9, 13/10,
17/11 samt 8/12.
Presidiet beslutar
 Fastställa sammanträdesplan för nämndens presidium
enligt följande:
7/1, 3/2, 4/3, 6/4, 5/5, 3/6, 1/9, 23/9, 23/10 samt 23/11.
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2020 har tagits fram för nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö och dess presidium
Beslutsunderlag
 Förslag till sammanträdesplan 2020
Beslutet skickas till
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Linda Byman
Justeras
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RJL 2019/2042

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Sammanträdesplan 2020
Förslag till beslut
Nämnd för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
1. Fastställer sammanträdesplan för 2020 för nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö enligt följande:
21/1, 19-20/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6, 15/9, 13/10, 17/11 samt 8/12.
2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium enligt följande:
7/1, 3/2, 4/3, 6/4, 5/5, 3/6, 1/9, 23/9, 23/10 samt 23/11.

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2020 har tagits fram för nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö och dess presidium.

Beslutsunderlag


Sammanträdesplan 2020

Beslut skickas till
Regionledningskontoret
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör
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