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Samrådsredogörelse för  
Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 

Sammanfattning 
Samråd om planförslaget med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomfördes under perioden 5 mars till 5 maj 2018. Information om samrådet 

annonserades i ortstidningen 3 mars 2018. Information om samråd skickades till samrådskrets enligt bifogad sändlista. Under samrådstiden var 

planförslaget tillgängligt på följande platser: 

Tekniska kontoret, Vetlanda 

Infocenter, Vetlanda 

Vetlanda bibliotek, Vetlanda 

Bokbussen 

Kommunens hemsida (vetlanda.se)  

Särskilt framtagen webbsida för FÖP Vetlanda (kommun.vetlanda.se/fop) 

Under mars månad bemannades utställningslokalen i InfoCenter på tisdagar 10-13 med personal från planavdelningen. Även representanter från den 

politiska styrgruppen medverkade vid dessa tillfällen. Information om utställningen spreds genom kommunens hemsida, facebook och Instagram. En film 

med information om utställningen spreds i ”köTV” i två livsmedelsbutiker liksom i sociala medier.  

Ett samrådsmöte riktat till allmänheten genomfördes den 11 april 2018 i Bibliotekets hörsal, Vetlanda. Under samrådet hölls även ett informationsmöte 

med Sandlandet/Byabergs stugförening (27/4). 

Presentation av planförslaget genomfördes för följande kommunala nämnder och råd: 

Kommunstyrelsen  

Tekniska nämnden 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta. 

2019-09-11 
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Planförslaget presenterades vid de politiska partiernas gruppmöten. Under framtagandet av planförslaget har kommunen haft en kontinuerlig dialog med 

Länsstyrelsen och Trafikverket. 

Under samrådet har ett 50-tal skriftliga yttranden inkommit. Dessa redovisas i sin helhet i Tabell 3 nedan. Till antalet flest yttranden rör förslag om 

exploatering för bostadsändamål av del av Sandlandet, i planförslaget redovisat som Södra Kråkegården 1 och 2. Ett antal yttranden tar också upp att 

planförslaget behöver kompletteras med fler kartor och att dessa behöver redovisa hur de föreslagna exploateringarna påverkar allmänna intressen. 

Länsstyrelsen, Region Jönköping och Trafikverket framför synpunkter angående förslaget om nytt stationsläge vid Tjustkulle/Norget Norra. Några yttranden 

rör dokumentets längd och tillgänglighet för invånare/allmänhet.  

Rörande miljökonsekvensbeskrivningen har Länsstyrelsen bland annat framfört att denna behöver kompletteras med en redovisning av hur 

miljökonsekvenserna av planförslaget ska följas upp.  

Revideringar efter samråd 

Inför granskningsskedet föreslås följande övergripande revideringar av planförslaget:  

 Gränsen för planområdet revideras för att bättre avspegla den påverkan förslaget bedöms medföra rent geografiskt. 

 Gränserna för de i planen indelade områdena av planförslaget i tätortszon och randzon revideras för att inte uppfattas alltför definitiva.  

 I samrådsversionen omnämnt som område 4 – Tomasbacken utgår från planförslaget. Kommunen gör bedömningen att området inte bör utvecklas 

för bostadsändamål på grund av närheten till Brogårds industriområde.  

 I samrådsversionen omnämnt som Område 11 – Norget Södra utgår från planförslaget, detta då den kulturhistoriska förstudien som efter samrådet 

har inkommit till kommunen visar på komplicerade arkeologiska förhållanden.  

 I samrådsversionen omnämnt som Område 14 – Södra Kråkegården 1 avgränsas till att innefatta endast den östra delen av åkermarken. Detta med 

hänsyn till fornlämningsbilden och för att begränsa exploateringens påverkan på kringliggande bostadsfastigheter.  

 I samrådsversionen omnämnt som Område 15 – Kråkegården utgår från planförslaget. Kommunen gör bedömningen att området inte bör utvecklas 

för bostadsändamål med hänsyn till påverkan på områdets karaktär och den möjliga fornlämingsbild som kan finnas i området. Ett eventuellt 

ingrepp i området kan inte motiveras med hänsyn till föreslagen exploateringsgrad.    

 I samrådsversionen omnämnt som Område 17 – Folkets Park utgår från planförslaget. Kommunen gör bedömningen att området inte kan utvecklas 

för bostadsändamål under planperioden, detta på grund av rådande bullerproblematik. Utvecklingsstrategin redovisar dock fortsatt en långsiktig 

utveckling i väst-östlig riktning. Detta medför att det i översiktsplan 2010 utpekade verksamhetsområdet vid Brunnsgård fortsatt utgår ur 

planförslaget. 

 Beskrivningarna och tidshorisonterna för förtätning av befintliga- och exploatering av nya verksamhetsområden (områdena 3, 18,19 och 20) har 

reviderats för att bättre avspegla kommunens intentioner att i första hand förtäta i befintliga områden; att utveckling av nya områden inom 
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planområdet i första hand sker vid område Skärpet och vidare norrut enligt utvecklingsstrategins intentioner. Därefter kan områdena Nässja södra 

och norra ianspråktas.  

 Område för tätortsnära lantligt boende vid Sandåkra föreslås innefatta hela området från riksväg 31 till tidigare utpekat område. 

 Nytt stationsläge vid Tjustkulle/Norget är fortsatt del av planförslaget men redovisas som en markberedskap på lång sikt. I det fortsatta arbetet med 

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kommer frågan att utredas ytterligare.   

 Angående järnvägen ändras text i planförslaget för att tydliggöra kommunens ambition att utveckla järnvägens trafikering både vad gäller person- 

och godstransporter. 

 Planförslaget kompletteras med ny generell riktlinje om att inom 150 meter från järnväg eller väg som är rekommenderad led för farligt gods ska 

riskerna med farligt gods beaktas i detaljplaner. 

 Planförslaget kompletteras med kartor som redovisar intressekonflikter i de delar där planförslaget kan komma att i större omfattning påverka 

andra allmänna intressen.  

 I Planeringsförutsättningar och i konsekvensbeskrivningen redovisas en tabell hur planförslaget övergripande förhåller sig till nationella och 

regionala mål.  

 Redaktionella ändringar har gjorts i syfte att korta ner och göra dokumentet mer tillgängligt och lättförståeligt.  

Nästa steg 

Ett reviderat planförslag med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under minst två månader under hösten 2019. 
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Inkomna synpunkter 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen Planhandlingarna redovisar 

planeringsförutsättningar och förslag till 

förändringar samt konsekvenser på ett strukturerat 

sätt och på en lämplig detaljeringsnivå. 

Noteras. Nej. 

Länsstyrelsen Plandokumentet skulle bli tydligare om kartorna 

redovisade de största föreslagna förändringarna 

tillsammans med det tema som kartan illustrerar, 

för att åskådliggöra hur föreslagna förändringar 

sammanfaller med andra värden och intressen. 

Inför granskningsskedet har planförslaget 

kompletterats med kartor som redovisar föreslagna 

förändringar och hur de förhåller sig till och påverkar 

andra värden och intressen. 

Ja. 

Länsstyrelsen Berörda riksintressen redovisas i planhandlingarna 

som en planeringsförutsättning, i respektive 

utvecklingsområde samt i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Riksintressena bör 

för tydlighets skull redovisas på kartan tillsammans 

med de planerade förändringar som kan beröra 

riksintressena. 

Inför granskningsskedet har planförslaget 

kompletterats med kartor som redovisar föreslagna 

förändringar och hur de förhåller sig till och påverkar 

riksintressen. 

Ja. 

Länsstyrelsen I texten om utredningsområde 21, 24 och 25 

framgår att riksintresset berörs och angående 

område 24 att anpassning till riksintressets värden 

görs. 

Riksintresset Byestad innebär inte något hinder för 

utbyggnad men utgör förutsättningarna för olika 

förändringar inom området vid förändrad 

markanvändning och tillkommande bebyggelse. 

Noteras.  Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen En avstämning med Trafikverket behöver göras 

angående planerade anslutningar som berör vägar 

av riksintresse. 

Kommunen har haft en kontinuerlig dialog med 

Trafikverket i framtagandet av planförslaget. I 

diskussionerna har framkommit att nya tillkommande 

anslutningar på vägar av riksintresse inte är något 

som Trafikverket idag förespråkar. Dessa synpunkter 

har framförts av Trafikverket under den formella 

samrådstiden. Kommunen har i dialog med 

Trafikverket inlett arbetet med en åtgärdsvalsstudie 

för väg 47 och vägarna 127 och 822.     

Nej 

Länsstyrelsen Det bör framgå av planen att höga objekt (vindkraft, 

master, hus m.m.) som är 45 meter över marken 

inom sammanhållen bebyggelse och 20 meter över 

marken utanför sammanhållen bebyggelse kräver 

remittering till Försvarsmakten. 

I den fysiska planeringen kan riksintressen som rör 

totalförsvaret fötutses öka i betydelse framöver. 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap) anser att avveckling av anläggningar, 

materiel med mera för civilt försvar ska upphöra. 

Ledningscentraler i bergrum behöver fortsätta att 

hållas i malpåse tills ytterligare inriktning kan ges. 

Det kan finnas fall då avveckling eller försäljning kan 

vara motiverat, men då bör man ha en dialog med 

MSB och med ansvarig länsstyrelse först.  

Kriterier för identifiering av områden med 

riksintresse för totalförsvarets civila delar är under 

framtagande och en identifiering kommer troligen 

att komma i närtid. 

Krav på remittering till försvarsmakten av ärenden 

som rör höga objekt framgår av kommunens 

översiktsplan. Då definitionen för höga objekt inom 

sammanhållen bebyggelse enligt  gällande 

översiktsplan inte överensstämmer med den som 

Länsstyrelsen anger i sitt yttrande kompletterar 

kommunen planförslaget med denna upplysning.   

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen I planen redogörs för miljökvalitetsnormer (MKN) 

vatten i en generell text. Vattenförekomster med 

MKN i Vetlanda bör redovisas på karta. MKN luft bör 

redovisas (även) under rubriken 

Miljökvalitetsnormer eller med en hänvisning 

därifrån till det stycke där frågan tas upp. 

På sidan 48 under planeringsstrategier anges att 

man ska vidta åtgärder om MKN vatten överskrids 

eller riskerar att överskridas. Det behöver förtydligas 

i vilket läge man menar att detta ska övervägas, och 

på vilket sätt. I konsekvensbeskrivningen anges 

några möjliga åtgärder. De bör arbetas in i planen. 

En översiktlig bedömning av var överskridande 

riskerar att ske bör kunna klargöras på denna 

planeringsnivå, t ex vilka utvecklingsområden som 

berör MKN vatten och vilka åtgärder som kan vara 

relevanta i respektive område alternativt att hänsyn 

ska tas till MKN om det inte är möjligt att ange 

vilken åtgärd som är aktuell. 

Planförslaget kompletteras med en översiktlig 

redovisning i karta. Vilka åtgärder som krävs utreds i 

efterföljande planering. 

Ja. 

Länsstyrelsen Pendlingstrafiken mellan Vetlanda och 

omkringliggande kommuner är en mellankommunal 

fråga. De viktigaste pendlingsrelationerna beskrivs 

på ett bra sätt i nulägesbeskrivningen samt i stycket 

om kollektivtrafik. Snabbare tågtrafik mellan 

huvudmålpunkterna Vetlanda - Nässjö - Jönköping 

bör i kommunens strategiska ställningstaganden 

vägas mot ytterligare en järnvägshållplats i norra 

delen av Vetlanda. 

Kommunen väljer att i granskningsskedet fortsatt 

redovisa ett möjligt stationsläge vid 

exploateringsområde Norget Norra. Att reservera 

mark för en etablering av nytt stationsläge på längre 

sikt anses lämpligt om den fortsatta utvecklingen av 

bebyggelse följer utvecklingsstrategins intentioner. 

Kommunen anser samtidigt det viktigt att korta 

restiden Vetlanda – Jönköping genom 

direktförbindelse utan tågbyte och väntetid vid Nässjö 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

resecentrum. En sådan lösning bedöms vara en mer 

effektiv åtgärd för att göra restiden kortare. Frågan 

utreds i samband med den åtgärdsvalsstudie som är 

under framtagande för aktuell järnvägssträcka.   

Länsstyrelsen Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen anger 

de restriktioner som ska gälla inför byggnation på 

förorenad mark. Det vore dock lämpligt att 

komplettera beskrivningen med en översiktlig 

redogörelse för vilka föroreningstyper som typiskt 

förekommer i Vetlanda tätort, samt vilka risker 

dessa medför för människors hälsa och för miljön. 

Det är bra att det framgår i beskrivningen av 

respektive utvecklingsområde om 

föroreningssituationen behöver hanteras särskilt. 

Om objekt med riskklass 1 och 2 redovisas på karta, 

finns det möjlighet att se hur de sammanfaller både 

med de föreslagna utvecklingsområdena och av 

förändringar/exploateringsområden som kan bli 

aktuella utanför de i planen utpekade områdena. 

Inför granskningsskedet har planförslaget 

kompletterats med en översiktlig beskrivning av de 

föroreningstyper som förekommer inom 

planområdet. Kommunen anser dock inte att en 

redovisning av objekten i karta är lämplig då en sådan 

översikt riskerar att bli inaktuell, i tryckta 

antagandehandlingar. Planförslaget har istället 

kompletterats med en upplysning om att sådan 

information finns att tillgå och ska användas inför 

planläggning och bygglovhandläggning.  

Ja. 

Länsstyrelsen Planen bör kompletteras med en generell riktlinje 

vid detaljplaneläggning: inom 150 meter från 

järnväg eller väg som är rekommenderad led för 

farligt gods skall riskerna med farligt gods beaktas i 

detaljplaner. 

Planförslaget kompletteras med denna uppgift inför 

granskningsskedet.  

Ja. 

Länsstyrelsen En fråga som kan vara bra att beakta i ett tidigt 

skede är omhändertagande av släckvatten. Vid 

genomsläppliga känsliga marker kan det bli 

förödande om kontaminerat släckvatten 

Kommunen anser att denna fråga alltid bör beaktas. 

Detta görs bäst i miljöbedömning av detaljplan. 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

okontrollerat kan tränga ned. Det går i vissa fall att 

göra kontrollerade former av avledning. En sådan 

risk kan gå att identifiera på denna planeringsnivå 

utifrån markförhållanden och markanvändning. 

Länsstyrelsen Planförslaget ger en liknande struktur som orten har 

idag, men med viss förtätning i de centrala delarna 

och med viss blandning av bostadstyper även i de 

mer perifera lägena. 

Planförslaget tar hänsyn till det behov av bostäder 

som i dagsläget går att förutse. Kommunen anser det 

dock viktigt att bostadsförsörjningsprogrammet i 

större utsträckning blir vägledande för prioriteringar 

och det långsiktiga arbetet med att skapa attraktiva 

bostadsområden som svarar upp mot behov och 

efterfrågan. Detta framgår av de planeringsstrategier 

som finns framtagna för bostadsbyggandet i 

centralorten. Potentialen för förtätning i de mer 

centrala delarna är förhållandevis hög vilket det nu 

framtagna planförslaget tydligare redovisar.   

Nej. 

Länsstyrelsen Den framtagna parkeringsnormen som möjliggör 

färre parkeringsplatser om andra lösningar 

tillhandahålls, samt ett tydligt ställningstagande om 

att p normen ska tillämpas, är ett bra sätt att främja 

effektiv markanvändning. 

Noteras.  Nej. 

Länsstyrelsen Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer 

lokaliseringen av nya villaområden att innebära 

fortsatt högt bilinnehav. En huvudstrategi för planen 

är samtidigt att eftersträva en sammanhållen 

bebyggelse som ger bra underlag för kollektivtrafik. 

Eftersom det inte är sannolikt att en ny 

järnvägsstation kan tillkomma i norra delen av 

staden, ligger flera av de föreslagna nya 

Förslaget om en utbyggnad väster om Västerleden, 

som kommunen tolkar att Länsstyrelsen syftar på i 

detta fall, grundas i en analys som genomfördes tidigt 

i planprocessen. Utbyggnadsmöjligheterna i och i 

anslutning till tätorten begränsas av bland annat 

viktiga rekreationsområden och naturreservat i söder; 

av befintliga industriområden och buller från 

motorstadion i öster och av befintliga- och behovet 

Nej. 



9 
 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

bebyggelseområdena i lägen som är svåra att 

försörja med kollektivtrafik. Västerleden och andra 

trafikanläggningar utgör också barriärer som gör att 

områdena upplevs ligga längre ifrån resecentrum, 

föreslagen bytespunkt och övrig service. De 

möjligheter som finns är att bygga ut gena gång- och 

cykelförbindelser mot skolor, resecentrum, centrum 

och Nydala. 

att avsätta mark för framtida industri- och andra 

verksamhetsetableringar i norr. I söder och öster finns 

dessutom riksintresse som kan ses som både tillgång 

och begränsning vid framtida exploatering men som 

ändock försvårar planläggning av större områden i 

dessa delar av tätorten. Kommunen skulle kunna välja 

att etablera nya bostadsområden och områden för 

andra ändamål bortom dessa begränsningar men en 

sådan utveckling riskerar att i högre grad öka 

bilberoendet även om några sådana områden skulle 

ha potential att ligga närmare en hållplats inom 

kollektivtrafiknätet. En sådan bebyggelsestruktur är ej 

heller förenlig med kommunens övergripande mål om 

en sammanhållen bebyggelsestruktur. Kommunen är 

tydlig i sin ambition att skapa bättre kopplingar till 

föreslagna bostadsområden och utveckla gena 

cykelstråk till både bytespunkt, befintliga hållplatser 

längs de kollektivtrafikstråk med hög turtäthet (norrut 

och västerut), centrum och resecentrum. Kommunen 

delar inte Länsstyrelsens uppfattning om att 

områdena ligger långt från befintliga målpunkter. 

Norget Norra nås med cykel från 

Centrum/Resecentrum på mindre än sex minuter, har 

god tillgång till rekreation och frilufts/idrottsområde 

och närhet till handelsområde. Kommunen anser det 

snarare viktigt att skapa attraktiva cykelförbindelser 

mot dessa målpunkter    
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen Utvecklingsområdena väster om Västerleden ligger 

drygt två kilometer från centrum, vilket på en 

mindre ort är på gränsen till vad som kan ses som 

bekvämt cykelavstånd. Kommunen bör överväga att 

öka andelen bostäder som byggs i mer centrala 

lägen, för att bidra till ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken samt för att möjliggöra en ökad 

andel gång- och cykeltrafik mellan målpunkter inom 

orten. Att koncentrera ny bebyggelse till färre 

områden skulle kunna prövas som ett sätt att göra 

investeringar i infrastruktur på ett mer effektivt sätt. 

Nu framtaget planförslag ska läsas tillsammans med 

tidigare antagen fördjupad översiktsplan för 

centrumområdet i Vetlanda, den så kallade 

Centrumplanen. Centrumplanen anger ett antal 

exploateringsområden i centrala Vetlanda vilka 

kompletteras med en generell planeringsstrategi i 

detta planförslag som förordar en förtätning på fler 

lämpliga platser i de mer centrala delarna av tätorten. 

Denna strategi måste dock kompletteras med nya 

områden som kan tillgodose efterfrågan och behov av 

ny småhusbebyggelse, nu och på längre sikt. 

Kommunens ambition är att i första hand utveckla de 

områden som anses vara strategiskt viktiga, det vill 

säga områdena väster om Västerleden.   

Nej. 

Länsstyrelsen Lantligt boende i tätortens ytterområden kan 

innebära ett hinder för ortens utveckling på sikt. 

Eftersom en sammanhållen bebyggelsestruktur 

eftersträvas, bör kommunen överväga olika 

strategier för dessa områden. Ortens starka tillväxt 

kan tala för en ännu större restriktivitet till ny 

bostadsbebyggelse i dessa områden samt att 

bedöma om något av områdena har förutsättningar 

att på längre sikt utgöra en del av tätorten, med 

större täthet men med bibehållna kvaliteter för en 

attraktiv boendemiljö. 

De områden som redovisas som områden för lantligt 

boende pekas ut dels med anledning av att det finns 

en efterfrågan på denna typ av boende, dels för att 

säkra andra områden från en fragmenterad 

bebyggelseutveckling. Inom utpekade områden kan 

viss komplettering ske men kommunen har inte för 

avsikt att utveckla dessa till ”större” bostadsområden. 

Det är snarare i och i anslutning till de strategiska 

utvecklingsområdena som tätortens utveckling 

kommer att uppmuntras.    

Nej. 

Länsstyrelsen Förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och 

platser där ett bebyggelsetryck råder, bör 

kommunen redan nu kunna beskriva. Antal möjliga 

Närhetsanalyser till bland annat kollektivtrafik har 

genomförts i samband med upprättandet av 

planförslaget. Avsnittet om tätortsnära lantligt 

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

tillkommande bostäder i områdena för lantligt 

boende bör redovisas. Vissa av områdena är 

fritidshusområden som håller på att omvandlas till 

bostadsområden och blir genom det och genom 

närheten till centralorten en del av orten och bör då 

hanteras på samma sätt som övrig 

bostadsbebyggelse. Konsekvenserna av denna 

utveckling bör också redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bör i sin 

planering i första hand utgå från befintlig 

kollektivtrafik. Även om stadstrafik skulle införas i 

Vetlanda, kommer den befintliga järnvägsstationen 

fortfarande att vara en viktig utgångspunkt för 

planering av ny bebyggelse. Det är också av stor 

betydelse vilken täthet bebyggelse inom 400-500 

meter från kollektivtrafikhållplatserna för regional 

trafik har. 

boende kompletteras med en inledande text. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras. 

Länsstyrelsen Anslutande gång- och cykelvägar till föreslagna nya 

exploateringsområden; både bostäder och 

verksamheter bör redovisas på kartan för gc-vägar. 

Även platser där nya planskilda korsningar för 

gående och cyklister krävs, kan redovisas på samma 

karta. 

Planförslaget har inför granskningsskedet 

kompletterats med en översiktlig redovisning av 

detta. Frågan behandlas vidare i den 

åtgärdsvalsstudie som genomförs för bostads- och 

industriområden som redovisas längs 

Västerleden/vägar 47, 127 och 822. 

