
 

  

KALLELSE 1(2) 

   

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2022-09-06 kl.11:00 

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
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KALLELSE 2(2) 

  

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2022-09-06 kl.11:00 
 

 

Övrigt 
20 Övriga frågor  
   
 
Kallade 
 
Ordinarie ledamöter 
Marcus Eskdahl (S) ordförande 
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Camilla Holm, budgetchef  
Peter Friberg, sektionschef 
samordning, uppföljning och analys 
Maria Cannerborg, miljöchef 
Fredric Fingal, ekonomichef JLT  
Erik Bromander, sektionschef 
samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Laura Habib, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter:  
Kent Grahn, SACO 

För kännedom 
 
Ersättare 
Berry Lilja (S) 
Liza Oswald (S) 
Krister Hansson Dahl (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Lena Ahnstedt (C) 
Andreas Elamsson (C) 
Eric Hedlund (L) 
Anders Ramstedt (MP) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Elisabeth Werner (SD) 
 
Regionråd 
Maria Frisk (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Rachel De Basso (S) 
Per Eriksson (C) 
Jimmy Ekström (L) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Mikael Ekvall (V) 
Malin Wengholm (M) 
Dan Sylvebo (-) 
Samuel Godrén (SD) 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00-17:10  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Innehållsförteckning Diarienr Sida 
 

 
§ 102 Upprop och val av protokollsjusterare  4 
§ 103 Fastställande av dagordning  5 
§ 104 Föregående mötesprotokoll  6 
§ 105 Anmälan av informationshandlingar  2022/4 7 
§ 106 Anmälan av delegationsbeslut  2022/1 8 
§ 107 Inkomna remisser, promemorior och motioner  9 
§ 108 Frågor  10 
§ 109 Aktuell information  11 
§ 110 Månadsrapport  12 
§ 111 Informationsärenden  13 
§ 112 Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för 

trafik, infrastruktur och miljö 
2022/76 14-15 

§ 113 Bilaga till budget 2023- kollektivtrafik priser 2022/76 16 
§ 114 Bilaga till budget 2023- Regelverk sjukresor, färdtjänst 

och riksfärdtjänst 
2022/76 17 

§ 115 Regional Transportplan för Jönköpings län 2022-33 2021/1077 18-20 
§ 116 Tågplan 2022/1373 21-22 
§ 117 Projekt nya stambanor 2018/2955 23-24 
§ 118 Remiss - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 2022/841 25 
§ 119 Överenskommelse avseende beslut om allmän trafikplikt 2022/1546 26 
§ 120 Övrigt  27 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00-17:10  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Marcus Eskdahl (S) ordförande 

Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) närvarande §§ 102-111 
Liza Oswald (S) ersätter Simon Johansson (S) §§ 112-120 
Arnold Carlzon (KD) närvarande §§ 102-111 
Andreas Elamsson (C) ersätter Arnold Carlzon (KD) §§ 112-120 
Erik Lagärde (KD) ersätter Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Eric Hedlund (L) ersätter Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) ersätter Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 

Ersättare Berry Lilja (S) närvarande §§ 102-111 
Liza Oswald (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Erik Lagärde (KD) 
Andreas Elamsson (C) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén Ternstedt (M) närvarnade §§ 102-111 
Elisabeth Werner (SD) 

Övriga Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör  
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, uppföljning och analys 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling 
Christina Odén, regionutvecklare § 111 
Christina Nyemad, LRF lantbrukarnas riksförbund § 111 
Rose-Marie Winqvist, LRF lantbrukarnas riksförbund § 111 
Gabriella Rådberg, Länsstyrelsen § 111 
Ingela Gustafsson, projektledare energikontoret Norra Småland § 111 
Björn Lind, WSA Advokatbyrå § 111 
Pernilla Larsson, WSA Advokatbyrå § 111 
Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg § 111 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00-17:10  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl (S) 
 
 
 

 Jeanette Söderström (S) 
 
 
 

 Carina Källman (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 102  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Jeanette Söderström (S) och Carina Källman (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Beslutets antal sidor 
1 

46



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 103  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Willy Numann (V) lyfter en fråga kring bordlagt ärende RJL 2022/1273 
gällande driften av Krösatågen i egen/gemensam regi tillsammans med 
övriga regioner i Krösatågssystemet.   
 