Ja. 

Länsstyrelsen De underlag som kommunen arbetat fram för både 

grönstrukturen och kulturmiljön i tätorten möjliggör 

en fortsatt utveckling av ortens attraktion som 

boendeort. 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen Vetlanda kommun har på ett förtjänstfullt sätt 

genomfört en inventering av kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse som har resulterat i en 

klassificering och förhållningssätt vid underhåll och 

förändringar. I planen saknas dock ett 

ställningstagande i planeringsstrategierna om hur 

bebyggelseinventeringen ska användas vid till 

exempel bygglov och framtida planarbete. Ett 

grundläggande ställningstagande vore att 

inventeringen ska användas som underlag vid 

detaljplaneläggning och bygglovgivning. 

Övergripande ställningstagande för kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse redovisas på s28 av 

samrådsversionen och är fortsatt del av planförslaget 

inför granskningen.  

Nej. 

Länsstyrelsen De karaktärsbeskrivningar kommunen avser att ta 

fram kan bli ett användbart komplement avseende 

bebyggelse som inte ingår i inventeringen. 

Noteras. Nej. 

Länsstyrelsen Kulturmiljövärden saknas i beskrivningen av 

friluftsliv och rekreationsvärdet. Det finns en tydlig 

koppling mellan grönområden och 

kulturmiljövården omkring Vetlanda tätort och det 

vore bra att förtydliga kopplingen i planen. 

Inför granskningsskedet har kommunen kompletterat 

planförslaget med sådan beskrivning.  

Ja. 

Länsstyrelsen I avsnittet om arkitektur föreslår kommunen tätare 

bebyggelse i centrala lägen. Det kunde vara 

intressant att i den fördjupade översiktsplanen visa 

på exempel på lämplig täthetsgrad och typ av 

önskvärd bebyggelsestruktur i olika delar av tätorten 

som inriktning för kommande detaljplaner eller 

bygglov. 

Kommunen överväger att redovisa en övergripande 

täthetsgrad och typ av bebyggelsestruktur i olika delar 

av tätorten. Kommunen anser att detta görs bäst i 

framtida områdesbeskrivningar för tätortens olika 

delar.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen På sid 49 anges att Kulturkärnor är områden som 

rymmer särskilt höga kulturmiljövärden. Det är 

önskvärt att det förklaras vad dessa kulturkärnor 

generellt innehåller. 

På sid 50 bör även fornlämningar nämnas i de 

intressen man ska ta hänsyn till under rubriken 

Planeringsstrategier. 

Beskrivningarna av kulturkärnorna har kompletterats 

med dessa uppgifter. 

Fornlämningar redovisas i granskningsversionen som 

del i de intressen som ska beaktas.  

Ja. 

Länsstyrelsen Angående utvecklingsområdena gäller generellt att 

arkeologisk utredning kan komma att krävas i 

detaljplaneskedet, samt för vägar och enstaka hus 

på landet. 

Kommunen har inför granskningsskedet med hjälp av 

konsult genomfört en kulturhistorisk förstudie. I 

denna redovisas de steg som behöver genomföras för 

att identifiera, avgränsa, avskriva eller dokumentera 

de arkeologiska värden som finns för samtliga 

områden där ny markanvändning kan bli aktuellt. 

Förstudien är förankrad hos Länsstyrelsen. Några 

områden utgår/revideras från planförslaget inför 

granskningsskedet utifrån den nya informationen.   

Nej. 

Länsstyrelsen De ställningstaganden som har gjorts angående 

industri/verksamhetsområden är väl avvägda. En 

effektivare användning av befintliga områden i 

centralorten och med en komplettering med mindre 

områden samt hänvisning till andra orter med 

möjlighet att inrymma ytkrävande verksamheter 

innebär i Vetlanda kommun en ändamålsenlig 

struktur för markanvändningen. 

Noteras. Nej. 

Länsstyrelsen Planförslaget uppfyller 

bostadsförsörjningsprogrammets målsättning på 

1000 nya bostäder inom centralorten, fördelat på 

Behovet av 1000 nya bostäder grundas i den 

befolkningsprognos som är framtagen som underlag 

till planförslaget samt på den förväntade 

Nej 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

600 lgh i flerbostadshus/radhus (varav minst ett 

äldreboende) och 400 i villor genom de 

bebyggelseområden som föreslås. Det är positivt att 

kommunen i planen anger att olika typer av 

bostäder ska tillkomma i flera av de föreslagna 

utvecklingsområdena. 

genomsnittliga hushållsstorleken för kommunen. 

Antaget bostadsförsörjningsprogram sträcker sig 

endast till 2025 och anger ett behov av 500 nya 

bostäder i kommunen mellan åren 2017 och 2025.  

Det är särskilt i de större utvecklingsområdena som 

kommunen har för avsikt att planera för en blandad 

bebyggelse men även i vissa befintliga 

bostadsområden, där mindre exploatering redovisas, 

anges detta som en målsättning.     

Länsstyrelsen Stycket om nationella och regionala styrdokument 

bör kompletteras med en närmare beskrivning av de 

regionala målen och relevanta åtgärder från länets 

åtgärdsprogram för miljömålen samt hur 

kommunen förhåller sig till dem. De viktigaste för 

översiktsplanen är delmålen i klimat- och 

energistrategin för Jönköpings län 2010-2050 samt 

åtgärden i Hälsans miljömål som innebär en 

fördjupad genomlysning av miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö i översiktsplanen. 

Kommunen har arbetat särskilt med de frågor som 

har relevans för indikatorerna planering av 

grönstruktur och vattenområden, kulturmiljö samt 

transporter. Det framgår av 

miljökonsekvensbeskrivningen att det återstår 

utmaningar angående trafikbuller, risker och 

trafikmängd. 

Planförslaget har inför granskningsskedet 

kompletterats med en tabell som redovisar hur det 

förhåller sig till nationella och regionala mål.  

Ja. 

Länsstyrelsen Kommunen har på ett bra sätt hanterat 

klimatfrågorna genom att identifiera värmeöar, 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

andel grönska samt fördröjningsytor och våtmarker 

samt hur de ska hanteras i fortsatt planarbete. 

Länsstyrelsen Miljökonsekvensbeskrivningen behöver 

kompletteras med planerad uppföljning av 

miljökonsekvenser. 

Det är främst i miljömålsbokslutet och i samband med 

aktualitetsprövning av översiktsplanen som 

miljökonsekvenserna kan följas upp. Detta framgår 

också av den miljökonsekvensbeskrivning som 

innefattas i planförslaget.  

Nej. 

Länsstyrelsen I många delar är kopplingen mellan 

planeringsunderlag och planförslag tydliggjorda. I 

vissa delar kunde de ställningstaganden som 

kommunen har gjort baserade på 

planeringsunderlaget beskrivas tydligare. Till 

exempel har närhetsanalyser utifrån flera aspekter 

gjorts på ett föredömligt sätt och visas i webb-

kartan men det beskrivs inte i planförslaget. 

Planförslaget har kompletterats med delar av 

planeringsunderlaget som har legat till grund för 

ställningstaganden.   

Ja. 

Länsstyrelsen Läsningen av planen skulle underlättas av att de 

numrerade utvecklingsområdena på kartan på sidan 

67 också skulle vara namngivna på samma sida. Det 

bästa vore om det tillsammans med den 

beskrivande texten fanns en karta över respektive 

utvecklingsområde, där också de motstående 

intressena kan visas tillsammans med 

utvecklingsområdets avgränsning. 

Både översiktskarta och specifika kartor för respektive 

utvecklingsområde redovisas i nu framtaget 

granskningsförslag.  

Ja. 

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län ställer sig huvudsakligen 

positiv till Vetlanda kommuns förslag till fördjupad 

översiktsplan för Vetlanda tätort med omland men 

har några kompletterande synpunkter. 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län önskar en utveckling av hur 

planförslaget kopplar an till regionala planer och 

strategier, till exempel den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala 

transportplanen. 

Inför granskningsskedet kompletteras planförslaget 

med en tydligare redovisning av hur planförslaget 

förhåller sig till nationella och regionala mål.  

Ja. 

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län vill framhålla vikt vid att 

Vetlanda kommun beaktar kopplingen till befintlig 

och framtida kollektivtrafik, samt övrig 

transportinfrastruktur, i planeringen för 

bebyggelseutveckling både i och omkring tätorten. 

Med bebyggelse avses både bostäder, förskolor och 

skolor, samt övriga verksamheter. 

Kommunen gör bedömningen att planförslaget 

beaktar befintlig och framtida kollektivtrafik då nya 

större bostadsområden förläggs till områden längs 

befintliga kollektivtrafikstråk. Svårigheter finns dock 

att inom områdena utveckla goda och gena 

kollektivtrafikförbindelser eftersom möjligheten till 

nya anslutningar till större vägar försvåras av 

Trafikverkets ställning till sådana lösningar. 

Planförslaget har i avsaknad av stadstrafik inom 

tätorten snarare beaktat hur cykelleder kan nyttjas för 

att nå viktiga målpunkter i tätorten, som till exempel 

Resecentrum och befintliga hållplatser.  Inför 

granskningsskedet har planförslaget kompletterats 

med karta som redovisar boendetätheten i 

förhållande till kollektivtrafiknätet. I denna karta 

redovisas också föreslagna områden för 

bostadsbebyggelse.    

Nej. 

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län vill betona betydelsen av att 

planera för blandad bebyggelse och flerbostadshus, 

särskilt mindre lägenheter i hyresrättsform. 

Lägenheter är viktiga av flera skäl, bland annat för 

att tillhandahålla bostäder till unga och nyanlända, 

samt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden 

De målsättningar och generella planeringsstrategier 

liksom de mer specifika riktlinjerna för 

utvecklingsområdena anger vikten av att skapa 

områden med blandad bebyggelse. Likaså anges i 

både den kommunomfattande översiktsplanen, i den 

antagna Centrumplanen och i nu framtaget förslag till 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

genom att ge äldre möjlighet att flytta till ett mindre 

boende inom kommunen. 

fördjupad översiktsplan för tätorten vikten av att 

möjliggöra för byggande av fler hyresrätter, särskilt i 

centrala Vetlanda. Detta har kommunen för avsikt att 

förverkliga genom prioriteringar och utformning av 

kommande detaljplaner för bostadsändamål.   

Region Jönköpings 

Län 

Region Jönköpings län ser positivt på att Vetlanda 

kommun förordar förtätning snarare än 

ortsutbredning. Förtätning medför fördelar i form av 

matchnings-, delnings- och lärandeeffekter, så 

kallade agglomerationsekonomier (dvs ekonomiska 

fördelar som dras av täta miljöer), om än i relativt 

liten skala gällande Vetlanda. Genom förtätning kan 

även skydd av natur- och jordbruksmark beaktas och 

kommunikationer underlättas. Fördelar av täta 

miljöer bör dock vägas mot nackdelar i form av till 

exempel buller och trängsel. Det är därmed viktigt 

att planera för goda utemiljöer och tillgång till 

rekreationsmiljöer. 

Kommunen har i granskningsversionen av 

planförslaget på ett tydligare sätt redovisat vilka 

rekreationsmiljöer nya och befintliga områden kan 

nyttja. Övriga synpunkter noteras.  

Ja. 

Trafikverket Trafikverket är positiva till den fördjupade 

översiktsplanens huvuddrag med fokus på förtätning 

och strategisk expansion som gynnar hållbara resor 

med gång, cykel och kollektivtrafik. Tankesättet 

"hela resan" med omstigningspunkter uppmuntras 

och det är i detta arbete viktigt med en dialog med 

Region Jönköpings Län och JLT för rätt lokalisering 

och trafikering. 

Kommunen har under framtagandet av planförslaget 

fört en dialog med Region Jönköping (inklusive 

Länstrafiken), särskilt med hänsyn till 

omstigningspunkt. Under samrådstiden har 

kommunen inte fått någon särskilt synpunkt från 

Regionen angående lokaliseringen av denna 

omstigningspunkt. Kommunen har inför 

granskningsskedet av planförslaget utvärderat den 

föreslagna lokaliseringen inne på Tjustkulle 

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

idrottsområde och valt att inte redovisa den exakta 

placeringen i granskningsversionen.   

Trafikverket Trafikverket delar kommunens uppfattning om 

vikten av en attraktiv spårbunden kollektivtrafik mot 

Nässjö och i förlängningen Jönköping med framtida 

höghastighetsstation. Med hänsyn till stråkets 

potential har Trafikverket påbörjat en 

åtgärdsvalsstudie för sträckan Vetlanda - Nässjö och 

ser det som positivt att kommunen i sin planering 

också lyfter fram sträckans värde. I dagsläget finns 

inget beslut om sträckan och den är inte utpekad i 

nationell plan. Åtgärdsvalsstudien ska ses som ett 

första steg för att utreda förutsättningarna inför 

kommande planer. 

Noteras.  Nej. 

Trafikverket Den fördjupade översiktsplanen förhåller sig till 

riksintresset för förbifart Vetlanda på ett bra sätt. 

Som planen konstaterar är tidshorisonten för 

förbifarten osäker och behöver prioriteras av Region 

Jönköpings Län innan arbetet fortsätter, men den 

behöver ändå tas hänsyn till i planeringen så att en 

framtida utbyggnad inte försvåras. 

Noteras. Nej. 

Trafikverket Många av de utpekade utvecklingsområdena är 

placerade utmed statliga vägar som tillhör det 

Funktionellt prioriterade vägnätet och är 

rekommenderade vägar för transporter av farligt 

gods. Det är positivt att det noteras i riktlinjerna för 

områdena att buller och riskfrågor behöver hanteras 

i fortsatt planering. Planen redovisar ett antal 

De åtgärder som kommer att krävas för nya områden 

i anslutning till det statliga vägnätet redovisas 

översiktligt i granskningsversionen av planförslaget. 

Kommunen har initierat en åtgärdsvalsstudie för 

vägsträckningen mellan Lövhagsrondellen och Föreda. 

Åtgärder som kommer att behövas redovisas i denna 

studie. Kommunen anser dock redan nu att det 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

utvecklingsområden som innebär nya anslutningar 

eller en kraftig ökning av trafiken till befintliga 

anslutningar till statliga vägar. Trafikverket är 

generellt restriktiva till nya anslutningar, inte minst 

på vägar utpekade som funktionellt prioriterat 

vägnät. Vid exploatering som påverkar befintliga 

anslutningar behöver en tidig dialog föras med 

Trafikverket. Behov av åtgärder på det statliga 

vägnätet och dess anslutningar till följd av 

kommunal exploateringen ska bekostas av 

kommunen/exploatören. Åtgärder på allmän väg där 

staten är väghållare ska placeras och utformas så att 

de uppfyller kraven enligt VGU. 

långsiktigt behöver tillkomma ytterligare anslutningar 

och vidtas åtgärder på det statliga vägnätet bland 

annat för att kunna skapa attraktiva stråk för 

kollektivtrafikförsörjningen.  

Trafikverket Ett nytt stationsläge i norra Vetlanda bedömer 

Trafikverket som orealistiskt i dagsläget. En ny 

station försämrar restiden Vetlanda-Nässjö och i 

förlängningen Vetlanda-Jönköping. Trafikverket har 

nyligen påbörjat en ÅVS för Järnvägen Nässjö-

Vetlanda där just restiden Vetlanda-Jönköping 

belysts som en viktig faktor för en konkurrenskraftig 

kollektivtrafik. Trafikverket ser hellre en ökad 

ambitionsnivå vad gäller förtätning och urbanisering 

av centrala delarna av Vetlanda och stärkta 

kopplingarna till befintlig station för att på så sätt 

skapa ett större resandeunderlag för 

kollektivtrafiken. Med ökat kollektivt resande skapas 

även underlag för en uppgraderad, elektrifierad 

järnväg. 

Kommunen väljer att inför granskning fortsatt 

redovisa ett möjligt stationsläge vid 

exploateringsområde Norget Norra. Att reservera 

mark för en etablering av nytt stationsläge på längre 

sikt anses lämpligt om den fortsatta utvecklingen av 

bebyggelse följer utvecklingsstrategins intentioner. En 

bedömning av hur ett sådant stopp kan komma att 

påverka restiden redovisas i det planförslag som nu 

ställs ut för granskning. Kommunen anser samtidigt 

det viktigt att korta restiden Vetlanda – Jönköping 

genom direktförbindelse utan tågbyte och väntetid 

vid Nässjö resecentrum. En sådan lösning bedöms 

vara en mer effektiv åtgärd för att göra restiden 

kortare. Frågan utreds i samband med den 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

åtgärdsvalsstudie som är under framtagande för 

aktuell järnvägssträcka. 

Trafikverket Att flytta över transporter från väg till järnväg via en 

omlastningscentral följer Trafikverkets ambition att 

få mer godstransporter på järnvägen och stärker 

sträckan Vetlanda- Nässjö. De nya 

verksamhetsområdena som föreslås i planen har 

dock dålig koppling till järnvägen eller 

omlastningscentralen, det bör beskrivas hur 

nyetablering av verksamheter med önskemål om 

järnvägsanslutning ska hanteras. I kommande 

arbete med områden i anslutning till spårområden 

är det viktigt att inte inskränka möjligheten till 

transporter på järnväg genom planläggning för nära 

infrastrukturen och att i planeringen säkerställa att 

exploateringen inte medför någon negativ påverkan 

på utvecklingsmöjligheterna för godstransporter. 

Kommunen har i arbetet med planförslaget gjort 

bedömningen att vissa verksamheter som inte 

nödvändigtvis måste ligga  i anslutning till tätorten 

kan lokaliseras till kransorterna, bland annat 

Ekenässjön. Detta kan ge positiva effekter för 

utvecklingen i dessa orter och kan, genom ökad 

arbetspendling, skapa ett bättre underlag för 

kollektivtrafikförsörjningen mellan centralorten och 

arbetsorterna. I Ekenässjön finns dessutom en god 

planberedskap i anslutning till järnvägen som kan vara 

lämplig för verksamheter med sådana 

transportbehov.    

Nej. 

Försvarsmakten Försvarsmakten har inga synpunkter på 

planförslaget men vill bara påminna om att höga 

objekt (vindkaraft, master, hus mm) definierade 

som 45 meter över marken inom sammanhållen 

bebyggelse och 20 meter över marken utanför 

sammanhållen bebyggelse behöver skickas på 

remiss till Försvarsmakten. 

Krav på remittering till försvarsmakten av ärenden 

som rör höga objekt framgår av kommunens 

översiktsplan. Då definitionen för höga objekt inom 

sammanhållen bebyggelse enligt översiktsplanen inte 

överensstämmer med Försvarsmaktens yttrande 

kompletterar kommunen planförslaget med denna 

upplysning.   

Ja. 

Svenska kraftnät Bekräftar skriftligen att man inte har några 

synpunkter på planförslaget. 

Noteras. Nej. 

E.on E.ON Energidistribution AB (" E.ON") har tagit del av 

den fördjupade översiktsplanen och vill såsom ägare 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

av infrastruktur för elförsörjning inom kommunen 

avge följande synpunkter. Elförsörjningen är en 

väsentlig del för utvecklingen av kommunens 

näringsverksamhet och bostadsbyggande. Inte minst 

är utbyggnad och ombyggnad av elnätet viktig för 

att garantera fullgod leveranssäkerhet och en 

bidragande faktor i omställningen till det förnybara 

samhället. Samtidigt som elnätet utgör en 

förutsättning för utbyggnad och utveckling av 

kommunen tar det i anspråk markutrymme och 

utgör en begränsande faktor för var exploatering är 

tillåten i kommunen. Av dessa anledningar är det 

viktigt att regionnätsledningar (de större 

ledningarna) finns med i plandokumentet som ett 

underlag. Mer om detta nedan. 

 

E.on Byggnation nära elanläggningar: Byggnation eller 

annan exploatering nära en elanläggning måste ske 

med hänsyn till föreskrifter och andra anvisningar 

eller rekommendationer kopplat till anläggningen 

och det elektromagnetiska fält som alstras. Syftet 

med denna hänsyn är att minimera risken för 

person- och sakskada till följd av risker förknippat 

med närheten till elanläggningen. För att minimera 

olycksrisken vid arbeten i närheten av en 

starkströmsanläggning skall Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig 

verksamhet samt de av elbranschen framtagna 

E.on ingår i kommunens samrådskrets för alla planer 

som rör ändrad markanvändning.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

elsäkerhetsanvisningarna följas. Se även bifogat 

dokument "Arbete nära friledning ". För att få god 

kännedom om relevanta föreskrifter och anvisningar 

är det viktigt att E.ON kontaktas  för samråd  vid 

byggande eller annan exploatering i närheten av 

elanläggning. I begreppet exploatering inrymmer 

E.ON i detta sammanhang även ändrad 

markanvändning. 

E.on Magnetfält: De myndigheter som ansvarar för 

hälsofrågor kopplat till magnetfält är 

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 

Folkhälsomyndigheten och 

Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna mäter, 

utvärderar forskning samt tar fram råd, 

rekommendationer och föreskrifter avseende 

magnetfält. 

Trots omfattande internationell forskning saknas 

idag entydiga resultat som påvisar ett samband 

mellan exponering av magnetiska fält och negativa 

hälsoeffekter. Mot bakgrund av detta har svenska 

myndigheter inte kunnat fastställa några 

gränsvärden eller skyddsavstånd för allmänhetens 

exponering för magnetfält. 

Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss 

försiktighet vid samhällsplanering och exploatering 

genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga 

kostnader: 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

•Sträva efter att utforma eller placera nya 

kraftledningar och andra elektriska anläggningar så 

att exponering för magnetfält begränsas 

•Undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor 

och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält 

•Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker 

från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

E.ON:s anläggningar är planerade och etablerade 

med beaktande av allmänhetens exponering för 

elektromagnetiska fält, härrörande från produktion, 

överföring, distribution och användning av el. I 

samband med att omgivningen kring E.ON:s 

anläggningar förändras vid utbyggnad i kommunen 

förändras även förutsättningarna för vilken 

exponering allmänheten kan utsättas för. Det är 

kommunens ansvar att se till att den fysiska 

planeringen av kommunen sker med försiktighet och 

att undvika att placera nya bostäder, sjukhus, skolor 

och förskolor nära elanläggningar, för att därigenom 

begränsa risken för förhöjda elektromagnetiska fält. 

E.on Elanläggningar i kommunen: E.ON har inom 

kommunen ett regionalt ledningsnät för 

elförsörjning, både inom kommunen men även ett 

interregionalt nät vidare till angränsande kommuner 

och regioner. Detta ledningsnät består av 130 och 

E.on:s regionala ledningsnät utgör planeringsunderlag 

men redovisas inte i den fördjupade översiktsplanen.   

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

40 kV ledningar (se karta). Förutom att 

regionnätsanläggningar utgör stora investeringar 

har deras placering och utförande noga utretts och 

sanktionerats genom koncessionsbeslut av 

Energimarknadsinspektionen (Ei) och 

fastighetsägarnas markupplåtelser. 

Gällande utbyggnader i samband med bebyggelse 

utveckling och exploateringar önskar E.ON 

återkomma i samband med upprättande av 

detaljplaner och lovgivning 

Då region nätledningarna samt fördelningsstationer 

har stor betydelse för regionen yrkar E.ON på att 

dessa ska redovisas såväl i planens verbala del som i 

dess kartdel, se bifogad karta över bolagets 

regionnätsanläggningar i kommunen. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Den fördjupade översiktsplanen är ett väl 

sammanställt dokument som i stor utsträckning 

lyfter fram de värden som naturliga miljöer och 

uppbyggd infrastruktur har för friluftsliv, rekreation, 

motion och idrott och kulturupplevelser. 

Noteras. Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Föreslås följande förändringar i förslag på fördjupad 

översiktsplan för Vetlanda tätort: 

Mänskliga rättigheter och folkhälsa, sidan 18: Under 

mellanrubriken Jämlikhet och jämställdhet, bör 

samtliga sju diskrimineringsgrunder som lagen tar 

upp redovisas. Det känns lite slarvigt att ta upp fyra 

av de sju och tillägga "med mera". 

Planförslaget har inför granskningsskedet ändrats i 

den del som rör Mänskliga rättigheter och folkhälsa. 

Det tidigare separata kapitlet ingår i ett övergripande 

kapitel som i granskningsversionen kallas Social 

Hållbarhet. Innehållet är i sak detsamma.   

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Näringsliv, sidan 24: Under mellanrubriken Turism, 

anges vad som krävs för att besöksnäringen ska 

kunna utvecklas. Där borde en bra infrastruktur för 

idrott och kultur också kunna nämnas. Ett kulturhus 

och en bra anläggning för mountainbike är exempel 

på anläggningar som saknas och som bör kunna 

locka människor att välja Vetlanda. 

Beträffande näringslivsutveckling ändras skrivningen 

enligt nämndens förslag. Behov av specifika 

anläggningar behandlas inte i planförslaget men 

generella ställningstaganden om var områden för 

fritidsaktiviteter bör lokaliseras är inkluderade. 

Kulturhus/lokaler behandlas övergripande i 

Centrumplanen och utreds i särskild ordning. 

Ja. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Arkitektur, sidan 28: Bra att det i planeringsstrategin 

anges att arkitektoniska och kulturhistoriska värden 

beaktas vid olika ingrepp i stadens miljöer. 

Noteras. Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Trafik - och kommunikationer, sidan 34: Under 

rubriken Gång och cykel, betonas värdet av ett 

sammanhängande cykelnät. Det är bra, inte bara för 

behovet av kommunikationer utan också för 

behovet av att i trafiksäker miljö kunna idka 

friluftsliv och motionera. 

Noteras. Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Friluftsliv och rekreation, sidan 44: Bra att det i 

planeringsstrategierna tydligt anges vikten av att 

grönstråken värnas och att kompensationsåtgärder 

vidtas om framtida byggnation måste inkräkta på 

befintliga grönområden. 

Noteras. Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Utvecklingsområden, sidan 68: Under 

mellanrubriken Riktlinjer för fortsatt planering bör 

skapandet av en mötesplats i form av kulturhus 

anges som något att värna om. 

Frågan behandlas i Centrumplanen.  Nej. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Utvecklingsområden, sidan 78: Under 

mellanrubriken Utvecklingsmöjligheter (under 

Noteras. Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Mellangårdens ladugård) poängteras att platsens 

agrara historia bör tydliggöras vid en eventuell 

exploatering, vilket är mycket bra. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Utvecklingsområden, sidan 81: Under 

mellanrubriken Utvecklingsmöjligheter (under 

Sjukhusparken) nämns att området bör utvecklas för 

bland annat ungdomsverksamhet. Det bör ändras till 

barn- och ungdomsverksamhet. 

Planförslaget kompletteras.  Ja. 

Kultur- och 

Fritidsnämnden 

Tillstyrker förslaget till fördjupad översiktsplan i 

övrigt. 

Noteras. Nej. 

Miljö- och 

byggnämnden 

Lämnar inga specifika synpunkter på planförslaget. Noteras. Nej. 

Socialnämnden Utformningen av den fysiska miljön är en viktig 

faktor för att förebygga utanförskap och skapa 

delaktighet och samhörighet. 

 

Socialnämnden har uppdraget att i sitt 

förebyggande arbete främja goda miljöer. Nämnden 

ska även verka för att skapa goda förhållanden för 

barn och ungdomar och andra grupper som behöver 

stöd samt främja den enskildes rätt till arbete, 

bostad och utbildning m.m. (SOL§§ 1-2). 

 

Socialnämnden önskar särskilt understryka vikten av 

den i planen uttalade ambitionen att det ska finnas 

ett varierat bostadsbestånd i befintliga och nya 

bostadsområden, med en blandning av 

Noteras.  Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

boendeformer, upplåtelseformer, storlekar och 

prisnivåer. Om man lyckas minska segregering i 

boendet är detta en viktig förutsättning för att skapa 

integration och delaktighet, samt förebygga social 

utslagning. 

Tekniska nämnden Tillstyrker upprättat planförslag. Noteras. Nej. 

Njudung Energi Under samrådstiden inkom följande synpunkt från 

Njudung Energi:  

Under kapitlet ”Teknisk försörjning”, rubriken 

”bredband”, andra stycket, tredje meningen, lyder 

texten: 

”Fibernätet ersätter…” 

Önskar ändra den till: 

”Fibernätet är väl rustat för samhällstjänster, 

strömmande media och internetbaserade tjänster.” 

Synpunkten tillgodoses i granskningsversionen av 

planförslaget. 

Ja. 

Njudung Energi Då Njudung Energis ansvarsområde täcker flera 

viktiga aspekter i exploateringsprocessen bad 

kommunen om kompletterande synpunkter efter 

samrådstidens slut. Följande bekräftas av Njudung 

Energi i e-postmeddelande daterat 20180820:  

”Vi har granskat denna och ser inte något som är 

problematiskt ur VA-synpunkt utan det väsentliga är 

med och i de område som är aktuella står det i de 

osäkra fallen att det ska utredas framöver. Det är 

bra formulering.” 

Noteras.  Nej. 

Centerpartiet Centerpartiet i Vetlanda kommun ställer sig bakom 

förslaget till fördjupad översiktsplan för 

Noteras. 

 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

centralorten. Vi vill dock lämna några synpunkter 

kring vad vi tycker är särskilt viktigt. 
 

 

 

Centerpartiet Det bör alltid finnas ett par områden att välja mellan 

för tomtspekulanter. 

I förslag till ny fördjupad översiktsplan redovisas de 

områden som avsätts för småhusbebyggelse i en grov 

prioritering. Planförslaget möjliggör för en sådan 

strategi som Centerpartiet framför som önskvärd. 

Även bostadsförsörjningsprogrammet ska ange en 

önskad prioriteringsordning för när områden för 

bostadsändamål ska planläggas i detaljplan. Ansvaret 

och mandatet för de faktiska besluten vilar dock hos 

Kommunstyrelsen.  

Nej. 

Centerpartiet Centerpartiet har tidigare lyft fram möjligheten att 

tillskapa attraktiva tomter vid Grumlan i 

Drakullaområdet. Då detta inte är med i denna 

planen förutsätter vi att möjligheten prövas i den 

kommande kommunövergripande planen. 

Området som synpunkten syftar på bör undersökas 

som möjligt bostadsområde i arbetet med den 

kommunomfattande översiktsplanen.  

Nej. 

Centerpartiet Vi anser även att i den kommande planen som ett 

alternativ till centralorten tas fram attraktiva 

områden som tex i Sjunnen/Holsbybrunn som 

mycket väl tidsmässigt för pendling motsvarar 

områden i Vetlanda. 

Synpunkten får beaktas i kommande 

kommunomfattande översiktsplan.  

Nej. 

Centerpartiet Vi anser det viktigt att den antagna centrumplanen 

förverkligas. 

Centrumplanen är antagen i kommunfullmäktige 

varför genomförandet  av de förslag som däri finns 

vilar på kommunstyrelsen. Förslaget till ny fördjupad 

översiktsplan för hela tätorten bygger vidare på, och 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

är beroende av de ställningstaganden som finns i 

Centrumplanen.  

Centerpartiet Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät med 

möjlighet till arbetspendling. 

Ett sammanhängande cykelvägnät utgör en viktig del i 

nu framtaget planförslag, både vad gäller 

lokaliseringen av bostadsområden och viktiga 

målpunkter. Planen kan dock bara behandla det 

område som ingår i den geografiska avgränsningen för 

planförslaget.   

Nej. 

Centerpartiet De idéer som finns kring samnyttjande av 

parkeringar är intressanta. Vi hade gärna sett 

skrivningar kring detta i själva planförslaget. Vi anser 

det viktigt att den planerade parkeringen på Stocken 

blir verklighet inom en snar framtid. Vi tycker även 

att en framtida överdäckning av Gladan är rätt 

tänkt. Varför inte göra något som sticker ut och om 

det är möjligt uppföra den i trä. 

Initialt var tanken att den nu antagna 

parkeringsnormen med tillhörande strategier och 

rabattsystem skulle utgöra del av planförslaget. 

Kommunen har dock valt att anta nämnd norm 

separat för att möjliggöra en mer flexibel uppföljning 

och revidering av den. Planförslaget innehåller dock 

en hänvisning till gällande parkeringsnorm.   

En eventuell överdäckning av Gladan-parkeringen 

förespråkas i planförslaget men innebär både 

framtagande av ny detaljplan och efterföljande 

bygglovprövning. Utformning och gestaltning av en 

eventuell överdäckning hanteras bäst i dessa separata 

processer.   

Nej. 

Kristdemokraterna Kristdemokraterna i Vetlanda har tagit del av 

samrådshandlingen för den fördjupade 

översiktsplanen för Vetlanda tätort. 

Planförslaget är väl formulerad och förmedlar på ett 

bra sätt den information som är önskvärd i 

sammanhanget för att få en bra insyn i tätortens 

Noteras.  Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

förutsättningar. Viktiga aspekter som påverkar 

tätortens utveckling redogörs på ett bra sätt och 

flera frågor och ställningstaganden omnämns med 

önskvärd tydlighet. Då planförslaget diskuterats i 

partigruppen har nedanstående synpunkter 

framkommit. 

Kristdemokraterna I kapitlet Arkitektur redogörs de olika entreerna till 

tätorten och framtida utformning anges i grova drag 

för respektive entre. Då det gäller den västra entren 

kring Lövhagsrondellen så är Kristdemokraternas 

ståndpunkt att mer mark ska upplåtas till handel och 

verksamheter intill Västerleden och rondellen. Den 

gröna och lummiga entre som beskrivs i 

planförslaget skjuts några hundra meter västerut. En 

grön barriär längs väg 127 är aktuellt ifall bostäder 

ska anläggas intill vägen. 

Kommunen har genomfört en handelsutredning som 

konstaterar att behovet av ytterligare externhandel är 

litet. Vidare konstateras att externhandel bör 

koncentreras till ett fåtal platser. Ytterligare ett 

område för handel i denna lokalisering bedöms inte 

lämplig. I övrigt prioriteras bostäder framför 

verksamheter i området.  

Nej. 

Kristdemokraterna I kapitlet Kultur- och fritid beskrivs en strategi om 

att samtliga framtida idrottsetableringar ska ske på 

Tjustkulle idrottsområde. Planeringsmålet i 

sammanhanget säger att offentliga kultur- och 

idrottsanläggningar ska ha god tillgänglighet och 

utvecklas i strategiska lägen i tätorten. 

Kristdemokraterna anser att Tjustkulles geografiska 

placering i tätortens norra del inte bidrar till god 

tillgänglighet för hela tätortens befolkning (så som 

planeringmålet beskriver) och är därmed inte heller 

helt optimalt gällande strategisk placering. 

Kommunen anser att planförslaget i sin nuvarande 

utformning innehåller sådana planeringmål (se sidan 

31).   

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Kristdemokraternas ståndpunkt är därför att 

planeringsmålen ska utformas så att kommunen ska 

arbeta med att utveckla Tjustkulle idrottsområde, 

Paradisvallen i Bäckseda och eventuellt området 

kring Vetlanda FF för att öka tillgängligheten till 

idrottsanläggningar för tätortens invånare. 

Kristdemokraterna I kapitlet Biltrafik föreslås en överdäckning av 

Gladan som en lösning på det parkeringsbehov som 

uppstår på sikt. 

Kristdemokraterna anser att detta förslag är en för 

dyr lösning och att förslaget därför ska tas bort ur 

planförslaget. 

Kommunen anser det viktigt att skapa möjligheten till 

att utveckla parkeringsresursen på samlad plats och 

på så sätt frigöra andra markområden för ändrad 

markanvändning. Framtagen parkeringsutredning 

föreslår möjligheten till parkeringsköp vid 

exploatering. Detta kan vara en finansieringsform för 

föreslagen överdäckning.   

Nej. 

Kristdemokraterna I samma kapitel, men under rubriken Framtida 

förbifart, omnämns en förbifart förbi Ekenässjön och 

Vetlanda. 

Kristdemokraterna ser ett behov av att utveckla 

beskrivningen med positiva och negativa 

konsekvenser av förbifartens anläggande. 

Förbifarten omnämns i kapitlet Utvecklingsstrategi 

och att en trolig följd blir minskad trafikbelastning 

på Västerleden, vilket leder till fler möjliga 

exploateringsområden intill Västerleden. Men 

Kristdemokraterna efterfrågar ytterligare argument. 

Förbifarten redovisas som riksintresse för framtida 

väg. Kommunen delar uppfattningen att 

konsekvenserna av förbifarten behöver utredas, dock 

inte inom ramen för den fördjupade översiktsplanen.  

Nej. 

Kristdemokraterna I kapitlet Naturvård föreslås det i stycket om vatten 

att våtmarker ska återskapas eller anläggas som 

förebyggande åtgärder för att förbättra 

Kommunen anser att planförslaget i sin nuvarande 

utformning redovisar detta. 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

miljökvalitetsnorner för vatten och främja biologisk 

mångfald. 

Kristdemokraterna anser att det är önskvärt att 

område som lämpas för sådana åtgärder ska framgå 

i en grov redogörelse på en karta eller liknande. 

Kristdemokraterna Område 9, Himlabackarna 

Med stöd av beskrivningen av Miljöbalken som 

återfinns på sidan 95 i planförslaget så är 

Kristdemokraternas ståndpunkt att de delar av 

Himlabackarna som idag utgörs av jordbruksmark 

ska undantas exploatering och förbli jordbruksmark. 

Detaljplan för aktuellt område har vunnit laga kraft. Nej. 

Kristdemokraterna Område 13, Södra Kråkegården 

Med stöd av beskrivningen av Miljöbalken som 

återfinns på sidan 95 i planförslaget och det 

rekreativa värdet inom området så är 

Kristdemokraternas ståndpunkt att området helt ska 

tas bort ur planförslaget. Cykelförbindelsen över 

Emån intill området är dock önskvärd. 

Kommunen har inför granskningsskedet gjort ny 

avgränsning av området vilket minskar påverkan på 

jordbruksmarken.  

Ja. 

Moderaterna Moderaterna ställer sig bakom ett väl genomarbetat 

förslag till fördjupad översiktsplan i centralorten. Vi 

vill dock lämna några synpunkter kring vad vi tycker 

är särskilt viktigt: 

-Vid nybyggnation beakta behovet av 

parkeringsplatser. 

-Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät för att 

ta sig fram på ett säkrare sätt. 

Beträffande behovet av parkeringsplatser gäller 

antagen parkeringsnorm för samtliga områden 

utpekade i planförslaget. Parkeringsnormen bygger på 

den faktiska biltätheten i de för tätorten två 

geografiskt avgränsade zonerna.  

Ett sammanhängande cykelvägnät utgör en viktig del 

i- och förutsättning för nu framtaget planförslag, både 

vad gäller lokaliseringen av bostadsområden och 

viktiga målpunkter. Planen kan dock bara behandla 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

- Det bör alltid finnas ett par områden att välja 

mellan för tomtspekulanter både gällande bostad 

som industrietableringar. 

- Vi ställer oss positiva till fortsatt diskussion för 

byggnation på höjden. 

det område som ingår i den geografiska 

avgränsningen för planförslaget. 

I förslag till ny fördjupad översiktsplan redovisas de 

områden som avsätts för småhusbebyggelse i en grov 

prioriteringsordning. Planförslaget möjliggör för en 

sådan strategi som Moderaterna ser som önskvärd. 

Även bostadsförsörjningsprogrammet ska ange en 

önskad prioriteringsordning för när områden för 

bostadsändamål ska planläggas i detaljplan. Ansvaret 

och mandatet för de faktiska besluten vilar hos 

Kommunstyrelsen.   

Vetlanda Framåtanda Vetlanda Framåtanda tillstyrker upprättat förslag till 

Fördjupad Översiktsplan för Vetlanda som på ett bra 

sätt redovisar avvägning mellan olika markintressen 

och dessas behandling samtidigt som planen 

säkerställer en möjlig utbyggnad inom redovisad 

planperiod. 

Dock vill vi anföra följande  synpunkter vilka vi anser 

att kommunen i ett slutligt planförslag bör beakta: 

Noteras. Nej. 

Vetlanda Framåtanda Vi anser att den i översiktsplanen utpekade platsen 

för ny förskola i Bäckseda vid Melavägens 

förlängning i Bäckseda icke är försvarbar ur flera 

olika aspekter, inte minst ur kostnadssynpunkt. 

Markområdet där förskolan föreslås placeras 

kommer att kräva omfattande urgrävning. Därefter 

skall markområdet återfyllas . För att undvika 

översvämningsrisk från Emån skall sedan hela 

planområdet förhöjas med en meter enligt 

Markförutsättningarna för aktuell plats är sedan 

tidigare kända och har beaktats. Kostnaderna för 

exploateringen utreds i samband med framtagandet 

av detaljplan för området. Kommunen anser dock att 

föreslagen placering ligger lämpligt till i förhållande till 

ny och befintlig bebyggelse, i anslutning till områden 

där barnfamiljer bor och områden som över tid 

kommer att genomgå generationsväxling. Föreslagen 

plats medför att större delen av den östra delen av 

Nej. 
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genomförd riskanalys. Melavägen som är tillfart till 

förskolan blir samtidigt återvändsgata och kommer 

att kräva omfattande ingrepp för ökad 

trafiksäkerhet. Det aktuella exploateringsområdet 

förbinder Melaområdet med lllharjens 

naturreservat. Sammantaget med de 

kostnadskrävande trafikåtgärder som bedöms bli 

helt nödvändiga vid ett genomförande gör att ny 

och annan lokalisering föreslås. VF har i de 

förberedande samråden med Bäcksedabor tagit del 

av de förslag som befolkning i Bäckseda lagt om 

annan placering och ser det viktigt att dessa utreds 

innan slutlig lokalisering fastlägges. 

 

Bäckseda kan nå förskolan via gång- och cykelväg utan 

att behöva korsa trafikerade vägar, främst 

Bäcksedavägen. Detta gäller även för området vid 

Stens väg/Kantarellenvägen, även om avståndet dit är 

längre. Även om bilanvändandet idag är högt i 

kommunen och i tätorten behöver planeringen utgå 

från att målpunkter såsom till exempel förskolor är 

tillgängliga med mer hållbara färdsätt. Kulturmiljön i 

området och närheten till Illharjen utgör en tillgång 

för verksamheten och barnens utveckling. 

Sammantaget gör kommunen bedömningen att 

lokaliseringen är strategisk och lämplig för förskola. 

Kommunen delar inte uppfattningen att etablering av 

en förskola riskerar att bryta stråket mellan 

Melaområdet och Illharjen.  

Vetlanda Framåtanda Exploatering av Sandlandet bör tydligt fastlägga 

slutlig gräns för bebyggelse. Detta område utgör 

värdefull och i tidigare planer utpekat viktigt område 

för rörligt friluftsliv samt rekreationsområde för 

väldigt ,ånga människor.  

Vad gäller område 13 har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. Övriga delar av Sandlandet (med 

undantag för bostadsområde 14) redovisas som 

grönområde. 

 

Kråkegårdens 

intresseförening 

Efter att vi har tagit del av kommunens nya 

översiktsplan vill vi som samlad synpunkt från vår 

förening säga ett definitivt nej till det föreslagna 

området nr. 13. Vi anser att motsvarande plan på 

bebyggelse kan flyttas närmare och helt i anslutning 

till Ryningsvägen, därmed kan de attraktiva 

stenmurarna sparas och man lämnar en naturlig 

Inför granskningsskedet har område 13 avgränsats. 

Föreslagen bostadsbebyggelsen förläggs till den östra 

sidan av stenmuren så att ett område sparas mellan 

nya området och befintlig bebyggelse. Angående 

strandskydd föreslås inga inskränkningar i detta 

planförslag.   

Ja. 
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korridor mellan sommarstugebebyggelse med 

gällande byggbegränsningar och den nu föreslagna 

normalbyggnationen utan begränsningar. Den bästa 

lösningen som vi vill föreslå är att anlägga 

nybyggnationsområde utmed Ryningsvägen österut 

ända mot Östanskog och därmed skulle man 

bibehålla hela rekreationsområdet utan att stänga 

området ner mot ån. 