Ordföranden informerar om ärendet fortsatt är bordlagt och att information i 
ärendet kommer att lämnas vid dagens nämndsammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 

57



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 104  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll från den 3 maj och 31 maj är ännu inte 
justerade. Protokollen kommer att hanteras vid nästkommande 
nämndsammanträde, efter färdigställd justering. 

Beslutets antal sidor 
1 

68



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 105  
 
Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/4 

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

79



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 106  
 
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 2022 
Diarienummer: RJL 2022/1 

Inga delegationsbeslut finns att anmäla till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 

810



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 107  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per maj 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

911



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 108  
 
Frågor 
 
Inga frågor finns att behandla vid dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 

1012



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 109  
 
Aktuell information 
 
Sektionschef Erik Bromander informerar: 

• Nationell plan infrastruktur 
• Stationsläge Jönköping 

 
Sektionschef Peter Friberg, informerar och besvarar frågor från nämnden 
gällande: 

• Utlysning ERUF, 80 mkr totalt i Småland och öarna 
• Fängelseetablering till länet 
• Näringslivsanalys i Jönköpings län 2015-2020 Dun & Bradstreet 

 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg, informerar och besvarar frågor från 
nämnden gällande: 

• Pilotprojekt anropsstyrd linjelagd trafik 
• Handlingsplan för ekonomi i balans, uppdrag att se över trafikutbudet 
• Servicerese upphandling 2022 och 2024 
• Träff med Region Östergötland om Östgötapendeln 
• 20 juni branschträff, nystart av kollektivtrafiken 
• Betalnings- och valideringskampanj på bussarna för att få en mer 

korrekt uppföljning av biljettintäkter.  
 
Nämnden tackar för informationen, samtliga presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.12.00 för lunch och återupptas kl. 13.00. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 110  
 
Månadsrapport 
 
Budgetchef Camilla Holm redogör för månadsrapport per maj 2022.  
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 111  
 
Informationsärenden 
 

• Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling lämnar lägesrapport 
för arbetet i regionsamverkan Sydsverige och dess utskott, 
infrastruktur och kollektivtrafik, utskottet för regional utveckling 
och utskottet för kultur. 

• Regionutvecklare Christina Odén, Christina Nyemad och Rose-
Marie Winqvist från LRF lantbrukarnas riksförbund samt Gabriella 
Rådberg Länsstyrelsen informerar om arbetet med den regionala 
livsmedelsstrategin i Jönköpings län. Målet med strategin är en ökad 
och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och 
tillväxt. 

• Trafikdirektör Car-Johan Sjöberg avrapporterar från lämnat uppdrag 
om att fortsätta utreda möjligheten att utveckla en modell med 
personliga zoner. Ett byte av zoner innebär ett omfattande 
utvecklingsarbete där stora delar av biljettsystemet berörs. 

• Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet 
informerar om statligt stöd för bredbandsutbyggnad. Steg i 
tilldelningsprocessen och preliminär tidplan presenteras. 

• Ingela Gustafsson projektledare vid Energikontoret informerar om 
klimatveckan 17-23 oktober 2022 med temat ett klimatsmart 
näringsliv. 

• Björn Lind och Pernilla Larsson från WSA Advokatbyrå informerar 
om förstudien för framtidens Krösatåg och förslag till framtida 
organisation, samverkansform samt pågående upphandling. 

• Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg informerar om dagens 
beslutsärende, persontågplan för hur den regionala tågtrafiken ska 
utvecklas på sikt i järnvägssystemet.  
 

Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1315



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 112  
 
Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 Nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 
Diarienummer: RJL 2022/76 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 med 
flerårsplan för 2024-2025 till budgetberedningen.  