Vi anser att vi alla har investerat i våra fastigheter på 

olika sätt och då med de nu gällande natursköna och 

lugna förutsättningarna. Med det nya planförslaget 

för område nr. 13 och delvis område nr. 14 anser att 

vi detta helt omkullkastas och vi känner oss starkt 

lurade och förda bakom ljuset. 

Beträffande kommunens information och plan på 

att detaljplanera område nr. 29 vill vi med 

bestämdhet påtala att nuvarande strandskydd i så 

fall skall bibehållas. 

OK Njudung OK Njudung är en förening som bedriver löp- och 

orienteringsträning ute i naturen. Vi anordnar även 

tillsammans med OK Bävern Veckans Bana för 

allmänheten under totalt cirka 20 veckor varje år, 

vilket är ett uppskattat arrangemang av kommunens 

invånare. 

 

OK Njudung har sedan länge sin klubbstuga i Östanå, 

stor del av vår verksamhet bedrivs i Östanå 

För område 13 har avgränsningen för föreslaget 

bostadsområde ändrats. I avvägningen mellan 

exploateringsbehovet och rekreationsintresset anser 

kommunen att nu föreslagen avgränsning är lämplig. 

Område 17 redovisas inte som bostadsområde i 

granskningsversionen men är fortsatt utpekat i den 

långsiktiga utvecklingsstrategin. Frågeställningarna 

rörande hur kommunen kan bistå föreningen med nya 

områden och finansiering ligger utanför 

översiktsplanens ramar. Frågorna som rör ekonomi 

Ja. 
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friluftsområde, framför allt ungdomsverksamheten. 

Vi har tvingats konstatera flera gånger att området 

har blivit mindre och mindre, främst på grund av 

ökad byggnation både av nya bostadsområde och 

fritidsbostäder som har tillåtits att bli 

permanentbostäder. Dessutom har andra föreningar 

etablerat sin verksamhet i samma område, t ex 

frisbeegolfklubben.  

 

I den nya översiktsplanen finns ytterligare ett antal 

områden som inkräktar, inte bara på OK Njudungs 

verksamhet, utan på allas möjligheter att röra sig i 

Östanå friluftsområde. 

 

Det tänkta bebyggelsen längs västerleden tar också 

bort en del av vår Hällinge-karta, nr 10, och det 

samma gäller det föreslagna området vid Folkets 

Park, nr 17. 

Byggnation i dessa område gör att vi inte kan 

använda våra nuvarande kartor utan måste försöka 

hitta nya områden där vi kan bedriva vår 

verksamhet. Detta är något som är både 

tidskrävande och oerhört kostsamt. 

 

Vi har med anledning av detta frågor angående 

översiktsplanen om den kommer att verkställas 

utifrån nuvarande förslag: 

och framtida mark får följa i en kommande diskussion 

med kommunen.  

 

Planförslaget som redovisat i samrådsversionen 

ändrar kommunens översiktsplan från 2010. I 

översiktsplanen är området, från befintliga 

verksamheter i söder till järnvägen i norr, avsatt som 

exploateringsområde för verksamheter, såsom 

industri, handel och kontor. 

 

I förslaget som rör Norget finns en intressekonflikt 

mellan föreslagen markanvändning och det som 

området används för idag, bland annat rekreation och 

motion.  

Område 10 är ett viktigt område i den 

utvecklingsstrategi som redovisas i planförslaget som i 

korthet förespråkar en sammanhållen bebyggelse och 

att utvecklingen av tätortens bostadsområden 

långsiktigt behöver ske västerut, mer långsiktigt även 

österut snarare än som idag i norr och söder. 

Området pekas ut som möjligt exploateringsområde 

för bostadsbebyggelse av bland annat följande 

anledningar:  

I anslutning till tätorten finns ett antal begränsningar 

för hur kommunen kan säkra en långsiktig 

utvecklingsriktning för Vetlanda. Det rör sig bland 

annat om bullerproblematiken runt motorstadion 
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• Hur planerar Vetlanda kommun att hjälpa vår 

förening att hitta nya område där vi kan utföra vår 

verksamhet? 

• På vilket sätt planerar kommunen att hjälpa oss? 

Tex kontakt med markägare. 

• Vilken budget kommer att finnas för att 

ekonomiskt kunna kompensera vår förening fört ex 

framställan av nya kartor? 

Med anledning av ovanstående anser vi att 

områdena 10, 13, 14, 15 och 17 inte ska finnas med 

på översiktsplanen. 

med flera anläggningar i den östra delen av Vetlanda, 

Illharjens naturreservat och rekreationsområdena vid 

Östanå/Sandlandet i söder och befintliga 

verksamhetsområden i norr. Kommunen gör samtidigt 

bedömningen att det inom den befintliga 

bebyggelsestrukturen inte finns möjlighet att 

tillgodose framtida behov av bostäder, grönområden, 

områden för handel, industri och andra verksamheter.  

I planförslaget redovisas en bostadsexploatering i den 

norra delen av Norget, från järnvägen till den 

befintliga gång- och cykeltunneln under Västerleden 

vid Lövhagsvägens förlängning. Den södra delen ner 

mot befintligt verksamhetsområde pekas i 

planförslaget ut som rekreationsområde. Detta 

rekreationsområde är också tänkt att utgöra ett stråk 

ut i ett större omland. Områdena ägs av kommunen. 

I samrådsversionen av planförslaget redovisas i karta 

området för bostadsbebyggelse schematiskt. Av 

områdesbeskrivningen och riktlinjerna för fortsatt 

planering beskrivs dock att inom området för 

bostadsbebyggelse ska finnas stråk och grönområden 

som förbinder den befintliga och den nya bebyggelsen 

med kringliggande naturområden i väster och 

nordväst. I det området redovisas också ett framtida 

rekreationsområde. 

Sandlandet-Byabergs 

samfällighetsförening 

Sandlandet-Byabergs samfällighetsförening bildades 

i februari 2013, i det följande kallad föreningen. 

Föreningen förvaltar Vetlanda Kråkegård ga:2, dvs 

Den fördjupade översiktsplanen gör inga 

ställningstagande angående vem som är huvudman 

för vägar. Detta sker i samband med 

Nej. 
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enskilda vägen från Ryningsvägen till Sandlandet , 

Aludden och Byaberg, i det följande kallad vägen. 

Ägare till fastigheter i anslutning till vägen utgör 

föreningens medlemmar. 

Före bildandet av föreningen förvaltades vägen av 

Vetlanda kommun, i det följande kallad kommunen. 

Sedan vägen övertogs våren 2013 har föreningen 

lagt ner omfattande arbeten på vägen. Dess 

bärighet har förbättrats genom ombyggnad av 

undergrunden. Breddning har skett på vissa 

sträckor. Mötesplatser och vändplatser har byggts. 

Diken har grävts och trummor har byggts för 

avledning av ytvatten. Vägens yta har belagts med 

en typ av oljegrus. Investeringskostnaderna utgör 

sammanlagt 1 586 642:-. Dessa har delvis 

finansierats med statliga och kommunala bidrag om 

sammanlagt 505 494:-. Föreningens 

investeringskostnader efter avdrag för nämnda 

bidrag utgör således I 081 148:-. Dessa har 

finansierats genom banklån, som samtliga 

medlemmar ansvarar för. 

Enligt kartan över kommunens föreslagna 

fördjupade översiktsplan planeras ett 

bostadsområde norr om vägen och ett 

bostadsområde söder om vägen, nr13 och nr 14 på 

kartan. Som anslutningsväg från Ryningsvägen till 

dessa två områden anges föreningens väg. 

detaljplanläggning. Kommunen har för avsikt att träffa 

föreningen vid ett senare tillfälle. 
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Såvitt vi förstår kommer gatorna inom de två 

föreslagna bostadsområdena att ha kommunalt 

huvudmannaskap varför det inte är aktuellt med 

anslutning av några fastigheter där till föreningen. 

Föreningen får härmed tillkännage att så länge 

vägen förvaltas av föreningen motsätter sig 

föreningen att vägen nyttjas som anslutningsväg till 

de två föreslagna bostadsområdena. 

För tydlighets skull vill vi påpeka att vi med denna 

skrivelse inte tar ställning till de två föreslagna 

bostadsområdena i sig utan önskar endast ta upp 

frågan angående vägen ifall planen beträffande 

bostadsområdena vinner laga kraft. 

Avslutningsvis vill vi föreslå att ett sammanträffande 

äger rum mellan föreningen och kommunen för att 

klargöra ståndpunkterna och eventuellt finna en 

lösning som parterna kan godta. 

Anonym Öppna upp Laserttsgatan igen i båda riktingar för 

bättre framkomlighet!!! 

De åtgärder som rör trafikfrågor för centrala Vetlanda 

behandlas i den fördjupade översiktsplanen för 

centrum, den så kallade Centrumplanen, antagen i 

kommunfullmäktige 2014. Åtgärden att enkelrikta 

Lasarettsgatan har sitt stöd i den planen. Det nu 

framtagna planförslaget för hela tätorten ändrar inte 

någon del av Centrumplanen. Synpunktslämnaren kan 

ej delges samrådsredogörelsen då synpunkten har 

skickats in anonymt.  

Nej. 
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Anonym Jag tycker att hela Skyttemossen ska renas från 

sopor och bebyggas med både låga och höga hus. 

Skyttemossen hanteras inte i denna plan då detaljplan 

för området redan är antagen. Antagen detaljplan 

möjliggör en liknande utveckling av området som 

synpunktslämnaren förespråkar. Synpunktslämnaren 

kan ej delges samrådsredogörelsen då synpunkten har 

skickats in anonymt. 

Nej. 

Roland och Anita 

Bång 

Vi tycker inte om det föreslagna området nr. 13. Vi 

anser att man bör lämna en kraftig korridor mellan 

den nuvarande sommarstugebebyggelsen med 

begränsad byggstorlek och en ny bebyggelse utan 

begränsningar, helst bör man lämna hela åkern med 

tillhörande stenmurar. 

Men vi ser med stor tacksamhet emot förslaget med 

gatubelysning utmed hela vägen då det är mycket 

mörkt i området nu. 

Inför granskningsskedet har följande ändringar gjorts 

för område 13, i planen angett som Södra 

Kråkegården 1: Exploateringsområdet för ny 

bostadsbebyggelse avgränsas till att endast innefatta 

åkermarken öster om stenmuren, mot Ryningsvägen. 

Ändringen grundas dels i de synpunkter som 

inkommit på planförslaget, dels på de slutsatser som 

redovisas i genomförd kulturhistorisk förstudie. 

Förstudien, som inkom till kommunen efter 

samrådstiden, anger att den sydvästra delen av 

föreslaget exploateringsområde bör utgå, alternativt 

anges som naturmark, för att beakta de arkeologiska 

värden som finns i området. Beträffande stenmurarna 

framgår av riktlinjerna för fortsatt planering i 

samrådsversionen av planförslaget att dessa i 

möjligaste mån ska bevaras och integreras i 

bostadsområdet. Frågan behandlas vidare vid 

detaljplanläggning. Gatubelysningen som hänvisas till 

är inte en del av förslag till fördjupad översiktsplan 

utan finns redovisat i en grov visionsskiss över 

området. Den slutliga utformningen av området 

kommer att hanteras i framtida detaljplaneläggning.    

Ja. 
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Anita England Förstår inte hur man kan planera för förskola vid 

Mela Kvarn. Efter sommaren 2017 stod kommunens 

repr i VP och var nöjda med att fått bort trafiken 

från Mossgårdsvägen. Sen lägger man förslag som 

innebär att området åter ska trafikeras men nu på 

Melavägen utmed Emån. VANSINNIGT! Enligt 

översiktsplanen är det Grönstråk, vattentäkt och 

historiskt intresse som berörs Dessutom ska alla 

barn som går/cyklar från Stensåkra och Stens väg 

korsa den tänkta dragningen med dess ökade trafik. 

Bodde själv på hörnet Melavägen/ Källvägen på 80-

talet, redan då med för högt tryck på trafiken. Lägg 

förskolan på Ekängen! 

 

Kommunen anser att föreslagen placering ligger 

lämpligt till i förhållande till ny och befintlig 

bebyggelse, i anslutning till områden där barnfamiljer 

bor och områden som över tid kommer att genomgå 

generationsväxling. Föreslagen plats medför att större 

delen av den östra delen av Bäckseda kan nå 

förskolan via gång- och cykelväg utan att behöva 

korsa trafikerade vägar, främst Bäcksedavägen. Detta 

gäller även för området vid Stens väg/Kantarellvägen, 

även om avståndet dit är längre. Även om 

bilanvändandet idag är högt i kommunen och i 

tätorten behöver planeringen utgå från att 

målpunkter såsom till exempel förskolor är tillgängliga 

med mer hållbara färdsätt. Kulturmiljön i området och 

närheten till Illharjen utgör en tillgång för 

verksamheten och barnens utveckling. Förskolans 

placering bedöms inte påverka kulturmiljön negativt. 

Sammantaget gör kommunen bedömningen att 

lokaliseringen är strategisk och lämplig för förskola. 

 

Nej. 

Laila och Per-Olov 

Eriksson 

Ni skriver själva på sid. 19 i planen att "Boende och 

närmiljön påverkar i hög grad människors hälsa....... 

Närmiljön påverkar dessutom beteenden som fysisk 

aktivitet , utevistelse och barns lek och rörelse". 

Utvecklingsområde nr 10 "Norget norra" skulle ta 

bort ett mycket frekvent rekreationsområde.  

För att motion ska bli av är det viktigt att det finns 

möjligheter till detta i närheten av bostaden. Ur 

För område 10, i planförslaget benämnt Norget Norra, 

finns en intressekonflikt mellan föreslagen 

markanvändning och det som området används för 

idag, bland annat rekreation och motion.  

Området pekas ut som möjligt exploateringsområde 

för bostadsbebyggelse av bland annat följande 

anledningar:  

Nej. 
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miljösynpunkter det också viktigt med "gröna 

lungor" i bebyggelse. Vi vill att område 10 behålls 

som det är idag. Skulle nr 10 ist. placeras väst-

nordväst om där det är planerat idag skulle många 

fler få ett lättillgängligt rekreationsområde. Dagens 

motionsspår behöver bevaras. Det används flitigt av 

gångare, joggare, löpare, hundägare. Kan vi få 

fortsäta göra det sparas det in mycket av framtida 

kostnader för dålig hälsa. Att det används mycket 

beror nog till en del på att man slipper ta bilen för 

att nå det. 

 

I anslutning till tätorten finns ett antal begränsningar 

som kommunen måste beakta i den fysiska 

planeringen. Det rör sig bland annat om 

bullerproblematiken runt motorstadion med flera 

anläggningar i den östra delen av Vetlanda, Illharjens 

naturreservat och rekreationsområdena vid 

Östanå/Sandlandet i söder och befintliga 

verksamhetsområden i norr. Kommunen gör samtidigt 

bedömningen att det inom den befintliga 

bebyggelsestrukturen inte finns tillräckliga 

möjligheter att tillgodose framtida behov av bostäder, 

grönområden, områden för handel, industri och andra 

verksamheter.  

Område 10 är ett viktigt område i den 

utvecklingsstrategi som redovisas i planförslaget som i 

korthet förespråkar en sammanhållen bebyggelse och 

att utvecklingen av tätortens bostadsområden 

långsiktigt behöver ske västerut, mer långsiktigt även 

österut snarare än som idag i norr och söder.  

I planförslaget redovisas en bostadsexploatering i den 

norra delen av Norget, från järnvägen till den 

befintliga gång- och cykeltunneln under Västerleden 

vid Lövhagsvägens förlängning. Den södra delen ner 

mot befintligt verksamhetsområde pekas i 

planförslaget ut som rekreationsområde. Detta 

rekreationsområde är också tänkt att utgöra ett stråk 

ut i ett större omland. Områdena ägs av kommunen. 
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I samrådsversionen av planförslaget redovisas i karta 

området för bostadsbebyggelse schematiskt. Av 

områdesbeskrivningen och riktlinjerna för fortsatt 

planering beskrivs dock att inom området för 

bostadsbebyggelse ska finnas stråk och grönområden 

som förbinder den befintliga och den nya bebyggelsen 

med kringliggande naturområden i väster och 

nordväst. Vidare finns inom området fornlämningar 

som kommunen i den fortsatta planeringen ska ta 

hänsyn till. Detta kan bland annat innefatta att delar 

av i samrådsversionen utpekat område bevaras som 

naturmark.  

Kommunen har i tidigt skede undersökt möjligheterna 

att förlägga bostadsbebyggelse väst och nordväst om 

nu föreslaget område. Kommunen gör bedömningen 

att en sådan framtida bebyggelsestruktur med längre 

avstånd till den befintliga tätorten och dess 

målpunkter skulle innebära ett större bilberoende. 

Vidare utgörs stora delar av området åt norr av 

brukningsvärd jordbruksmark som i möjligaste mån 

ska bevaras.  

Planförslaget som redovisat i samrådsversionen 

ändrar kommunens översiktsplan från 2010. I 

översiktsplanen är området, från befintliga 

verksamheter i söder till järnvägen i norr, avsatt som 

exploateringsområde för verksamheter, såsom 

industri, handel och kontor. 
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planförslag inför 

granskning 

Anneli Eriksson Åsikt om översiktsplanen vid Sandlandet och 

Östanå. Attraktiva områden är väl meningen att alla 

ska kunna utnyttja och inte förstöras av bebyggelse 

Det är väl något för Kultur och fritidsnämden att bra 

Rekriationsområden finns. Man kan ju fortfarande 

gå genom skogen som finns kvar mellan Sandlandet 

och Östanå . Tänk på att alla behöver skog och natur 

för Berikande Livskvalite! Och inte bara för några 

husförtag och byggherrar som har råd att bygga vid 

vattnet. Förstör inte den lilla skog som finns kvar där 

kan man få lugn och ro efter stressiga dagar och 

njuta av naturen. Även allt djur och fågelliv kommer 

att försvinna. Skogen tar hand om luftföroreningar 

och ökar luftkvaliten som bidrar till att folk mår 

bättre, så förstör inte Sandlandet med bebyggelse. 

Ekosystemet rubbas vid bebyggelse. Tänk efter före 

på den lilla skog och natur som finns kvar här, låt 

denna vackra natur finnas kvar för oss alla går ej att 

återställa om man bebygger dessa områden. Många 

säger att det inte finns mycket skog kvar att utnyttja 

till aktiviteter på så var rädd om det som finns. Det 

är bra för det uppväxande befolkningen att kunna 

leka och vistas i skogen. Låt detta vara ett bra 

attraktivt, rekriationsområden för alla. Om ni 

bebygger detta området försvinner den naturliga 

skogs och lantmiljön som alla behöver 

Två områden redovisas för bostadsändamål i området 

vid Sandlandet. Det ena ligger på norra sidan av vägen 

in mot Sandlandet, i direkt anslutning till 

Ryningsvägen och består av skog, delvis i sluttande 

terräng. Det andra området ligger på södra sidan av 

samma väg och utgörs av åkermark. Det norra 

området är avsatt för bostadsändamål sedan tidigare i 

den kommunomfattande översiktsplanen och anses 

vara lämpligt för mindre bostadsexploateringen även i 

detta planförslag. Det södra området är del av ett i 

översiktsplanen redovisat ”utredningsområde” som 

innefattar ett betydligt större område, varav större 

del utgörs av skog. Med undantag för den del som 

utgör åkermark i anslutning till Ryningsvägen, utgår 

detta utredningsområde ur bostadsplanerna i nu 

framtaget förslag för aktuellt område. Kommunen gör 

bedömningen att de två mindre exploateringar som 

nu föreslås kan exploateras utan större påverkan på 

de naturvärden som finns i området. Enligt den 

naturvårdsinventering som är gjord finns de stora 

naturvärdena i den södra delen av området som i 

planförslaget avsätts för rekreation. Kommunen 

kommer att arbeta med att förbättra entréerna till, 

och stråken inom området för att säkerställa fortsatt 

god tillgänglighet för allmänheten. Övriga delar av 

Sandlandet/Östanå avsätts som rekreationsområde 

där inga nya byggrätter tillskapas.       

Nej. 
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Bo Fransson Jag har tagit del av den samrådshandling benämnd ” 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort” som 

innehåller 115 tätskrivna sidor. Planens intentioner 

är säkert bra men språk, beskrivningar, mål, visioner 

känns som att planförfattarna tagit höjd för att inte 

glömma något oavsett om det gäller Mänskliga 

rättigheter och folkhälsa eller miljö, hälsa och 

säkerhet. Planen är inte lättillgänglig för den 

enskilde samhällsinvånaren. Frågan är om våra 

politiker har tid och ork att ta sig genom den 

omfattande textmassan och utifrån den kunna ta 

ställning hur Vetlanda tätort skall utvecklas. 

Innehållet i en översiktsplan, inklusive fördjupade 

översiktsplaner, regleras inte i plan- och bygglagen. 

Det står kommunen förhållandevis fritt att hantera 

vilka frågor som särskilt ska belysas. Vissa aspekter 

ingår dock som obligatoriska i en översiktsplan, 

däribland hälsa och säkerhetsaspekter och miljö- och 

klimataspekter.  

Kommunen har under samrådstiden gjort möjligt för 

allmänhet, politiker och andra intressenter att ta del 

av och diskutera planförslaget med ansvariga politiker 

och tjänstemän, bland annat genom den utställning 

som genomfördes i InfoCenter under mars månad 

2018. Planförslaget har också redovisats för de 

politiska partigrupperna och i kommunens nämnder. 

Inför granskningsskedet har vissa ändringar gjorts i 

syfte att förtydliga planförslaget.    

Nej. 

Bo Fransson Den fördjupade översiktsplanen, vad jag förstår, 

handlar i grunden om hur Vetlanda tätort skall 

utvecklas, hur nya bostadsområden och 

industriområden skall tas fram. Jag tycker det är bra. 

Om kommunen önskar expandera i en viss riktning 

så ser man till att planlägga och köpa in ny mark 

som kan användas för nya bostadsområden och 

industriområden. Det som förvånar, är att i 

samband med planering för Vetlanda tätort så 

flyttar man ut planområdet till att gälla områden 

som ligger långt utanför tätorten och som 

egentligen inte har något samband med tätortens 

Plangränsen har inför granskningsskedet ändrats till 

att endast innefatta det område som i 

samrådsversionen redovisas som tätortszon och 

randzon. Beskrivningarna och frågor som rör 

markanvändningen av områden utanför denna 

avgränsning blir således en fråga för den 

kommunomfattande översiktsplanen då det ingår i 

kommunens uppgift att redovisa mark- och 

vattenanvändningen för hela kommunens yta.  

 

Ja. 
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utveckling.  I planområdet läggs in områden som 

ligger 8-9 km från tätorten och inte har det minsta 

med tätortens utveckling att göra. I planen anges att 

områden längs sjöar och vattendrag har höga 

kulturella värden samt att dessa skall skyddas för att 

trygga allmänhetens friluftsliv. Vidare anges vikten 

av att den agrara historien skall bibehållas och att 

jordbruksmark skall sparas. Samtidigt föreslås att 

rekreationsområden och jordbruksmark i på 

nuvarande kommunal mark får tas i anspråk för 

exploatering. Bl.a. anges exempelvis att 

friluftsområdet Östanå skall ”utvecklas” genom att 

nuvarande sommarstugetomter omvandlas till 

permanentbostäder. Allmänhetens tillträde till 

friluftsliv eller att komma nära vattnet har då inte så 

stor betydelse. På Södra Kråkegården tas både 

jordbruksmark och rekreationsområden i anspråk 

för exploatering. Denna exploatering skall kunna 

kompenseras genom att privat mark tas i anspråk 

utan diskussion om följder och konsekvenser. 

Omvandling av Östanå stugområde är pågående och 

är ett resultat av den tomtförsäljning som har 

genomförts under senare år. Det ligger i kommunens 

ansvar att reglera byggrätten i sådana områden. Detta 

sker genom detaljplaneläggning och de riktlinjer som 

ingår i samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan 

utgår därför i kommande granskningsversion. 

 

Det är inte kommunens intentioner att 

kompensationsåtgärder för framtida exploateringar 

uteslutande ska ske på privat mark. Det är snarare ett 

förhållningssätt som ska påverka kommunens 

planering och markförvärv.  

  

 

  

Bo Fransson I den Fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort 

har man lagt in en randzon som sträcker sig  ca 1 km 

runt om hela Grumlan, Norrsjön och Flögen. I planen 

finns inga rimliga motiveringar varför planområdet 

utsträckts till dessa områden. På sid 101 har angivits 

att randzonen ” utgör den närmaste omgivande 

marken runt tätortszonen och är särskild viktiga för 

tätortens långsiktiga utveckling. Inom randzonen ska 

I samrådsversionen av planförslaget innefattar 

planområdet det område som beskrivs i synpunkten. 

Randzonen utgör ett betydligt mindre område varav 

delar utgör kommunalägd mark medan andra är i 

privat ägor. Syftet med den fördjupade 

översiktsplanen är, utöver att redovisa framtida 

utvecklingsområde, att ge vägledning i efterföljande 

plan- och bygglovärenden. Det är därför i kommunens 

Ja. 
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restriktivitet råda för tillkommande bebyggelse med 

undantag för områden för tätortsnära lantliga 

boende.”  I planen anges lite mer översiktligt att 

man vill behålla de gamla herrgårdsmiljöerna. Det 

hänvisas även till Natura 2000 och Riksintressen. Om 

dessa finns så finns väl ingen anledning ytterligare 

begränsa dessa. Vidare skrivs på något ställe att 

”randzonen” är till för att människor i tätorten skall 

ha tillgång till bostadsnära natur. Är det så att 

privata markägare i närheten av tätorten skall 

upplåta sina marker för stadsbornas 

naturupplevelser – medan kommunen exploaterar 

sina grön- och rekreationsområden? 

intresse att redovisa ett generellt förhållningssätt för 

mark- och vattenanvändningen inom planområdet. 

Randzonen är i planförslaget avgränsat så att den 

inkluderar det som vid en framtida utbyggnad enligt 

planförslaget kommer att utgöra tätortens direkta 

omland. Detta är viktigt för kommunen att beakta vid 

eventuella markförvärv/markförsäljning liksom vid 

bygglovärenden och planläggning redan idag.   

Bo Fransson Jag anser att den s.k. randzonen kring sjöarna 

Grumlan, Norrsjön och Flögen inte har något 

berättigande i den ”Fördjupade översiktsplanen för 

Vetlanda tätort”. Det behövs inga kommunala 

pekpinnar för hur området utanför Vetlanda tätort 

skall utvecklas. Min bedömning är att varje 

markägare ser till att skapa ett varierat landskap 

med höga kulturmiljövärden. Alla har att förhålla sig 

gällande lagstiftning och dessutom finns det ett 

egenintresse att behålla och utveckla fastigheternas 

egna kulturvärden. I planen ”pratas” om 

herrgårdsmiljöer. Vad menas med herrgårdsmiljöer? 

Ser man på de gamla herrgårdarna i Näsby socken, 

(som ligger inom randzonen) kan man se att flera av 

de gamla herrgårdarna inte finns kvar. De är 

Randzonens utbredning innefattar inte de områden 

som synpunkten hänvisar till.  

 

Översiktsplanen ska redovisa allmänna intressen och 

hur planförslaget förhåller sig till och påverkar dessa. I 

de allmänna intressen som redovisas i lagstiftningen 

ingår bland annat kulturmiljövärden. Kommunen har 

valt att benämna delar av sådana miljöer som 

sammantaget hyser stora kulturmiljövärden som 

herrgårdsmiljöer på grund av deras historia.  

I planförslaget redovisas hur kommunen ska förhålla 

sig till kulturmiljövärden även inom tätorten, inklusive 

hur kulturhistoriskt intressanta byggnader ska 

hanteras vid förändring.    

Nej. 
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planförslag inför 
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uppdelade, avstyckade och består idag av flera 

fastigheter. Ingen av de gamla ”herrgårdarna” 

bedriver eget jordbruk idag utan är utarrenderade 

som sidoarrenden. Många ladugårdar står idag 

tomma utan djur. Det har faktiskt skett en 

förändring och förnyelse. Precis som allting annat i 

samhället så har den agrara verksamheten 

förändrats. Känns lite märkligt att när man kommer 

utanför själva tätorten skall den agrara historien 

bevaras och allt skall bliva som förr medan det inom 

tätorten inte är så viktigt att bevara äldre byggnader 

och områden. Jag har svårt att förstå varför 

randzonen på västra sidan om Grumlan och 

Norrsjön och området kring Flögen överhuvudtaget 

finns med i den fördjupade översiktsplanen. Det 

saknas tydliga motiv för detta. 

Bo Fransson Min uppfattning är att den föreslagna ”Fördjupade 

översiktsplanen för Vetlanda tätort” bör förenklas 

och konkretiseras med mer tydliga mål för själva 

tätortens utveckling. När man läser planen känns 

det som att allt skall med och inget får glömmas. 

Den nedskrivna planen kommer att vara omöjlig att 

följa upp. Det borde räcka med planförslag i kap 3 

och hur dessa skall genomföras i kap 6.  

Minska ned planområdet till områden kring 

Vetlanda tätort och lämna över utvecklingen av den 

s.k. randzonen till de privata markägare som under 

flera hundra år skött detta på bra sätt. 

Kommunen delar inte uppfattningen om att endast 

kapitel tre och kapitel sex kan utgöra förslag till 

fördjupad översiktsplan. Flertalet av de övriga kapitel 

som utgör kommunens förslag anses vara 

obligatoriskt innehåll i en översiktsplan. Vissa 

förtydliganden och redaktionella ändringar har gjorts i 

syfte att göra dokumentet mer lättillgängligt.  

Planområdets geografiska avgränsning har ändrats 

inför granskningsskedet.    

Nej. 
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planförslag inför 

granskning 

 

Tommy Glans Kvalifiserat vansinne att bygga förskola vid Mela 

Kvarn. Ryningsvägen är det bästa alternativet. Bättre 

upptagningsområde och samordningsvinster med 

redan befintlig förskola. Mela området är ekviation 

och där blir inga nya hus byggda. Trafiken utmed 

Emån är ju också en nackdel. Ryningsvägen så 

slipper vi även den gamla ladugården. 

Kommunen gör bedömningen att det i södra 

förskolområdet bör finnas en viss geografisk spridning 

på de två förskolorna. Föreslagen placering i 

Melavägens förlängning innebär att områdena öster 

om Bäcksedavägen får god tillgänglighet till förskola 

på rimliga gång- och cykelavstånd. Kommunen har 

som utgångspunkt i planeringen att underlätta för att 

kunna gå och cykla till arbete och skola (inklusive att 

lämna på förskola).  

Enligt verksamheten finns inga samordningsvinster i 

att lägga två enheter intill varandra. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans Har tagit del av översiktsplanen. Blir imponerad, 

förvånad och besviken. Då jag ser att det är över 110 

sidor blir jag matt. Jag har försökt att så noggrant 

som möjligt ta del av varje avsnitt. Då jag börjar läsa 

blir jag glad, där det står att "Vetlanda Kommun 

skall värna om värdefulla parker och 

friluftsområden". Läser jag vidare kan jag konstatera 

att vi inte kan ha några värdefulla parker eller 

friluftsområden. Allt skall ju bebyggas. Eller så är det 

olika personer, som inte har talat med varandra, 

som gjorde de olika avsnitten av planen. Troligtvis är 

det tänkt, att eftersom det uppväxande släktet bara 

sitter med datorn, behövs inte några grönytor i 

framtiden. Läser även på ett annat ställe att "gröna 

miljöer bidrar till att göra Vetlanda attraktivt". Detta 

är nutid. 

Planförslaget är framtaget av en arbetsgrupp med 

stöd av ett omfattande planeringsunderlag som bland 

annat behandlar Vetlandas grönstruktur idag och i 

framtiden med beaktande av föreslagna 

utvecklingsområde. Den framtida grönstrukturen 

redovisas på liknande sätt som 

exploateringsområdena i karta med tillhörande 

områdesbeskrivningar i särskilt avsnitt och 

tillsammans med övriga markanvändningsanspråk i en 

samlingskarta. Kommunen delar inte synpunkten att 

alla värdefulla parker och friluftsområde kommer att 

bebyggas.  

Nej. 



50 
 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Framtiden skall inte bidraga till detta. 

För att komma till utvecklingsområdena, 

kommenterar jag varje för sig. + framför är godkänt 

och - underkänt. 

Bengt Hesslekrans Område 1. Här kan inte kommunen göra så mycket, 

då de flesta byggnader är privatägda. Dock kan man 

hålla ner på höjden av byggnaderna, så att solen 

fortfarande kan komma ner på gatuplan. Kvarteret 

Vesslan kan inte stå obebyggt i ytterligare 50 år. Där 

måste kommunen agera. Även Stationsgatan 9 

måste kommunen kunna påverka, så att det inte 

står en byggnad och skämmer ut city. 

Synpunkterna rör centrumområdet som behandlas 

särskilt i redan antagen plan (Centrumplanen). 

Centrumplanen redovisar kvarteret Vesslan som en 

möjlig exploateringsyta för bland annat 

bostadsändamål.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 2. Att det blir förtätning där, har nog inte många 

synpunkter på. 

Synpunkten rör förslagen för del av Målaregårdens 

industriområde. Synpunkten noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 3. Även detta området berör inte så många, vad 

gäller boende eller rekreation. Bra om det ses över. 

Dock saknar jag en kommentar om kvarteret 

Polhem, som bör kunna inrymma antingen bostäder 

eller kommunal verksamhet. 

Synpunkten rör förslagen för Brogårds 

industriområde. Kvarteret Polhem har under 

framtagandet av planförslaget prövats för 

bostadsändamål. På grund av närheten till befintliga 

industrier anses kvarteret ej lämpligt för sådan 

markanvändning. I områdesbeskrivningen på sidan 69 

av samrådsversionen står följande: ”Längs  

Magasinsgatan föreslås en långsiktig omvandling  

till mer renodlad kontorsverksamhet som kan dra 

nytta av närheten till stadskärnan och resecentrum”. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans -4. Här börjar det, med i anspråkstagande av 

rekreation och friluftsområden. Vilket härligt 

område att vistas i och kunna plocka bär i, så nära 

Synpunkten rör område 4, Tomasbacken.  

Inför granskningsskedet har planförslaget ändrats och 

området utgör ej längre del av planförslaget. Detta då 

Ja. 
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stan. Börja inte att nagga i området. Då kommer det 

att försvinna helt. 

kommunen inte anser att föreslagen 

bostadsbebyggelse är lämplig i området på grund av 

pågående markanvändning.   

Bengt Hesslekrans -5. Varför ta bort möjligheten till spontanlek och 

närheten till lite skogsmark? I detta området finns 

Lasarettsgatan 26-28, som står som sopstationer. 

Varför finns ingen plan där? 

Synpunkten rör område 5, Kantarellvägen. 

Området anses tåla en mindre exploatering i 

anslutning till befintlig bebyggelse. Enligt riktlinjerna 

för fortsatt planering ska kommunen verka för att en 

framtida exploatering bidrar till en större variation i 

områdets bostadsbestånd vilket kommunen ser som 

viktigt i att utveckla denna del av tätorten. 

Planförslaget innehåller generella riktlinjer för 

tätortszonen som kan tillämpas på områden som inte 

pekas ut som exploateringsområde i planförslaget 

men som kan bli aktuella för byggnation i framtiden. 

Området som synpunkten hänvisar till bedöms kunna 

hanteras inom dessa riktlinjer.      

Nej. 

Bengt Hesslekrans -6. Obegripligt. En fri yta för spontanlek coh en 

möjlighet att se Kvarndammen. Här är ett exempel 

på att de olika avsnitten, i planen inte synkar med 

varandra. En "grön miljö" som försvinner. 

Synpunkten rör område 6, Mellangården.  

Endast del av området föreslås som 

exploateringsområde. Grönstråk och möjligheten till 

spontanlek liksom den befintliga lekplatsen bedöms 

inte påverkas negativt av förslaget.    

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 7. Eftersom ladugården inte får ligga kvar, kan väl 

4-5 villor få plats. Men skall även hagarna bebyggas, 

kan vi släcka elljusspåret och stänga milspåret. Även 

Tjejlunken kommer OK Njudung lägga ner, då det 

inte finns möjligheter att genomföra det. 

Synpunkten rör område 7, Mellangårdsladugården. 

Planförslaget redovisar en exploateringsyta på cirka 

ett hektar. Det innefattar området där ladugården 

tidigare stod och området direkt öster därom. 

Avgränsningen är gjord för att inte inkräkta på de 

rekreativa värdena i området.  

Nej. 
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Bengt Hesslekrans + 8. Här finns det möjligheter om det görs med 

omsorg. Borgmästargatan 6 blev ju väldigt märkligt 

planerad. Där hade det gått att få rum med betydligt 

fler lägenheter. 

Synpunkten rör område 8, Gästgivaren. Synpunkten 

noteras. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 9. Här har vi fått acceptera att rekreationsområdet 

naggats i kanterna. Skall det utökas måste det ske 

norrut och inte mer åt öster. 

Synpunkten rör område 9, Himlabackarna. 

Planförslaget redovisar inte någon ytterligare 

exploatering i området. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans -10. Ett av de mer obegripliga områderna. Här har 

invånarna i staden, annekterat detta till ett 

rekreationsområde. Det kommer att förstöras 

fullständigt. Så tror någon tjänsteman, att det går 

att flytta detta till ett annat område. Vi, invånare, 

använder inte de områden vi blir tilldelade utan de 

vi själva vill utnyttja. Detta är ett sådant område. 

Bara glöm planerna där. Närheten till Tjustkulle, och 

all den friluftsverksamhet som bedrivs där, är ju 

bara ett argument. Det räcker för att skrota 

planerna på detta området. 

Synpunkten rör område 10, Norget Norra. 

För område 10, i planförslaget benämnt Norget Norra, 

finns en intressekonflikt mellan föreslagen 

markanvändning och det som området används för 

idag, bland annat rekreation och motion.  

Området pekas ut som möjligt exploateringsområde 

för bostadsbebyggelse av bland annat följande 

anledningar:  

I anslutning till tätorten finns ett antal begränsningar 

som kommunen måste beakta i den fysiska 

planeringen. Det rör sig bland annat om 

bullerproblematiken runt motorstadion med flera 

anläggningar i den östra delen av Vetlanda, Illharjens 

naturreservat och rekreationsområdena vid 

Östanå/Sandlandet i söder och befintliga 

verksamhetsområden i norr. Kommunen gör samtidigt 

bedömningen att det inom den befintliga 

bebyggelsestrukturen inte finns möjlighet att 

tillgodose framtida behov av bostäder, grönområden, 

områden för handel, industri och andra verksamheter.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Område 10 är ett viktigt område i den 

utvecklingsstrategi som redovisas i planförslaget som i 

korthet förespråkar en sammanhållen bebyggelse och 

att utvecklingen av tätortens bostadsområden 

långsiktigt behöver ske västerut, mer långsiktigt även 

österut snarare än som idag i norr och söder.  

I planförslaget redovisas en bostadsexploatering i den 

norra delen av Norget, från järnvägen till den 

befintliga gång- och cykeltunneln under Västerleden 

vid Lövhagsvägens förlängning. Den södra delen ner 

mot befintligt verksamhetsområde pekas i 

planförslaget ut som rekreationsområde. Detta 

rekreationsområde är också tänkt att utgöra ett stråk 

ut i ett större omland. Områdena ägs av kommunen. 

I samrådsversionen av planförslaget redovisas i karta 

området för bostadsbebyggelse schematiskt. Av 

områdesbeskrivningen och riktlinjerna för fortsatt 

planering beskrivs dock att inom området för 

bostadsbebyggelse ska finnas stråk och grönområden 

som förbinder den befintliga och den nya bebyggelsen 

med kringliggande naturområden i väster och 

nordväst. Vidare finns inom området fornlämningar 

som kommunen i den fortsatta planeringen ska ta 

hänsyn till. Detta kan bland annat innefatta att delar 

av i samrådsversionen utpekat område bevaras som 

naturmark.   

Planförslaget som redovisat i samrådsversionen 

ändrar kommunens översiktsplan från 2010. I 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

översiktsplanen är området, från befintliga 

verksamheter i söder till järnvägen i norr, avsatt som 

exploateringsområde för verksamheter, såsom 

industri, handel och kontor. 

Bengt Hesslekrans -11. Argumenten på punkt 10 gäller även här. Området utgår som bostadsområde i kommande 

granskningsversion av planförslaget. 

Ja. 

Bengt Hesslekrans + 12. Det mest kreativa förslagen av alla. Detta har 

jag föreslagit ett antal gånger, men alltid fått svaret 

att det är för besvärligt att dra ledningar dit och att 

det är för kuperat. Nu är det väl endast vi 

orienterare och en del hundfolk som använder 

området. Lägg all kraft på att planlägga hela 

området, med möjligheter till höjdskillnader, så 

kommer detta att bli ett av de mest attraktiva 

områderna i Vetlanda. 

Synpunkten rör område 12, Madhagen. Synpunkten 

noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 13. Detta är det enda området i Östanå-

Sandlandet, som inte påverkar rekreation om det 

bebyggs. Det går att gå ända till ladugården också 

om man vill. Gör detta rätt från början, så blir även 

detta ett fantastisk område. Det går även att 

använda en del av området på andra sidan å. 

Sluttningen bakom kyrkan. 

Synpunkten rör område 13, Södra Kråkegården 1.  

Inför granskningsskedet har området avgränsats 

ytterligare och innefattar nu inte den sydvästra delen 

av tidigare utpekat område. Detta utifrån 

fornlämningsbilden i området och inkomna 

synpunkter från närboende. 

Ja. 

Bengt Hesslekrans -14. Förstår inte varför vi inte, en gång för alla, kan 

konstatera att detta är ett rekreationsområde, som 

skall vara kvar. Lägg planerna i papperskorgen direkt 

och låt det ligga kvar där, så Ni inte retar upp oss fler 

gånger. 

Synpunkten rör område 14, Södra Kråkegården 2. 

Området är avgränsat för att minimera  negativ 

påverkan på möjligheterna till rekreation.   

 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Bengt Hesslekrans -15. Även här ett förslag, som inte kan vara på allvar. 

Varför gå emot texterna på andra ställen i planen, 

och fördärva ett grönt område? 

 

Området utgår i granskningsversionen av 

planförslaget.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 16. Ett område som passar alldeles utmärkt till 

bebyggelse om det görs på ett varsamt sätt. Behåll 

ekar och stenmurar. Detta kommer att bli ett härligt 

område. I nuvarande form används inte området till 

rekreation, så det kommer att tillföra mycket med 

bebyggelse. 

Synpunkten rör område 16, Ekängen. Synpunkten 

noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans -17. Ytterligare ett område, som måste kommit med 

av misstag. Stans största rekreationsområde. 

Närheten till motorstadion, skjutbanor och 

modellbilsbanan. Detta är argument som gör att 

området inte ens behöver tas upp för diskussion. 

Synpunkten rör område 17, Folkets Park. 

Kommunen anger som målsättning för den långsiktiga 

utvecklingen av bostadsbebyggelse att tätorten ska 

växa i västlig och östlig riktning. I dagsläget är 

exploatering för bostadsändamål i område 17 ej 

möjlig med hänsyn till den bullerproblematik som 

finns i området. Området utgår i 

granskningsversionen av planen men den långsiktiga 

riktningen av bostadsbebyggelse i västlig och östlig 

riktning kvarstår i utvecklingsstrategin. 

Ja. 

Bengt Hesslekrans -18. Kommer kommunen att utvidga verksamhet 

utmed r.v. 31, kommer en förbifart runt stan att 

snabbas på. Det kommer att innebära ett bortfall av 

turister i stan. Lägg inte mer verksamheter vid vägen 

som gör att belastningen på av och tillfart tilltar. 

Synpunkten rör område 18, Skärpet. Området avsätts 

för verksamheter, i första hand transportintensiva 

eller som av annan anledning bör lokaliseras längs det 

regionala vägnätet. Inför framtagandet av 

samrådshandlingarna genomfördes en 

handelsutredning som visar på att behovet av 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

ytterligare externhandel är begränsat under 

planperioden.  