2. Föreslår att nämnden tillfälligt har möjlighet att justera i regelverket 
för färdtjänst under verksamhetsåret 2023. 

Reservationer 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna 
budgetförslag. Moderaterna reserverar sig till förmån för eget budgetmissiv.  

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025. Förslaget överlämnas till 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-03 
• Koalition för region Jönköpings län förslag till Budget och 

verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025 för nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö  

• Protokollsutdrag nämnden 2021-05-31 
• Kommentarer från Vision Region Jönköpings län  
• Fackliga synpunkter gällande budgethandlingarna 
• Kommunals synpunkter budget 
• Sverigedemokraternas förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 

med flerårsplan 2024-2025 
• Vänsterpartiets förslag till Budget och verksamhetsplan 2023 med 

flerårsplan 2024-2025 
• Moderaternas budgetmissiv 2023 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Robert Andersson (SD) överlämnar Sverigedemokraternas förslag till 
budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025, samt yrkar bifall till förslaget. 
  
Willy Nuemann (V) överlämnar Vänsterpartiets förslag till budget 2023 
med flerårsplan för 2024-2025, samt yrkar bifall till förslaget. 
 
Per-Allan Axén (M) överlämnar för Moderaterna budgetmissiv inför budget 
2023 med flerårsplan för 2024-2025 samt yrkar bifall till förslaget. 
 
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till koalition för region Jönköpings läns 
förslag till budget och verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025, 
samt yrkar avslag på och Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och 
Moderaternas budgetförslag. 
I yrkandet instämmer Jeanette Söderström (S) och Leif Andersson (C). 
 
Ordföranden föreslår följande tillägg:  
Att nämnden tillfälligt har möjlighet att justera i regelverket för färdtjänst 
under verksamhetsåret 2023. 
 
Tillägget bifalls av nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner att 
nämnden godkänner Koalitionens förslag till budget och verksamhetsplan 
2023 med flerårsplan för 2024-2025 att överlämna till budgetberedningen. 
 
Därefter ställer ordförande Moderaternas budgetmissiv under proposition, 
bifall mot avslag, och finner att den avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 

1517



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 113  
 
Bilaga till budget 2023- kollektivtrafik priser 
Diarienummer: RJL 2022/76 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till budgetförslag 
med verksamhetsplan för 2023 till regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till budgetförslag, avseende priser i 
kollektivtrafiken.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterad 2022-06-02 
• Bilaga Biljettpriser 2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Willy Neumann (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 

1618



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 114  
 
Bilaga till budget 2023- Regelverk sjukresor, färdtjänst 
och riksfärdtjänst 
Diarienummer: RJL 2022/76 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2023 till 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag med 
verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträdet 2022-06-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterad 2022-06-02 
• Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Willy Neumann (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 

1719



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 115  
 
Regional Transportplan för Jönköpings län 2022-33 
Diarienummer: RJL 2021/1077 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

1. Fastställa föreliggande förslag till regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 – 2033. 

 
Nämnden lämnar följande tillägg:  

2. Med anledning av att Trafikverket ännu inte har sammanställt en 
analys av hur planen som regeringen fattat beslut om kan tolkas kan 
det finnas anledning att återkomma i den fortsatta 
beredningsprocessen. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har utifrån regeringens uppdrag om åtgärdsplanering 
tagit fram ett förslag till regional transportplan för åren 2022 – 2033. 
Planförslaget visar hur Region Jönköpings län avser att fördela en 
ekonomisk ram om totalt 1 683 mnkr mellan olika åtgärdsområden samt på 
vilka grunder åtgärder inom regional statlig transportinfrastruktur ska 
prioriteras inom länet.  
 