Bengt Hesslekrans + 19. Ett område som behöver saneras. Det kan 

även utökas en del åt väster. Dock är det inte 

lämpligt att mer trafik, kommer att belasta 

Västerleden för av och tillfart. 

Synpunkten rör område 19, Nässja norra.  

Noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans -20. Varje utökning av området gör att 

rekreationsområdet i Östanå minskas. Dessutom 

belastas Västerleden av mer av och tillfartstrafik. 

Synpunkten rör område 20, Nässja södra. Synpunkten 

noteras.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans -21. Här pågår ju en debatt redan. Istället för 

förskolan, skulle väl bostadsbebyggelse göra bättre 

nytta. 

Synpunkten rör område 21, Mossgård.  

Kommunen behöver planera för ny förskola i södra 

området. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans -22. Återigen. Någon har sett en grönyta, som inte 

är bebyggd. "Här måste bebyggas med någonting". 

Jag blir trött. 

Synpunkten rör område 22, Sjukhusparken.  

Förslaget innebär att byggnaden där befintlig förskola 

finns rivs. Den föreslagna förskolan med tillhörande 

ytor bedöms rymmas inom det som idag utgör 

Esplanadens förskolområde.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 23. Att utveckla Tjustkulle är ju utmärkt, men att 

försöka få in en skola i detta området verkar inte 

vettigt. Skolan skall ju ligga på samma sida av 

Nygatan, där invånarna bor. Skolan skulle ha 

planerats i de första etapperna av Molnet och 

Himlabackarna. 

Synpunkten rör område 23, Tjustkulle. 

Kommunen utreder möjligheten till lokalisering av en 

ny grundskola på längre sikt, i anslutning till de 

områden som redovisas i detta planförslag. Tjustkulle 

är ett av de alternativ som utreds.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans -24. Varför inte tänka ett steg längre och lägga 

bostäder på andra sidan av bron över Emån? 

Visserligen ligger en skjutbana där, men 

verksamheten är väl inte så stor. Här finns oerhörda 

Synpunkten rör område 24, Upplanda.  

Området på andra sidan väg 125 redovisas som 

framtida utvecklingsstråk i utvecklingsstrategin.  

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

möjligheter att utvecka Vetlanda åt detta hållet. 

Hade vi varit lite framsynta med detta hade nog inte 

Sandahls fått börja att använda bergtäckten där. 

Bengt Hesslekrans + 25. Ett av de bästa områderna i Vetlanda till att 

bebygga. Gamla platsen för kolhögarna, hade blivit 

ett av de trevligaste områderna i Vetlanda att 

bebygga. Om det görs med hänsyn till 

förutsättningarna, med talldungar och stenhögar. 

Närheten till Emån, men på landet. Motorbanan 

hörs visserligen då vinden ligger åt det hållet. Men 

den hörs ute i Bäckseda också, då vinden ligger åt 

det hållet. Försök att tänka lite bredare och låt 

bebyggelsen ske med lite distans till nästa område. 

Synpunkten rör område 25, Flugeby-Byestad.  

Noteras. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 26. Aven detta ett område med fantastisk 

potential. Mycket vatten och härliga omgivningar. 

Minus är utfarten på väg 31. 

 

Synpunkten rör område 26, Föreda.  

Noteras. 

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 27. Ytterliggare ett utmärkt område. Dock inte 

med närheten till vatten. Alla dessa områden ( 24-

27) skall inte användas bara till enstaka hus. De kan 

planeras som områden, med anlagda gator. Om 

detta inte görs innan de enstaka husen byggs, 

kommer det inte att gå att utveckla 

sammanhängande områden. 

Synpunkten rör område 27, Sandåkra.  

Områdena avsätts för mindre exploateringar och 

kommunen avser inte att utveckla dem till större 

bostadsområden.  

Nej. 

Bengt Hesslekrans + 28. Också ett område, som med varsam planering 

kan utvecklas. Här är dock mer utnyttjade 

Synpunkten rör område 28, Hökås. 

Noteras. 

Nej. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

rekreationsområden och dessutom mycket gravar 

och stenrösen. Kanske ett område att avvakta med. 

Bengt Hesslekrans På det hela taget känns planen väl genomarbetad, 

men de stora visionerna saknas. Allt har gåtts 

igenom på ett grundligt sätt, men när planerna 

skulle läggas har kraften tagit slut. Så fort det finns 

ett område med grönyta, läggs någonting där. 

Hoppas att kraften räcker för att ta itu med 

efterarbetet och beslutet om planerna. Att de dåliga 

förslagen läggs där de hör hemma och att Ni lägger 

kraft på de användbara förslagen. Lycka Till. 

Vissa av de framförda synpunkterna tillgodoses i 

granskningsversionen. 

Ja. 

Rud Halldin Vid vårt möte med kommunen gällande byggnation 

vid Sandlandet, Byaberg och Aludden framkom att 

man från kommunens sida har planer på att uppföra 

vägbelysning från Ryningsvägen mot Byaberg och 

vidare till Östanå. Eftersom det finns fler vägar i 

området bör även dessa få vägbelysning uppförd. I 

annat fall är jag rädd för att man kan åberopa 

särbehandling. Om man från vår förenigs sida vill 

avstå belysning så bör man från kommunen lägga 

denna kostnad på att ta över väg och vägunderhåll. 

Förslaget om vägbelysning i området redovisas i en 

visionsskiss framtagen av Tekniska kontoret. 

Visionsskissen utgör inte del av förslag till fördjupad 

översiktsplan för Vetlanda vilket också framfördes vid 

mötet.  

Nej. 

Emelie Håkansson Förstår det som att det blir cykelväg till Korsberga! 

Vi bor i Simnatorp och ser fram emot en cykelväg. 

När planeras den vara klar? 

 

Trafikverket har fattat beslut om nedläggning av 

järnvägen mellan  Vetlanda och Åseda. Kommunens 

vilja är att anlägga cykelbana på banvallen från 

Vetlanda till  Korsberga. Den fördjupade 

översiktsplanen redovisar denna som framtida 

cykelbana men anger ingen tidsaspekt för 

genomförandet. Kommunen har för avsikt att arbeta 

Nej.  



59 
 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

fram en Trafikplan där åtgärder som ny cykelbana 

mellan Vetlanda och Korsberga kommer att hanteras i 

mer detalj.  

Martin Kretz Förslag att i samband med byggnation av Gc-väg 

utmed Storgatan vid Tjustkulle kontakta gärna Ing2 

fältarbetsskolan som bygger g-c broar inom ramen 

för kaptenskursen. Kan vara en möjlighet. 

Noteras.  Nej. 

Katarina Bodén Lager Tycker att översiktsplanen har med stråk som inte är 

på kommunens mark. Att godtyckligt rita in ett 

sådant stort område som framledes kan påverka 

kostnader och tillstånd för byggnation är inte ok. 

Landsbygden har inte med Vetlandas 

tätortsöversiktplan att göra då det är folket på 

landsbygden som gör den levande. 

Tex delar av min mark (Hällinge 1:12) har ritats som 

naturstråk där jag bedriver ett aktivt skogsbruk. 

Naturstråk i en granplantering är inte lämpligt. Man 

säger att man vill bevara "Herrgårdsmiljön" men det 

är väl ändå ägaren som bevarar. 

De 4 tomter som skall komma till stånd vid gränsen 

Vetlanda kommun (Karlslund) Hällinge 1:12 borde 

vara med i detaljplanen. 

Den fördjupade översiktsplanen redovisar den 

långsiktiga utvecklingen av tätorten och ska vara 

vägledande för bland annat kommunens markpolitik, 

efterföljande planering och bygglovhantering. 

Planförslaget redovisar bland annat behov av framtida 

rekreationsområden, grönstråk och 

spridningskorridorer för den biologiska mångfalden, 

vilka samtliga är schematiskt redovisade. Vid behov av 

att anlägga olika former av ordnad rekreation på 

privat mark ska detta ske genom överenskommelse 

mellan kommunen och markägare. 

Beskrivningarna av olika miljöer har som syfte att visa 

på de värden som finns på platsen och som ska 

beaktas vid kommunala beslut.  

Beträffande de fyra tomter som synpunkten hänvisar 

till anser kommunen att de inte utgör del av 

föreslaget bostadsområde vid Madhagen men att de 

kan ingå i en framtida detaljplan för området.  

Nej. 

Mariette Lindström Jag är helt emot byggnation på åkermark nr 13 i 

Sandlandet.  

Inför granskningsskedet har områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Jag valde att bo just här för lugnet, åkermarken och 

de underbara stenmurarna. När man kör in på 

"vår"väg så är känslan att man är på landet. Så 

småländskt. Varje dag ser jag hare, rådjur, räv. 

Många sjöfåglar som mellanlandar här. Området är 

också tillgängligt för de som vill bo i villaområdet 

Kråkegården och känner för en promenad i skog och 

mark. 

Jag förstår inte hur man ska kunna ta hänsyn till 

rekreation och naturvärden om man bygger 15 stora 

villor! 

Åkrarna försvinner så klart. Djuren tar andra vägar. 

Belysning kommer upp. Mycket trafik på infarten till 

Sandlandet. Det borde finnas möjlighet att satsa på 

nya tomter längs med Friluftsväg-Ryningsvägen 

istället. 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen.  

 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning.   

 

Jerry Lovén Angående den nya översiktsplanen vill vi bestrida 

byggnation på Södra Kåkegården område 13. Vi 

tycker det är ett fint rekreationsområde för hela 

Bäckseda och särskilt för de som bor i Sliparegården, 

Kråkegården, Norra Kråkegården, Östanskog, Västra 

Hult, Östanå stugby, Sandlandet, Aludden och 

Byaberg. Om behovet är så stort efter tomter i 

Inför granskningsskedet har områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. Övriga delar av Sandlandet, med 

undantag för område 14, är utpekat som 

rekreationsområde.  

Ja. 
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Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändring i 

planförslag inför 

granskning 

Bäckseda, varför inte bygga på åkrarna mellan 

Sliparegården och Kråkegården? En sak till att tänka 

på är generationsväxlingen i Bäckseda, det bor 

många äldre i sina hus. 

En inventering av möjliga områden där 

generationsväxling kan bli aktuellt är genomförd och 

har beaktats i framtagandet av planförslaget.  

Mats, Cecilia, Tindra, 

Tuva Lovén 

Med anledning av byggplaner i område 13 

Sandlandet, Byaberg och Aludden vill vi yttra oss om 

detta.  

Vi tycker att bygga på höger sida av vägen spelar 

ingen roll men på vänstersida vill vi helst inte att det 

bebyggs alls. Bygg längs Ryningsvägen istället. Vi har 

ju flyttat ut till Sandlandet för att det är lugnt och 

bra område som vi vill ha bevarat som det är med 

ängar och stenmurar. Man hör fågelsång och ser 

många olika fågelarter och mycket fåglar som 

häckar. Strövar även omkring rådjur och räv ibland 

kan man även se älg och utter. Med en ökad 

bebyggelse försvinner mycket av detta  

Det finns så många andra ställen att bygga på så låt 

oss få bevara detta fina område som det är. Det är 

mycket folk som är ute och går i denna fina miljö 

Inför granskningsskedet har områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen.  

 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning.   

Ja. 

Bernt Nilsson Anser att det behövs fler områden för 

verksamheter, särskild att området vid Brunnsgård 

Kommunen har i arbetet med planförslaget gjort 

bedömningen att vissa verksamheter som inte 

Nej. 
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planförslag inför 
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som finns med i ÖP 2010 ska innefattas i förslaget. 

Järnvägen bör nyttjas bättre genom stickspår till 

industriområde, någon som behöver belysas bättre i 

planförslaget. 

nödvändigtvis måste ligga  i anslutning till tätorten 

kan lokaliseras till kransorterna, bland annat 

Ekenässjön. Detta kan ge positiva effekter för 

utvecklingen i dessa orter och kan, genom ökad 

arbetspendling, skapa ett bättre underlag för 

kollektivtrafikförsörjningen mellan centralorten och 

arbetsorterna. I Ekenässjön finns dessutom en god 

planberedskap i anslutning till järnvägen som kan vara 

lämplig för verksamheter med sådana 

transportbehov. Området vid Brunnsgård som 

utpekat i översiktsplan 2010 utgår för att inte försvåra 

för framtida bostadsbebyggelse på längre sikt.  

Mikael Nilsson Jag bor idag med min son i området som berörs av 

nr13 på utvecklingsplanen vad gäller nybyggnation 

och även om det är min mor som äger det idag så 

vet ja att hon är av samma åsikt som jag och tanken 

är att jag ska ta över det inom en snar framtid. 

Område 13 är som sagt helt förkastligt för min del 

då hela tanken med att jag flyttat dit är att få denna 

närheten till naturen. 

Jag har också gjort en tillbyggnad som är planerad 

efter ändamålet att ha en fri utsikt mot naturen 

utan närhet av annan bebyggelse åt det hållet och 

om detta genomförs så kullkastar det hela 

konceptet för mig. 

Det är ett väldigt rikt naturliv i sandlandet med 

mycket vilda djur som rör sig i området vilket jag är 

Inför granskningsskedet har områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen.  

 

Av riktlinjerna för efterföljande planering framgår att 

stenmurarna och fornlämningen på åkern ska 

integreras i bebyggelsen. Byggrätter för det 

föreslagna området regleras vid detaljplanläggning.  

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

Ja. 
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övertygad om kommer att minska om man bygger 

på yta 13. 

Finns även en liten vattendamm på mina grannars 

och min tomt där vi ofta får besök av olika sjöfåglar 

samt även andra djur.Har haft besök av Hägrar 

bland annat som jag vet är en ganska skygg fågel och 

de besöken tror jag skulle försvinna om man väljer 

att bygga där. 

Området hyser också en mängd gamla stenmurar 

som de boende i sandlandet alltid har tagit hänsyn 

till enligt gällande regler och jag har väldigt svårt att 

se att man ska kunna utföra en bebyggelse där utan 

att det kommer att bli någon form av åverkan o 

förändringar på dessa. 

Finns också en motionsslinga i området som även 

om den inte blir direkt påverkad av byggnationen så 

kan ja tänka mig att den blir mindre attraktiv att 

utnyttja för de som använder den idag. 

Detta är en liten sammanfattning av mina åsikter 

och jag är ganska säker på att mina grannar har 

liknande åsikter. Jag hoppas verkligen att de som 

redan bor i detta området och planerat på sikt får 

sina åsikter hörsammade i frågan och att inte detta 

är ett förslag som utomstående aktörer ligger 

bakom och att man bara kommer att köra över de 

boende. 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning.   
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planförslag inför 

granskning 

Område 14 har jag egentligen Inga synpunkter om 

på men för mig hade det enklaste varit att utöka det 

om behovet av nya tomter är så stort. 

Dirk, Kristina och 

Lena Ostermann 

Vi är en familj bestående av tre personer. Vi köpte 

vår tomt i Sandlandet år 2014 och byggde ett nytt 

hus. Vi var i behov av att ha ett tätortsnära, lantligt 

och lugnt boende. 

En i våran familj har en kroniskt neurologiskt 

sjukdom, som bl.a. medför symptom som 

ljudkänslighet, trötthet, smärta. Det medför ett ökat 

behov av lugn miljö.  

Skulle det byggas på område nr 13, som ligger intill 

våran bakre tomtgräns, vore vår nuvarande 

livskvalitet förstörd och kan medföra att vi blir 

tvungna att flytta. 

Eftersom det i Sandlandet finns olika slag av 

kulturella, ekologiska och sociala värden som det 

måste värnas om, vill vi som familj lämna våra 

synpunkter och frågor angående ovan planerat 

bebyggelse: 

- Bebyggelsen skulle skapa en onaturlig förbindelse 

mellan Bäcksedas villaområdet och Sandlandet med 

sin lantliga miljö. Karaktären av Sandlandet med sin 

charm av en by nära djur och natur skulle förstöras. I 

detta sammanhang ställer vi frågan varför vi hade 

begränsningar i byggrätten, för att säkerställa 

karaktären på området, när kommunen nu planera 

Inför granskningsskedet har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. 

En kulturhistorisk förstudie är genomförd för 

området. Ytterligare utredningar och inventeringar 

genomförs i samband med detaljplanläggning. 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning. 

Ja. 
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att skapa en förbindelse emellan två olika slag av 

samhällen? Begränsningar i byggrätten på det nya 

planerade villaområde kommer inte att göra någon 

skillnad i det här sammanhanget. 

- Ny bebyggelse skulle förstöra den tilltalande 

landskapsbilden av Sandlandet med sina kulturella 

och historiska innehåll. Huruvida görs en arkeologisk 

undersökning av område nr 13? 

- Det finns ett rikt fågelliv med många arter (hägrar, 

trana, flera olika arter av rovfåglar osv.) i 

Sandlandet. Huruvida görs en fågelinventering inkl. 

påverkan p.g.a. mer ljud, rörelse, ökat trafikmängd 

osv.? Förändras deras population, som just nu är i 

full gång och dessutom underbar att få uppleva? 

- Även om säkert 15 familjer eller dylikt kommer att 

gynnas av ett boende på området nr 13, är frågan 

om det överväger, jämfört med de invånare som 

redan är bosatta i Sandlandet. Speciellt husnummer 

2-5 kommer att påverkas, samt deras fria utsikt i 

trädgården till den fridfulla naturen, med all sina 

fördelar förstörs. Även Vetlandas invånare (för all 

del Bäcksedabo) kommer inte att gynnas av det 

planerade villaområdet eftersom de nyttjar 

rekreationsområde i Sandlandet. De använder sig av 

slingan som går runt stenmuren vid bland annat 

område nr 13, som promenadväg, skidspår, 

motionsspår, cykelväg osv. Det gäller att uppväga 
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planförslag inför 
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intrånget i det allmänna intresset som bebyggelsen 

av nr 13 skulle medföra.  

- Huruvida påverkas natura 2000 området och 

strandskyddsområdet vid Emån av den planerade 

gång- och cykelförbindelsen över ån mot 

Paradisvallen?  

-Vi ifrågasätter om kommunen, med sina planer att 

bygga 15 villor på område nr 13, hantera 

landskapets mångfald av värden i Sandlandet på ett 

hållbart sätt?! Området är en del i det öppna 

landskapet som Sandlandet har idag, som säkert 

gynnar vissa arter och deras livsmiljöer, eftersom 

omgivningen annars består mesta dels av skog. 

På riksantikvarieämbetets sida stå det: Att 

landskapet förändras är en del av både samhällets 

och naturens villkor, men förändringar bör ske 

utifrån principen om ett hållbart nyttjande och med 

medvetenhet om förändringarnas konsekvenser. 

Dessutom stå det på deras hemsida under Principer 

för landskapsvården: Många av nutidens 

förändringar utgör allvarliga hot mot de natur- och 

kulturvärden som uppstått under tidigare 

tidsperioder. 

Det är uppenbart att det behövs fler möjligheter till 

bebyggelse i Vetlanda p.g.a. bostadsbrist. Men det 

få inte resultera i att den gemensamma livsmiljön 

för människor, växter och djur påverkas negativt. 
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planförslag inför 
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Ett alternativ till bebyggelse av nr 13 kanske kan 

tillgodoses genom att utöka bebyggelsen av område 

nr 14 åt nordväst och sydöst. På så vis kan vi bevara 

den typ av landskap vi har i Sandlandet idag med sitt 

öppna landskap och sina fina stenmurar. Att utöka 

bebyggelse av nr 14 skulle falla mer naturligt. 

Familjen Petersen Som boende i ”Folkets parks”-området vill vi med 

detta mail framföra att vi INTE tycker att område nr 

17 ska bebyggas. 

Detta är ett område där många vistas genom 

promenader, hundrastning, träning och barn som 

leker. Ett område som är relativt flackt jämfört med 

längre upp mot vattentornet, varför flera äldre 

personer väljer att gå här. 

Vi önskar med detta att område 17 tas bort som 

planerat bostadsområde på översiktsplanen. 

Området är i granskningsskedet inte utpekat i 

planförslaget. Kommunen har fortsatt intentionen att 

utveckla området för bostadsändamål. Detta 

redovisas i utvecklingsstrategin.  

Nej. 

Catarina Petersen Argument för att inte bebygga mer i området 

Sandlandet, runt sjön Grumlan i Vetlanda kommun. 

Det finns och har under en längre tid funnits ca 20 - 

25 tomter och hus till salu i närheten av sjön 

Grumlan. Moderna hus, lite äldre och lediga tomter 

och fritidshus med sjö-nära läge. Under många år 

stod området vid Golfrundan med osålda tomter. 

Det är alltså ingen bostadsbrist som motiverar 

byggande här. 

Det finns inga affärer här och gör de boende 

bilberoende. Det strider mot ett hållbart samhälle. 

Inför granskningsskedet har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. 

En kulturhistorisk förstudie är genomförd för 

området. Ytterligare utredningar och inventeringar 

genomförs i samband med detaljplanläggning. 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Ja. 
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planförslag inför 
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Det blir en konstig situation för de som redan bor 

här. De flesta har känt sig tvingade att friköpa sina 

tomter. De har fått olika bud och löften angående 

bygglov. Kanske något att granska närmre? 

Nu blir det ytterligare skillnader i tillstånd och 

bygglov för de eventuellt nya tomterna.  

Det blir ett rörigt område med alla dessa olikheter. I 

ett sjö-nära område som används av så många 

kommuninvånare och turister är det inte bra. Inte 

heller är det estetiskt vackert. 

Den idyll som en gång motiverade en satsning för de 

boende här är hotad på många sätt. Det har varit ett 

ständigt byggande under många år med slitage på 

vägar och natur. 

För vår framtid vore det ett fruktansvärt dåligt 

beslut att bygga mer här. Den biologiska mångfalden 

är hotad. Vi behöver stora sammanhängande 

grönområden för att djurliv och växtliv ska kunna 

fortleva. Området behövs för alla kommuninvånares 

trivsel. 

Runt och i sjön Grumlan finns ett rikt djur-och växtliv 

som vi måste vara rädda om med tanke på vår 

framtid. 

Att bebygga mer här är inget långsiktigt tänk. Det 

förstör för våra efterlevande.  

Här finns inget behov av gatljus eller cykelbanor. Vi 

har en väg och fina stigar att cykla på. Att få 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning. 
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promenera i skog är hälsosamt både för vår hälsa 

och miljö. 

(Använd istället dessa pengar för att städa upp all 

plast som nu ligger och skräpar bland de nya villorna 

i området? golfrundan? Vi vet väl alla vad plasten 

orsakar för skador! ) 

Nya markkrävande villaområden gynnar ingen. 

Framtidens boende kräver nya tankar och idéer för 

en långsiktigt hållbar framtid för våra barn. 

Patrik Pettersson angående komunens fördjupade översiktsplan 

områdena 13 och 14 vid ryningsvägen in mot 

sandlandet. Så har jag starka tankar om planerna att 

be bygga dessa område. 

Jag är tredje generationen som har annknytning till 

detta område ,min farfar byggde vår sommarstuga 

på 50 talet på alludden 9 och där bor min far idag! 

Området är ett naturskönt å lugnt område dit folk 

ifrån hela staden kommer för att koppla av ett 

område av stort värde för kropp och själ.Att 

bebygga områdena 13 och 14 vore att förstöra hela 

entren till detta område. 

Vi som valt att bo i detta område har dessutom gjort 

detta i vetskap om att det inte finns gatlyse och 

komunal snöskottning vi har valt bort dom sakerna 

för andra värden. 

Vi har gjort stora investeringar i våra fastigheter 

med gällande natursköna omgivningar! 

Inför granskningsskedet har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. 

Område 13 redovisas som del av ett större 

utredningsområde i Översiktsplan 2010. Område 14 är 

utpekat för bostadsändamål i samma plan. 

Byggrätterna för området regleras i detaljplan.   

Ja. 
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Har suttit i många möten med sven åke karlsson då 

jag sitter med i vägsammfälligheten och har aldrig 

hört talas om att detta område har funnits med i 

någon plan sedan 2010! 

vi har även detaljplan som givit oss spciella byggkrav 

för våra fastigheter ser som en skälvklarhet att 

dessa även skulle gälla områdena 13 och 14 vid ev 

byggnation!! 

Göran Sollin Än en gång visar Vetlanda kommuns politiker hur de 

värderar sina medborgare. Genom att systematiskt 

äta upp varje grönområde som finns i Vetlanda 

tätort gör de den en gång trivsamma småstaden till 

endast en plats för förvaring, transporter och 

arbete, och på så sätt förvandla orten till ett nytt 

Metropolis. Trots att vi nu lever i 2000-talet med alla 

forskningsrön tillgängliga envisas man med att tro 

att vi antigen lever i en storstad eller i den 

amerikanska drömmen som gick fel - med externa 

handelsområden som skall serva sovstadens 

innevånare som förflytta sig med personbil. Lever vi 

under 1950-talet? Man har redan nu låst in den 

gamla trädgårdsstaden med en mur av industrier 

och stora kommunikationsleder som snart 

förhindrar varje möjlighet att nå ett någorlunda 

opåverkat rekreationsområde. Denna mur går idag 

från Brunnsgårds industriområde via Maden och 

utefter Västerledens sträckning som var omodern 

redan när den byggdes, medsols ända upp till 

Samtliga synpunkter i detta yttrande redovisas i sin 

helhet i denna samrådsredogörelse men endast de 

som direkt berör planförslaget kommenteras.   

 

Nej. 
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Nydala handels- och industriområde (se Karta). 

Muren genombryts idag endast av ett fåtal gång 

och cykelpassager (broar och tunnlar), vilket gör att 

man knappt kan nå de rester som finns kvar av 

kulturlandskap eller övrig natur. Detta har även gjort 

det svårare att utvidga bostadsbebyggelsen i denna 

riktning (se nedan området Norget i nordväst). 

Göran Sollin De större rekreationsområden som idag nyttjas 

mest är av tätortens innevånare och besökare är: 

1. Norrgården 

2. llhargen 

3. Kråkegården-Östanå 

4. Norget 

Jag tänkte att vi lite mer lite mer i detalj skall titta på 

hur dessa områden har behandlats de senaste 

decennierna, och nu i förslagen för FÖP 2018: 

Noteras. Nej. 

Göran Sollin 1. Norrgården som till för bara några år sedan 

var ett omväxlande rekreationsområde både med 

det i söder liggande kulturlandskapet strax intill 

Njudungs Gymnasieskola och Folkets park, till 

skogen direkt norr om detta, har idag reducerats till 

ett snart helt igenvuxet kulturlandskap på grund av 

minimal skötsel, och ett skogsområde som vi idag 

inte längre äger. Förr ett antal decennier sedan 

betades området runt Norrgården av får och 

bibehöll på så sätt alla biologiska-, kulturella-, 

rekreativa- och upplevelsekvaliteter. Större delen av 

Himlabackarna 3 utgör del av planförslaget. Området 

är en utvidgning av det område som är utpekat i den 

tidigare fördjupade översiktsplanen från 1993. 

Området för bostadsexploatering avgränsas i planen 

åt öster med avsikt att rekreationsområdet kan knytas 

samman med omkringliggande omland.  

Beträffande den exploatering som redovisas för 

område 7, Mellangårdsladugården, är den i den 

fördjupade översiktsplanen avgränsad till en yta på 

cirka ett hektar. Detta motsvarar det som tidigare 

upptogs av Mellangårdsladugården med tillhörande 

Nej. 
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planförslag inför 
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skogsområdet som genomkorsas av motionsspår 

bytte kommunen bort mot en bergsknalle och en 

sandöken som idag kallas Himlabackarna Etapp 3. 

Redan i den 2006-09-13 antagna 

Grönstrukturplanen föreslogs att delar av 

Norrgården skulle göras om till naturreservat men 

inget hände? Även nu i samband med att 

grönstrukturplanen skulle uppdateras 2017 föreslog 

de naturvårdsansvariga tjänstemännen i kommunen 

åter igen att naturreservat skulle bildas, men 

politikerna var helt kallsinniga. Även den sista äldre 

Mellangårdsladan (bostadsområde nr. 7) i tätorten 

som kommunen dessutom äger skall rivas så att en 

extern exploatör utan vidare konkurrens eller 

specificerad upphandling skall få bygga sina hus på 

denna plats som kompensation för tidigare 

motgångar. 

ytor. Genom en sådan avgränsning minimeras 

inverkan på de rekreativa värdena i området. Planen 

anger vilken typ av bebyggelse som bör uppföras i 

området och generella riktlinjer inför detaljplanering 

av området. Vem som eventuellt kommer att 

genomföra exploatering av området är inte del av 

planförslaget. 

Norrgårdsområdet i övrigt är i planförslaget avsatt 

som rekreationsområde. Inför samrådsskedet av 

planförslaget föreslogs att naturreservat bildas för del 

av Norrgårdsområdet. Detta ansågs inte nödvändigt 

då aktuellt område ingår i det som i planen utgör 

rekreationsområde. Planförslaget försvårar inte att 

ett naturreservat bildas i senare skede. 

Göran Sollin 2. lllhargen måste vara ett av ett fåtal 

naturreservat i Sverige som ligger i direkt anslutning 

till en stad. Det är en av de vackraste platserna som 

finns i närområdet med fina spångar över 

kvillsystemet och slingrande vandringsleder, samt i 

anslutning på andra sedan Emån ett forntida 

gravfält. Detta område kunde haft ännu större värde 

och besöksfrekvens om man byggt den bro som 

fanns med i projektet Västerleden Etapp 3, och som 

skulle förbinda gångstråket vid Stensåkra förskola 

över Västerleden med naturreservatet. Man kan än 

Naturreservatet påverkas inte av planförslaget. Att 

skapa bättre förbindelse mellan området vid 

Stensåkra förskola och naturreservatet försvåras inte 

av planförslaget.  

Nej. 
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idag se rester av angörningsbanken på sidan av 

vägen mot Bäcksedahållet. Men än en gång fick 

biltransporterna förtur, då pengarna inte räckte till 

att göra bron! Denna vandringsled direkt från 

lllhargen via Stensåkra och vidare utefter 

Vetlandabäcken mot Kvarndammen och Tjustkulle 

hade blivit en pärla. Sedan förbinder ju nästa bro 

över rv. 31 Mela förskola med lllhargen. 

Göran Sollin 3. Det en gång stora rekreationsområdet 

Kråkegården-Östanå som sträcker sig från 

Sandlandet via Östanå fritidsområde till Nässja vid 

Lövhagsrondellen har sakta men säkert ätits upp av 

olika typer av kommunikationer, verksamheter och 

bebyggelse. Från industrier utefter Västerleden, till 

förvandlingen av sommarstugeområden vid 

Sandlandet och Östanå till permanentbebyggelse, 

vilket gjort att sjön Grumlan idag från öster 

knappast upplevs som nåbar utefter stora sträckor. I 

FÖP 2018 pekas dess utom ytterligare områden ut 

vid Sandlandet (bostäder) och Nässja (industrier) 

som gör att den lilla rest som är kvar av detta 

rekreationsområde blir ännu svårare att nå då man 

måste genomkorsa dessa områden för att nå och 

uppleva natur och vatten. Redan för snart 15 år 

sedan diskuterades om man skulle göra en 

detaljplan vilken skulle styra upp hur områdets 

skulle utnyttjas, - men den sköt politikerna taktiskt 

framför sig för att få mer spelutrymme för nya 

De synpunkter som rör de i planförslaget redovisade 

områdena för exploatering vid Sandlandet och Nässja 

kommenteras längre ner i samrådsredogörelsen. 

Beträffande synpunkterna rörande omvandling av 

Östanå stugområde och Byaberg/Sandlandet ska 

sägas att detta är ett resultat av tidigare beslut och 

utgör inte del av planförslaget. I samrådsversionen av 

den fördjupade översiktsplanen redovisades förslag 

på riktlinjer för området. Dessa har sitt ursprung i ett 

tidigare beslut i fullmäktige och har varit vägledande 

för hantering av bygglovärenden. Då ny detaljplan 

krävs för området för att reglera byggrätten utgår 

dessa riktlinjer ur granskningsversionen av 

planförslaget. 

Nej. 
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utspel och inspel av s.k. "starka aktörer". Och man 

kan idag se resultatet av detta; det en gång 

småskaligt sommarstugeområde i Östanå kan idag 

på grund av överexploatering närmare kan jämföras 

med Rios favelor (kåkstäder). Och det är ju bara 

början. Förr fanns både ett kommunägt kafe och ett 

välskött värdshus i Östanå, som kunde serva både 

Vetlanda tätorts innevånare samt långväga 

besökare. Idag finns ingen möjlighet att kontrollera 

servicen i området, då man byggt om kafet till 

föreningslokal för de boende, och värdshuset står 

för fäfot på grund av att vi en gång sålt av 

fastigheten, och inte kan eller vill påverka framtiden. 

Även i Sandlandet-Aludden Byaberg har 

omvandlingen påverkat gångstigar som idag är 

bilvägar, och det är bara i det lilla området som finns 

mellan sjökanten och Västerleden man få en 

naturliknande upplevelse någorlunda opåverkat av 

buller och störande synintryck. Utöver allt detta vill 

man även skära av två viktiga gröna stråk genom att 

utöka Nässja industriområde (se Karta), och gör en 

ny utfart som korsar dessa stråk. Inne i detta 

rekreationsområde finns ett stort antal motionsspår, 

samt att en vandringsled (Vetlandarundan) och två 

cykelleder (Grumlan runt och Norrasjön Flögen 

runt) passerar Nässja gård, vilken för övrigt finns 

omnämnd redan på 1500-talet i jordaböcker och 

domböcker och som har ett fornminnen på 
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fastigheten i form av boplats, odlingsrösen och 

begravningsplats utefter Gamla Östanåvägen. 

Göran Sollin 4. Norget är idag det rekreationsområde som 

fram för allt används av de boende i Lövhagens och 

Karlslunds bostadsområden. Men även andra i 

tätorten söker sig hit, bland annat för att ströva via 

slingrande gångstigar och nå det pastorala 

landskapet vid Föreda by. Här finns även ett officiellt 

motionsspår som kommer helt eller delvis att 

försvinna om kommunens planer sätts i verket. Det 

positiva med att eventuellt bygga bostäder i Norget 

är att man får ett större sammanhängande 

bostadsområde, och inte som tidigare små kilar och 

flickar som hänger som blindtarmar i 

bebyggelsekroppen. Ett stort problem är dock att 

man idag inte äger det område som pekats ut som 

nytt rekreationsområde i nordväst. Varför har man 

inte försäkrat sig om det tidigare? Vad sysslar vår 

Mark- och Exploateringsavdelning med? Ett annat 

problem som visar hur kortsiktigt man planerar i 

Vetlanda är att man bara för några år sedan tillät en 

större verksamhet att etablera sig i området utefter 

Västerleden och på så sätt skjuter det föreslagna 

bostadsområdet i Norget lite för långt från övrig 

stadsbebyggelse. I FÖP:en redogör man dessutom 

ganska luddigt hur kommunikationerna skall 

anslutas mot centrum och Östanå, och då menar jag 

inte bara det allenarådande bilvägnätet, utan 

Planförslaget som redovisat i samrådsversionen 

ändrar kommunens översiktsplan från 2010. I 

översiktsplanen är området, från befintliga 

verksamheter i söder till järnvägen i norr, avsatt som 

exploateringsområde för verksamheter, såsom 

industri, handel och kontor. 

 

I förslaget som rör Norget finns en intressekonflikt 

mellan föreslagen markanvändning och det som 

området används för idag, bland annat rekreation och 

motion.  

Område 10 är ett viktigt område i den 

utvecklingsstrategi som redovisas i planförslaget som i 

korthet förespråkar en sammanhållen bebyggelse och 

att utvecklingen av tätortens bostadsområden 

långsiktigt behöver ske västerut, mer långsiktigt även 

österut snarare än som idag i norr och söder. 

Området pekas ut som möjligt exploateringsområde 

för bostadsbebyggelse av bland annat följande 

anledningar:  

I anslutning till tätorten finns ett antal begränsningar 

för hur kommunen kan säkra en långsiktig 

utvecklingsriktning för Vetlanda. Det rör sig bland 

annat om bullerproblematiken runt motorstadion 

med flera anläggningar i den östra delen av Vetlanda, 

Ja. 
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framförallt GC-nätet. Idag får man gena över en 

verksamhet vid Lövhagsrondellen för att nå 

rekreationsområdet och vidare komma ut till de 

vackra kulturlandskapen kring Hällinge gård och 

Näsby. 

Man kan undra över vad Vetlanda kommun 

egentligen har haft för planeringsstrategi? Man har 

sålt omkring 150 tomter i Östanå och Sandlandet 

utan att med dessa pengarna köpa nya fastigheter! 

Vad tog pengarna vägen? Det har även talats om s.k. 

kompensation, vilket innebär att om man bygger i 

ett grönområde eller nära ett grönstråk, skall man 

kompensera detta igenom att i närområdet öka 

kvaliteten i andra grönområden och grönstråk. 

Något sådant har inte skett sedan vi blev av med vår 

Parkförvaltning för snart 30 år sedan! Med detta 

kortsiktiga tänkande har man mer eller mindre 

målat in sig i ett hörn. För att konkretisera det hela 

kommer jag senare hänvisa till en del förslag i FÖP 

2018 som ytterligare försämrar livskvaliteten i 

Vetlanda tätort. 

Illharjens naturreservat och rekreationsområdena vid 

Östanå/Sandlandet i söder och befintliga 

verksamhetsområden i norr. Kommunen gör samtidigt 

bedömningen att det inom den befintliga 

bebyggelsestrukturen inte finns möjlighet att 

tillgodose framtida behov av bostäder, grönområden, 

områden för handel, industri och andra verksamheter.  

 

I planförslaget redovisas en bostadsexploatering i den 

norra delen av Norget, från järnvägen till den 

befintliga gång- och cykeltunneln under Västerleden 

vid Lövhagsvägens förlängning. Den södra delen ner 

mot befintligt verksamhetsområde pekas i 

planförslaget ut som rekreationsområde. Detta 

rekreationsområde är också tänkt att utgöra ett stråk 

ut i ett större omland. Områdena ägs av kommunen. 

I samrådsversionen av planförslaget redovisas i karta 

området för bostadsbebyggelse schematiskt. Av 

områdesbeskrivningen och riktlinjerna för fortsatt 

planering beskrivs dock att inom området för 

bostadsbebyggelse ska finnas stråk och grönområden 

som förbinder den befintliga och den nya bebyggelsen 

med kringliggande naturområden i väster och 

nordväst. I det området redovisas också ett framtida 

rekreationsområde. Området ligger, precis som 

framförs i synpunkten, inte på kommunal mark. Precis 

som i planeringen för  andra ändamål, såsom till 

exempel bostäder, är det dock viktigt att planera för 
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hur den framtida grönstrukturen ska se ut och 

fungera. Den fördjupade översiktsplanen är i detta 

avseende vägledande för kommunens markpolitik.  

Vad det gäller kommunikationer till området kan 

följande sägas: Kommunen har i arbetet med de 

större områdena arbetat utifrån att det ska vara 

enkelt att ta sig till och från dessa områden via gång- 

och cykelvägnätet. För bostadsområdet i den norra 

delen av Norget finns idag möjlighet att korsa 

Västerleden via tunnel och bro, dessa punkter är 

viktiga för den fortsatta planeringen. Kommunen har 

efter samrådet initierat en åtgärdsvalsstudie för 

sträckan från Lövhagsrondellen till området norr om 

Nydala för att tillsammans med Trafikverket utreda 

vilka åtgärder som behövs för att skapa goda 

förutsättningar för samtliga trafikslag. Detta arbete är 

pågående och slutsatserna kommer inte att kunna 

redovisas i granskningsskedet. Kommunen har dock 

kompletterat planförslaget med en bättre redovisning 

av hur området kan kopplas på den befintliga 

infrastrukturen.   

 

Göran Sollin Det talas idag om att man skall förtäta städerna för 

att på så sätt bl.a. minska kommunikationerna. Jag 

bor själv i Vetlandas utkant vilket innebär att jag har 

ca.1 300 meter till centrum, där jag även har min 

arbetsplats. Denna sträcka tar ca.20 minuter att gå 

eller 5 minuter att cykla. I Stockholm kan man få gå 

Planförslaget anger förtätningsmöjligheter för 

bostadsändamål i centrum och i del av Målaregårdens 

industriområde. Vidare anges en generell 

planeringsstrategi som ska vara vägledande för 

sådana fall där exploatering föreslås i områden som 

inte finns upptagna i denna plan. Utöver detta 

Nej. 
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eller cykla lika lång sträcka för att komma till en 

tunnelbanestation, och sedan inklämd som en sill 

transporteras ytterligare en halvtimma för att 

komma till målpunktens närmaste 

tunnelbanestation, och sedan gå ytterligare några 

hundra meter. 

Som ni märker så har vi inte dessa problem i 

Vetlanda. Den som vill kan lätt nå service, skolor, 

vård och omsorg inom gång- eller cykelavstånd. 

Trots detta föreslås att man skall förtäta staden och 

spränga in ny små bostadsområden i den lilla natur 

vi 13 000 innevånare har att dela på inom stadens 

gränser. Den andra halvan av kommunens 

innevånare bor ju i direkt anslutning till naturen och 

behöver i många fall bilen för att nå service och 

arbete på annat håll. 

föreslås exploatering på ett antal områden där 

kommunen gör bedömningen att exploatering för 

bostadsändamål är lämplig av vilka två kommenteras i 

mer detalj nedan.  

 

Göran Sollin Samtidigt som vi säger att vi måste minska 

biltrafiken så tillåter man att Storgatan genom 

Vetlanda centrum tjänar som kommunikationsstråk 

mellan Nydala handelsområde och Maxi 

Stormarknad. 

För att inte tala om alla de som nöjeskör genom 

centrum. Man har för övrigt tillåtit långtidsparkering 

på hela Centrumparkeringen (Gladan) vilket gör att 

de som arbetar i centrum blockerar dessa platser 

som egentligen var till för att befrämja handeln. 

Flera av dessa som parkerar sin bil på denna plats 

bor dessutom inom gång- och cykelavstånd 

Planförslaget som nu varit föremål för samråd ska 

läsas tillsammans med redan antagen Centrumplan. 

Centrumplanens ställningstaganden utgör en viktig 

del för att nå de planeringsmål som anges i den 

fördjupade översiktsplanen för hela tätorten. Nu 

framtaget planförslag ändrar inga ställningstaganden i 

Centrumplanen.  

Beträffande parkeringsfrågan som lyfts fram så 

föreslår nu framtaget planförslag ett bättre nyttjande 

av de ytor som synpunktslämnaren anger i 

synpunkterna. Regleringen av parkering faller utanför 

planförslagets ramar.  

Nej. 
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(Vetlanda tätort), och kan lämna bilen hemma. Som 

ni ser så faller hela resonemanget med att förtäta 

staden då man ändå inte kan få folk att cykla eller 

promenera. 

Apropå cykla och promenera - hur går det 

egentligen med den antagna Centrumplanen som nu 

kanske blir en del av FÖP 2018? Ännu har inga 

åtgärder genomförts om man nu inte räknar med 

projektet "Bäcken upp till ytan" vid kvarteret 

Spinnaren som nyss påbörjats. Detta projekt hade 

förmodligen ej heller blivit genomfört om det inte 

varit för nybyggnationen av bostäder strax intill? 