Regeringen har fattat beslut om slutgiltiga ekonomiska ramar för de 
regionala transportplanerna och Region Jönköpings län har efter detta fått i 
uppgift att fastställa innehållet i den regionala transportplanen för 
Jönköpings län 2022 – 2033. Fastställelsebeslut tas i Regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterat 2022-06-01 
• Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Robert Andersson (SD) Överlämnar för Sverigedemokraterna följande 
Ändringsyrkanden: 
Planen föreslår 157 milj. kr till utbyggnad av cykelvägar utmed statliga 
vägar. En del av problematiken med långcykling handlar om att kostnaden 
är hög i förhållande till nyttjandegraden (antalet trafikanter). Det beror 
främst på att långfärdscykling i stort sett bara nyttjas sommarhalvåret av 
naturliga orsaker. 
Ska cykelvägnätet i Jönköpings län utvecklas för både pendling och turism 
skulle det i många fall vara effektivare att ge bidrag till enskilda vägar för 
att rustas upp med bättre ytbeläggning. Det kan handla om servicevägar 
längs järnvägar, nedlagda banvallar eller åkervägar som drivs av byalag 
som kan rustas upp och länka samman cykelstråk. 
Ur turismsynpunkt är det mindre attraktivt att cykla på separerad bana intill 
högtrafikerade vägar. Sverigedemokraterna vill därför omdisponera ramen 
med 55 milj kr enligt följande. 

• Gång- och cykelinvesteringar längs regional statlig väg ny           
102 milj kr. 

• Investeringsbidrag till enskilda vägar ny 86 milj kr. 
 
Per-Allan Axén (M) överlämnar för Moderaterna följande 
protokollsanteckning. 
På en stor del av länets vägar kommer inga åtgärder att genomföras. 
Många av de sammanbindande vägstråken har en viktig funktion för bland 
annat pendling och godstransporter. På dessa stråk är endast ett fåtal 
åtgärder planerade. 
 
De funktionella stråken i vårt län är viktiga ur såväl 
trafiksäkerhetsperspektiv,tillgänglighetsperspektiv, säkrare transporter av 
gods samt pendling till arbete och studier. 
 
Moderaterna anser att andelen vägsatsningar som syftar till att stärka de 
funktionella stråken i vårt län är för få i slutversionen för regional 
transportplan för Jönköpings län. 
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs till protokollet. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Ordföranden Marcus Eskdahl (S) redogör för följande tillägg till beslutet: 
Med anledning av att Trafikverket ännu inte har sammanställt en analys av 
hur planen som regeringen fattat beslut om kan tolkas kan det finnas 
anledning att återkomma i den fortsatta beredningsprocessen. 
 
Tillägget bifalls av nämnden. 

Beslutsgång 
Därefter ställer ordföranden Sverigedemokraternas ändringsyrkanden under 
proposition, avslag mot bifall och finner att de avslås. 
 
Ordföranden finner att nämnden godkänner underlag till regional 
transportplan för Jönköpings län 2022 – 2033. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
3 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 116  
 
Tågplan 
Diarienummer: RJL 2022/1373 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande Persontågplan 2022-2035. 

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Flera för kollektivtrafiken styrande dokument tar upp persontågstrafikens 
betydelse för Jönköpings läns utveckling och målsättningarna i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet pekar på ett fördubblat resande i tågsystemen 
fram till år 2035.  
Persontågplanen är ett dokument som beskriver vilka åtgärder i 
trafikeringen som ska möjliggöra resandeökningen i systemet och beskriver 
bland annat förväntad trafikeringsvolym på de berörda bandelarna. 
Enligt beslutad budget 2022 ska en långsiktig tågplan tas fram för 
Jönköpings län. Tågplanen ska innehålla en strategi för hur den regionala 
tågtrafiken ska utvecklas på sikt och skapa robusthet i järnvägssystemet. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträdet 2022-06-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-01 
• Persontågplan 2022-2035 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) lämnar följande yrkanden: 
Moderaterna yrkar på återremiss av Tågplanen med anledning av att 
finansiering ej redovisats, samt att planen inte remitterats kommunerna. 
 
Leif Andersson (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag, och yrkar avslag på 
Moderaternas yrkande. I yrkandet instämmer Jeanette Söderström (S). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Willy Numann (V) lämnar följande Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet anser det mycket viktigt att elektrifieringen av tågbanorna 
fortsätter så att dieselloken kan fasas ut. Vi vill också särskilt lyfta fram 
vikten av att Vetlanda-Nässjö samt HNJ-banan rustas upp och prioriteras 
så att befolkningen kan lita på att tågen kommer och avgår i tid.  
 