Man kan ju undra över varför fastighetsägarna i 

centrum inte går samman och kräver att 

centrumplanen skall genomföras så att 

hyresgästerna kan bo i en lugn och trivsam miljö, 

och på så sätt även befrämja utelivet och gör det 

möjligt för handeln, restauranger och kafeer att 

utvecklas och överleva. Ett fåtal näringsidkare i 

centrum tror fortfarande - trots att vi lever på 2000-

talet att bilarna generar handel, och på så sätt gör 

våra politiker osäkra och stoppar tätortens 

utvecklingen. Cirka 7 500 bilar passerar dagligen 

Storgatan - detta borde ha gjort närliggande affärer 

till guldgruvor om detta resonemang höll. Och nya 

GC-vägar gör kommunen till största delen endast 

om man får statliga bidrag. Vad är detta för 

långsiktig hållbar utveckling? Bygg ett funktionellt 
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och vackert parkeringshus på Centrumparkeringen i 

flera våningar med avgiftsbelagd långtidsparkering 

för arbetspendling för de som bor utanför tätorten 

och närboendes nattparkering, och låt den norra 

delen av parkeringen vara till för korttidsparkering 

på max 3 timmar för handlande. På så sätt kan man 

nog få folk att omvärdera bilanvändandet. Nu till 

några kärnor i mina synpunkter: 

 

Göran Sollin 1. Utvidgningen av Nässja industriområde 

(industriområden nr. 19 & 20) åt två håll är ju 

fullständigt förkastligt! Som jag tidigare påpekade är 

det två viktiga grönstråk som korsar här (se Karta), 

ett från Plantskolan och Karlslund mot Östanå 

friluftsområde och ett mot Hultaby slottsruin och 

vidare mot Myresjö-Landsbro. När man tar sin 

promenad eller cykeltur ser man redan idag de 

närliggande industriområdet på grund av för hård 

skogsgallring. Det är ju en rekreationsskog och inte 

en produktionsskog som bör finnas här. Skall man 

nu ytterligare utvidga industriområdet kommer det 

att innebära att du inte får någon rekreation för än 

du börjar närma dig golfbanan. All forskning i ämnet 

säger att man inte skall uppleva vardagsnära miljöer 

(arbete, bilar m.m.) under en rekreationsrunda. 

Kommer kommunen nu att utvidga industriområdet 

och att de gående och cyklande dessutom är 

tvungna att passera anslutningsvägar för tung trafik 

Planförslaget redovisar områden för verksamheter vid 

Nässja Norra, Nässja Södra och Skärpet. Planförslaget 

bygger i övrigt på att underlätta etableringar av 

verksamheter i de mindre orterna, bland annat 

Värmunderyd i Ekenässjön.  

 

De två områdena vid Nässja redovisas som lämpliga 

för lättare industri. Vid exploatering av de nya 

utvecklingsområden 19 och 20 står det angivet att det 

skall tas hänsyn till grönstråk, spridningskorridorer 

och gång- och cykelvägar i området. Att bevara 

befintlig vegetation mot Sävsjövägen anges också som 

en viktig utgångspunkt för fortsatt planering av 

området. För att säkerställa att området fortfarande 

kan användas som grönstråk anger planförslaget att 

avskärma stråken mot de nya verksamhetsområdena. 

Grönstråkens bredd och innehåll bör utformas så att 

verksamhetsområdena upplevs i minsta möjliga mån 

och så att fysisk aktivitet uppmuntras och 

Nej. 
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är hela upplevelsen av rekreation (= ge nytt liv) i ett 

slag borta. Vägar man dess utom in att Norgets 

rekreationsområde förskjut lång mot nordväst 

kommer förmodligen ännu fler rekretörer från 

Lövhagens- och Karlsunds bostadsområden istället 

söka sig mot Östanå friluftsområde och Grumlan via 

Nässja. Sanera den gamla bilskroten och gör om 

området till park. 

 

upplevelsevärdena tillfredsställande. Det är även 

viktigt att stråkens bredd gör det möjligt för växter 

och djur att sprida sig i landskapet. Att poängtera är 

att hela den utritade ytan enligt kartan på sidan 67 

inte kommer hårdgöras eller bebyggas, utan befintlig 

vegetation kommer att värnas, tas tillvara och 

utvecklas. Den exakta utformningen av områdena 

behandlas i ett senare skede. 

Vad gäller sanering av bilskrot för omvandling till park 

är bedömning att det är omotiverat med hänsyn till 

projektets ringa betydelse för att stärka rekreationen. 

Parken skulle ligga avlägset och inklämt mellan två 

större vägar. Det är dessutom ett mycket bullerutsatt 

område där satsningar på rekreation inte bedöms 

vara den mest lämpade markanvändningen.   

 

Göran Sollin 2. Tomasbacken (bostadsområde nr. 4) var ju 

på 1980-talet utpekad som ett nytt bostadsområde, 

men då Sapa i Brogårds industriområde i början på 

1990-talet utvidgade sitt verksamhet in i berget mot 

naturområdet beslöt man att stryka dessa planer på 

grund av att det möjligen kunde komma in 

synpunkter på buller från det tänkta 

bostadsområdet. I planeringen ingick även ett litet 

handelsområde i anslutning till bron längs med 

Östanåvägen över Västerleden. Detta 

handelsområde har idag blivit ett industriområde 

som generar buller och har dessutom byggts ut mot 

Område 4 – Tomasbacken utgår från planförslaget. 

Kommunen gör bedömningen att området inte bör 

utvecklas för bostadsändamål på grund av närheten 

till Brogårds industriområde.  

 

Ja. 
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öster. I FÖP 2018 har man återigen pekat ut 

Tomasbacken som lämpligt för bostadsbyggande 

genom s.k. förtätning av staden i detta fall åter på 

bekostnad av ett grönområde. Den utpekade ytan 

placerar byggnationen i direkt anslutning till den 

äldre bebyggelsen i Tomaslundens östra del och ner 

mot Brogårds industriområde. Det är just i denna 

del av Tomasbacken som de viktigaste rekreativa 

och biologiska värdena finns. Mellan Tomaslunden 

och utefter Prästastigen finns nämligen de finaste 

stigarna och den vackraste naturen. Runt Brogårds 

industriområde, Tomasbackens industriområde, 

Västerleden och Östanåvägen kan man räkna med 

en bullerzon (se Karta) på 100 meter vilket gör att 

den lilla del av naturområdet som blir kvar och inte 

har några stigar inte har några högre rekreativa 

värden. Till detta kan man lägga att naturområdet 

ligger nära Tändhattens förskola som lätt kan nå 

detta område via Prästastigens GC-väg. 

Göran Sollin 3. Kråkegården (bostadsområde nr. 15) som 

sedan tidigare har en väl genomtänk plan med 

bebyggelsen som en kam sträcker sig in i den rest av 

kulturlandskapet som finns kvar mot 

Brunnsgårdsberget med närliggande fornlämning (se 

Karta), vill man nu förtäta med ett litet antal 

bostäder. Vad bidrar denna förtätning med? 

Egentligen ingenting ur hållbarhetssynpunkt, då de 

fåtal tomter som man bidrar med endast förstör den 

Inför granskningsskedet har planförslaget ändrats. 

Bostadsområde 15 – Kråkegården utgår från nu 

framtaget förslag. Kommunen gör bedömningen att 

området inte bör utvecklas för bostadsändamål med 

hänsyn till påverkan på områdets karaktär och den 

möjliga fornlämingsbild som kan finnas i området. Ett 

eventuellt ingrepp i området kan inte motiveras med 

hänsyn till föreslagen exploateringsgrad. 

Ja. 
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tidigare genomtänkta planen. Alla dessa små 

områden som man successivt försöker spränga in i 

vår parker kostar mer än dom smakar. Har någon 

räknat på vad det kostar med infrastruktur (vägar, 

VA, El, m.m.) och vad man får in i skatteintäkter på 

de redan tidigare boendes bekostnad och de 

minskade naturvärden? 

 

Göran Sollin 4. Sandlandet (bostadsområden nr. 13 & 14) 

hade jag redan synpunkter på till Översiktsplanen 

för Vetlanda kommun 2010, och fick då som svar att 

jag skulle återkomma till den fördjupade 

översiktsplanen. Sedan ÖP:en 2010 har man nu tagit 

ett steg tillbaka - eller framåt beroende på hur man 

ser det? Man har valt att flytta platserna för 

bostäder och förlägga dom på ömse sidor om 

infarten till Sandlandet och Kråkegårdens 

rekreationsområde. Om man tar fältet (nr.13) i 

anspråk för bostäder försvinner den lilla rest som 

finns kvar av tätortens kulturlandskap (se Karta). 

Området ligger dess utom vid en fin utblick ner mot 

Emån och bidrar bara med 15 tomter som 

förmodligen redan är bortlovade till en viss 

exploatör som ha färdiga ritningar för platsen? Även 

området norr om detta (nr. 14) bidrar bara med 15 

tomter. Detta område gör även att man naggar i det 

redan omskurna rekreationsområdet, vilket minskar 

i kvalitet. 

I översiktsplan 2010 redovisas ett större 

utredningsområde för Sandlandet. I arbetet med den 

fördjupade översiktsplanen har detta område 

avgränsats till att innefatta endast den östra delen av 

detta utredningsområde.  

 

Inför granskningsskedet har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. 

En kulturhistorisk förstudie är genomförd för 

området. Ytterligare utredningar och inventeringar 

genomförs i samband med detaljplanläggning. 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta hänsyn till 

befintliga naturvärden så som stenmurar, åkerholmar, 

Ja. 
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kantzoner och angränsande lövskog minskar dock 

risken för negativ påverkan. Viktiga strukturer, 

biotoper och gamla träd längs Emån kommer att 

sparas. Genom kompensationsåtgärder, så som nya 

fårbeten och utveckling av lövskog i området, kan 

effekterna mildras ytterligare och så småningom öka. 

Med hänsyn till spridningskorridorer i 

detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning. 

Göran Sollin För att kort återknyta till Östanå friluftsområde. På 

hur många orter i Sverige har man en vacker sjö 

med tillhörande friluftsområde ett par kilometer 

från centrum? Som jag framfört flera gånger tidigare 

till olika kommuntjänstemän borde Östanå vara 

kärnan i hela vår besöksnäring med; värdshus, 

camping, stuguthyrning, golf, tennis frisbeegolf, 

bech fotboll, kanotuthyrning, fiske, badplats m.m. 

på en och samma plats! Och här sitter hela 

kommunledningen helt handlingsförlamad! Folk 

åker kors och tvärs miltals runt riket för att få äta en 

riktig gourmetmiddag, och här har vi den perfekta 

platsen! Om vi nu också kan freda området för 

vidare utbyggnad av bostäder och industrier, och 

istället kvalitetshöja och utveckla de motionsspår 

och cykelleder vi redan har kan detta bli en riktig 

pärla. Fräscha till värdshuset och ta hit en känd kock 

Noteras. Nej. 
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med nationella kontakter så löser det andra sig av 

bara farten. 

Man kan ha synpunkter på några av de övriga 

exploateringsområdena - men mina synpunkter 

fokuserar på de ovan nämnda, vilka är de som mest 

påverkar tätortens funktioner. Fokusera hellre på ett 

fåtal stora bostadsområde, istället för att hacka 

sönder den fina stadens grönområden. Och titta på 

Eksjö när det gäller att bygga industriområden (vi 

har ju Värmunderyd), lägg dom långt från 

bostadsbebyggelsen och med fina kommunikationer 

(301:an går varje timma). 

 

Göran Sollin Däremot har jag synpunkter på hur den styrande 

alliansen sköter den demokratiska processen genom 

att vägra att anta den nya Grönstrukturplanen. 

Anledning är den roll den tidigare har spelat i 

planprocessen berörande förslaget att bygga hus i 

Eubelska parken. Då inte bara jag utan flera andra 

hänvisade till de mål och riktlinjer som fanns i det 

2006-09-13 antagna dokument. Detta tror man sig 

nu kunna undvika i framtida planarbete med hänvisa 

till att den ny Grönstukturplanen som bara är en 

uppdaterad version av den från 2006 ej är antagen. 

Saken är den att dessa grönstrukturplaner är gjorda 

av för ändamålet utbildad personal och ej av 

noviser. Så rent teoretiskt väger den fortfarande lika 

mycket, vilket man kan se då de mer eller mindre 

Grönstrukturplanens huvuddrag är inarbetade i den 

fördjupade översiktsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej. 
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fått ett eget kapitel i den nu behandlade FÖP 2008 

för Vetlanda tätort där ni själva kan läsa vilka värden 

som finns att bevara och hur dom påverkas. 

Under senaste åren har man inte på något sätt visat 

att man är intresserad av att satsa på ortens 

utemiljöer. Det har bara begränsat sig till småsaker 

som man knappats märker. Hur är det till exempel 

med trädvårdsplanen? Inga nya alléträd har satts på 

evigheter trots att den inventeringen som gjordes 

2006 visar på att flera träd behöver bytas ut, och ny 

alléer planeras vilket det även har föreslagits i 

Grönstrukturplanen. Tror ni att man kan få folk att 

vilja bo i Vetlanda genom att bara bygga bostäder 

för förvaring av människor? 

Jag har själv under åren suttit med i ett antal s.k. 

workshops med tjänstemän och politiker där man 

hela tiden kommit fram till att det är naturen och 

grönskan som är Vetlandas viktigaste tillgång. 

Trots detta väljer man att gång på gång exploatera 

på den lilla rest vi har kvar av natur i tätorten. De går 

tyvärr inte hänvisa till naturområden som man 

måste ha bil för att ta sig till på landet. Eller som en 

politiker en gång utryckte det; "Ni kan väl komma ut 

till mej, jag har hur mycket öppna landskap som 

helst på gården"? Med tanke på folkhälsa och andra 

aspekter är det väl nu dags att anpassa sig till ett 

modernt samhälle? Men det är väl lite det som är 

problemet - att de som sitter och bestämmer sällan 
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eller aldrig bor i Vetlanda tätort. Men det är ju val 

om några månader! 

Jag har tidigare påpekat att politikerna lägger sig 

detaljfrågor i stället för att fokusera på 

förutsättningarna och anslå pengar i budgeten. 

Detta system skulle ju inte fungera i någon annan 

verksamhet. Tänk er själva om landstingspolitiker 

skulle vara med och ha synpunkter om hur en 

kirurgisk operation skulle gå till? Nej det är inte 

längre beslut om när skörden skall bärgas eller 

sockenmagasinet skall fyllas som skall tas. Lämna åt 

experterna att själva utföra sitt arbete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Göran Sollin För övrigt har jag stort förtroende för de fysiska 

planerare som varit med om att skapat kärnan i 

denna fördjupade översiktsplan! Den var mycket bra 

till dess att vissa politiker och tidigare oengagerade 

chefstjänstemän blandade sig i och anpassade 

planen för sina egna syften och/eller andras behov - 

utan att förstå att man på så sätt saboterade 

andemeningen i hela planen. 

Ett stort minus dock, är att den s.k. GIS-karta som 

man länkas till från Vetlanda kommuns hemsida 

bara visar de planerade områdena och strategierna 

mot en neutral bakgrundskarta, och ej visar alla de 

företeelser som planen kommer i konflikt med. Det 

jag åsyftar är som jag tidigare nämnt; motionsspår, 

vandringsleder, promenadstigar, cykelleder, övriga 

stigar, övriga grönstråk, GC-vägar, service m.m. 

Kartorna har inför granskningsskedet kompletterats 

och förtydligats. 

Ja. 
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Detta är dess då alvarligare då kartorna som finns i 

det tryckta dokumentet är så små så att man inte 

ser vad de föreslagna områdena ligger. 

Arne Svensson Mycket i förslaget är bra, dock inte allt. Östanå 

friluftsområde är det viktigaste området för 

vetlandaborna att komma ut i naturen. Sedan länge 

finns ett politiskt ställningstagande att detta skall 

vara medborgarnas ”andningshål” för all framtid. 

Tyvärr har detta område gång på gång naggats i 

kanter och blivit mindre och mindre. Detta är en 

usel hantering av området av politiker och 

tjänstemän i kommunen. Nu kommer ett nytt 

förslag att ytterligare inkräkta på Östanå 

friluftsområde. 

Nu får det vara nog. Skäms på er. 

Områdena 13, 14 och 15 skall bort från 

översiktplanen framförallt nr 14 Område nr 17 är 

också dåligt genomtänkt. Här finns skjutbanor och 

motorbanor i nära anslutning till den tänkta 

bebyggelsen. Ingen vill bo i en så störande miljö som 

detta skulle innebära. Innan det är aktuellt att lägga 

in detta i en översiktsplan måste alla skjutbanor och 

motorbanor flyttas från området, vilket är en svår 

och kostsam hantering för kommunen. 

Därför skall område nr 27 bort från kartan 

Nässja industriområde planeras att utökas. Redan 

nu förekommer utsläpp som letar sig ut till 

Inför granskningsskedet utgår område 17. Vad gäller 

område 13 har det områdets utbredning avgränsats. 

Den föreslagna bostadsexploateringen begränsas till 

den östra delen av åkermarken, mot Ryningsvägen. 

En kulturhistorisk förstudie är genomförd för 

området. Ytterligare utredningar och inventeringar 

genomförs i samband med detaljplanläggning. 

Sammanhängande grönstråk är av stor betydelse för 

att växter och djur ska kunna sprida sig i landskapet. 

Genom att bebygga område 13 och 14 kan växt- och 

djurlivet komma att påverkas negativt i viss mån. 

Genom att, som planförslaget anger, ta stor hänsyn 

till befintliga naturvärden så som stenmurar, 

åkerholmar, kantzoner och angränsande lövskog 

minskar dock risken för negativ påverkan. Viktiga 

strukturer, biotoper och gamla träd längs Emån 

kommer att sparas. Genom kompensationsåtgärder, 

så som nya fårbeten och utveckling av lövskog i 

området, kan effekterna mildras ytterligare och så 

småningom öka. Med hänsyn till spridningskorridorer 

i detaljplaneskedet i kombination med planerade 

kompensationsåtgärder i området bedöms den 

biologiska mångfalden i området inte påverkas i 

nämnvärd omfattning.  

 

Ja. 
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Grumlans tillflöde. Eftersom det finns planer på att 

göra Grumlan till ett av kommunens vattentäkter 

torde där uppstå problem. En vattentäkt innebär att 

det blir ett vattenskyddsområde med tydliga 

restriktioner, detta verkar inte ledningen för 

Njudung energi ha klart för sig 

Området väster om västerleden mellan Sävsjö-

rondellen och Nydala-rondellen skall bebyggas. 

Därför måste tydliga och tillräckligt stora korridorer 

finnas för att alla i Karlslundsområdet enkelt skall 

kunna ta sig ut i skogsområdet västerut. Till sist bygg 

inte igen de små grönområden som finns lite här och 

där i tätorten dessa områden är viktiga för de som 

bor i närområdet. 

Ulf Svensson Synpunkter i huvudsak riktade mot planerna att 

utnyttja ännu ett antal områden till byggnation av 

fastigheter på den delen som berör Östanå. 

I den Fördjupade översiktsplanen för centralorten är 

området avsatt som tätortsnära rekreationsområde. 

Det är en grundtanke som säkerligen är väl 

genomtänkt då området finns i en del av Vetlanda 

där befolkningsandelen är stor. 

Närheten till området gör att människorna i 

omgivningen inspireras till motion i olika former. Allt 

från promenader till träning för elitmotionärer. 

Närheten gör ju att vi slipper utnyttja vår 

"fordonspark" med konsekvensen att den yttre 

miljön försämras. Möjligheterna till rekreation anser 

Vad gäller område 13 har det områdets utbredning 

avgränsats. Den föreslagna bostadsexploateringen 

begränsas till den östra delen av åkermarken, mot 

Ryningsvägen. I övrigt anser kommunen att 

avvägningen mellan planförslagets olika 

markanvändningar är väl avvägt med beaktande av 

framtida behov av mark för exploatering och 

friluftsliv. 

 

Ja 
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jag kommer att begränsas i samband med denna 

exploatering. Kommunen "maler'' successivt ner 

våra frilutfsmöjligheter genom tidigare genomförda 

förändringar och de nya planerna. Snart finns det 

ingen möjlighet att som privatperson nå ett 

vattenbryn i Östanåområdet bortsett från 

badplatser. 

Förslag: Begränsa byggnationen av fastigheter i 

östanåområdet maximalt och ta vara på övriga 

möjligheter runt staden. Staden är ju uppbyggd i ett 

landskap med stora möjligheter till byggnation av 

bostäder. Är definitivt inte nödvändigt att utnyttja 

området i östanå. 

Argument för mina synpunkter: 

• Genom exploateringen bidrar inte 

kommunen till en positiv utveckling av folkhälsan. 

Viktigt att alla bidrar till detta i ett samhälle med 

mindre och mindre fysisk aktivitet. 

• Begränsad rekreation = Utökad 

miljöpåverkan på grund av större bilanvändning. 

• Att behålla ett vackert område kan också 

vara ett argument för att bosätta sig i Vetlanda. 

Förslaget ger ett fåtal personer en fantastiskt fin vy. 

Men övriga kommuninvånare? 

• Orienteringsklubben OK Njudungs 

möjligheter att arrangera orienterings- tävlingar på 

"Östanåbadet" begränsas. 
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Självklart är det viktigt att kommunen kan erbjuda 

attraktiva möjligheter till byggandet av bostäder. 

Inte minst vid de tillfällen människor erbjuds 

anställningar inom kommun och näringsliv. Som jag 

noterat tidigare borde det finnas möjligheter att 

förverkliga detta på andra områden i Vetlandas 

omgivning. Låt inte det kommersiella trycket från 

husfirmorna styra era beslut. 

Det är med stor besvikelse jag ser dessa planer 

framskrida och det är min förhoppning att området 

bibehålls i nuvarande "form" och att beslut tas om 

att stoppa ytterligare expansion i området. 

Vi måste ju stå upp till alla vackra gatunamn vi har i 

området. Motionsvägen, Träningsstigen, 

Vandringsstigen, Gångstigen och Friluftsvägen. 

Har tidigare haft synpunkter på området Västra Hult 

utan resultat. Låt oss hoppas att det blir ett 

positivare utfall denna gång. Det är väl inte ett gäng 

"soffpotatisar" som ligger bakom besluten? 

AcadeMedia genom 

Thomas Nedrell 

Skissförslag har kommit till kommunen om att 

bebygga ett område med ca 50 bostäder mellan 

föreslagna verksamhetsområdena 19 och 20.  

Kommunen har valt att se detta som en 

samrådssynpunkt gällande förslaget till den 

fördjupade översiktsplanen. Området ligger inom 

föreslaget rekreationsområde Östanå och mellan två 

verksamhetsområden.  

Kommunen anser utifrån detta att området är 

olämpligt att bebygga med bostäder.  

Nej 
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Inlämnad skiss 

 

 

 