Ordföranden medger att protokollsanteckningen biläggs till protokollet. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 
finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs med följande propositionsordning och utfall: 
JA - för att ärendet ska avgöras idag röstar följande ledamöter: 
Jeanette Söderström (S), Liza Oswald (S), Andreas Elamsson (C), Erik 
Lagärde (KD), Bengt Petersson (C), Linnea Nilsson (BA), Eric Hedlund (L), 
Emma Emanuelsson (MP), Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S). 
 
NEJ - för att ärendet ska återremitteras röstar följande ledamöter: 
Carina Källman (M) och Per-Allan Axén (M). 
 
Jan-Olof Svedberg (SD), Robert Andersson (SD) och Willy Neumann (V) 
avstår från att rösta. 
 
Omröstningsresultat 
Nämnden har därmed godkänt persontågplan för 2022-2035 med följande 
resultat: 
10 JA-röster, mot 2 NEJ-röster, 3 ledamöter avstår från att rösta. 

Beslutet skickas till 
Jönköpings länstrafik 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 117  
 
Projekt nya stambanor 
Diarienummer: RJL 2018/2955 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Godkänner för insatser kopplade till fortsatt arbete/projekt med Nya 
stambanor för höghastighetstrafik en ram motsvarande  
7,6 miljoner kronor för perioden 2022-2024. 

2. Finansiering sker med 50% ur anslaget för regionala 
utvecklingsmedel och 50% ur anslaget för statliga 1:1 medel. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har under tidigare projekttid, 2019-2021, aktivt 
deltagit i det nationella arbetet med nya stambanor i syfte att företräda 
Jönköpings län och dess kommuner i arbetet med nya stambanor för 
höghastighetstrafik i enlighet med målsättningarna i RUS. Regionen och 
aktuella stationskommuner, Tranås, Jönköping samt Värnamo har tidigare 
slutit avtal med Sverigeförhandlingen. I den senaste 
infrastrukturpropositionen 2021 har regeringen fastslagit att en samlad 
satsning skall ske på nya stambanor, men också med hänsyn till rådande 
ekonomiska förutsättningar samt med finansiering inom ram. Av 
trafikverkets förslag till nationell plan framgår att betydande 
utredningsarbete kvarstår och att besluten i nästkommande 
infrastrukturproposition kommer att ha stor betydelse för kommande 
utveckling av stambanorna. För att återigen mobilisera alla krafter i syfte att 
föra in dragningarna inom Jönköpings län i Trafikverkets planering bör 
projektet förlängas.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 
• Ansökan 2022-04-08 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Robert Andersson (SD) överlämnar följande yrkande: 
Sverigedemokraterna yrkar avslag med hänvisning till att kostnader för 
informationsinsatser och samordning kring höghastighetsbanorna bör ligga 
på staten som är huvudansvarig. 
Vår linje är att vi är emot höghastighetsbanan för att det är för dyrt. 
 
Leif Andersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, bifall mot avslag, och finner 
föreliggande förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 118  
 
Remiss - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 
2022:14) 
Diarienummer: RJL 2022/841 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner bilagt yttrande som svar till finansdepartementet 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning. 
 
Region Jönköpings län anser att det är positivt att frågor och utmaningar 
som rör bostadsförsörjning – och inte bara bostadsbyggande – klargörs och 
samlas på ett tydligt sätt genom en ny bostadsförsörjningslag, nationella mål 
för bostadsförsörjning samt krav på nationella och kommunala 
handlingsplaner för bostadsförsörjning. 
 
Region Jönköpings län önskar att rollen som Sveriges regioner förväntas ta 
avseende bostadsförsörjningen klargörs och ser gärna att kravbilden och 
omfattningen av analyser gällande bostadsförsörjning görs tydligare. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Förslag till yttrande daterat 2022-06-07 
• Missiv daterad 2022-06-07 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 119  
 
Överenskommelse avseende beslut om allmän 
trafikplikt 
Diarienummer: RJL 2022/1546 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande överenskommelse avseende behörighet för 
Västra Götalandsregionen att fatta beslut om allmän trafikplikt för 
busstrafik i Jönköpings län.  

Sammanfattning  
I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i respektive region föreslås 
Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län träffa 
överenskommelse avseende behörighet för Västra Götalandsregionen att 
fatta beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Missiv daterad 2022-06-07 
• Överenskommelse avseende beslut om allmän trafikplikt  

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Jönköpings länstrafik 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 102-120 

Tid: 2022-06-21 kl. 11:00  

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosensalen 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 120  
 
Övrigt 
 
Ordföranden önskar nämndens ledamöter en trevlig sommar och förklarar 
sammanträdet för avslutat kl 17:10. 
 
1:e vice ordf. Leif Andersson (C) önskar ordföranden detsamma. 

Beslutets antal sidor 
1 

2729



 

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2022-09-06 

 Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

• Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2022-05-03, 2022-05-31, 2022-06-21 
• Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
• Årsmötesprotokoll Regionsamverkan Sydsverige, RJL 2022/517 
• Protokoll årsstämma 2022 Svensk Kollektivtrafik, 2022-05-24 

 
Inkomna handlingar 

 
• Beslut Trafikverket, RJL 2021/2368 Remiss – Länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2022-2033 för Östergötland län. 
Utgående skrivelser 

 
• Remiss – Nedläggning av spår 10 och 11 på driftplats Värnamo bandel 720, RJL 

2022/1526 
• Remiss för förslag för bostadsförsörjningsprogram 2023–2027, Mullsjö kommun, RJL 

2022/1541 
 
 

 
Regeringsbeslut 
 

• Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

 

RJL 2022/4
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Laura Habib2022-08-29

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Region Jönköpings län

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Sekretess: Visas ej

2022-09-06

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

231854 Missiv förslag till bostadsförsörjningsprogram 2023 
- 2027 för Mullsjö kommun

Karin Hermansson §7/2022

2022-08-15 Mullsjö kommun Karin Hermansson

RJL 2022/1541 Remiss för förslag för bostadsförsörjningsprogram 
2023–2027, Mullsjö kommun

TIM 4.1.3

Ida Hedberg

Sidan  1 av 1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 106  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Sidan  1 av 2 
 

    

 

     

             
   

Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2022-07-01 
 

Utskriven av: 
 

Sebastian Karlberg 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2022.7267 I Europeiska kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och Rådets förordning om 
det europeiska hälsodataområdet, COM (2022) 
197 final. Svensk version 

Nathalie Bijelic Eriksson 

2022-06-07  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1322  Remiss - PM Europeiska kommissionens förslag 
till Europaparlamentets och Rådets förordning 
om det europeiska hälsodataområdet, COM 
(2022) 197 final 

REMISS 

2022.7280 I Nedläggning av spår 10 och 11 på driftplats 
Värnamo bandel 720 

Erik Bromander 

2022-06-07  Trafikverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1526  Remiss - Nedläggning av spår 10 och 11 på 
driftplats Värnamo bandel 720 

REMISS 

2022.7325 I Bostadsförsörjningsprogram 2023–2027, Mullsjö 
kommun 

Laura Habib 

2022-06-09  Mullsjö kommun RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1541  Remiss för förslag för 
bostadsförsörjningsprogram 2023–2027, Mullsjö 
kommun 

REMISS 

2022.7328 I Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet tidiga 
insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) 

Evelina Örn 

2022-06-09  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1542  Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet - 
delaktighet tidiga insatser och inom lagens ram 
(SOU 2022:22) 

REMISS 

2022.7622 I Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och 
regionplan i en digital miljö 

Erik Bromander 

2022-06-15  Finansdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1591  Remiss - Boverkets rapport (2021:27) Översikts- 
och regionplan i en digital miljö 

REMISS 

2022.7760 I Betänkandet rätt och rätt - ett förbättrat 
regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

Patrick Nzamba 

2022-06-17  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1628  Remiss - Betänkandet rätt och rätt - ett förbättrat 
regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

REMISS 
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Sidan  2 av 2 
 

    

 

2022.7798 I Samråd översiktsplan Sävsjö kommun Erik Bromander 
2022-06-20  Sävsjö kommun RLK o Verksamhetsnära 

funktion 
RJL 2022/1631  Samråd översiktsplan Sävsjö kommun REMISS 

2022.7819 I Arlanda flygplats  en plan för framtiden Erik Bromander 
2022-06-20  Regeringskansliet RLK o Verksamhetsnära 

funktion 
RJL 2022/1638  Remiss - Rapporten Arlanda flygplats – en plan 

för framtiden (Ds 2022:11) 
REMISS 

2022.7822 I Vård och behandling av provocerad vulvodyni – 
Nationella rekommendationer och indikatorer till 
beslutsfattare och stöd till 
vårdpersonal 

Evelina Örn 

2022-06-15  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1641  Remiss - Vård och behandling av provocerad 
vulvodyni – Nationella rekommendationer och 
indikatorer till beslutsfattare och stöd till 
vårdpersonal 

REMISS 

2022.7903 I Läkemedelsverkets framställan om justering av 
avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, 
sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell 
dosverksamhet 

Evelina Örn 

2022-06-20  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1648  Remiss - Läkemedelsverkets framställan om 
justering av avgifter för öppenvårdsapotek, 
partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning 
och maskinell dosverksamhet 

REMISS 

2022.7953 I Remissmissiv Fredric Fingal 
2022-06-21  Transportstyrelsen Länstrafiken 

RJL 2022/1664  Remiss av förslag till ändringar i 
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2023 

REMISS 

2022.7993 I En modell för att mäta och belöna progression 
inom sfi 

Thomas Strand 

2022-06-21  Utbildningsdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1671  Remiss- En modell för att mäta och belöna 
progression inom sfi 

REMISS 

2022.8187 I Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet Anna Olsson 

2022-06-27  Miljödepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1713  Remiss av Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt 
för klimatet 

REMISS 

2022.8341 I Ändring av målbeskrivningar i föreskrifter och 
allmänna råd om läkarnas 
specialiseringstjänstgöring 

Evelina Örn 

2022-06-28  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1726  Remiss - Ändring av målbeskrivningar i 
föreskrifter och allmänna råd om läkarnas 
specialiseringstjänstgöring 

REMISS 
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Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2022-08-02 
 

Utskriven av: 
 

Nina Granström 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Remisser juli 2022 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2022.9031 I Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor 
inom utbildning till sjuksköterska och 
barnmorska 

Nathalie Bijelic Eriksson 

2022-07-05  Utbildningsdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1834  Remiss - Tryggare i vårdyrket - en översyn av 
vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska 
och barnmorska (SOU 2022:35) 

REMISS 

2022.9036 I Förslag till föreskrifter för kosmetiska solarier 
och artificiella solningsanläggningar 

Evelina Örn 

2022-07-05  Strålsäkerhetsmyndigheten RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1835  Remiss - Förslag till föreskrifter för kosmetiska 
solarier och artificiella solningsanläggningar 

REMISS 

2022.9051 I Statens väg- och transportforskningsinstituts  
VTI  Utredning av mål om ökad andel cykling i 
Sverige 

Erik Bromander 

2022-07-06  Infrastrukturdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1840  Remiss - Statens väg- och 
transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av 
mål om ökad andel cykling i Sverige 

REMISS 

2022.9053 I God tvångsvård – trygghet, säkerhet och 
rätts¬säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 

Evelina Örn 

2022-07-06  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1841  Remiss - God tvångsvård – trygghet, säkerhet 
och rätts¬säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård 
och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 

REMISS 

2022.9363 I Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården 
(Ds 2022:15) 

Evelina Örn 

2022-07-15  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1909  Remiss - Regler om privata 
sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) 

REMISS 

2022.9685 I Europeiska kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om kvalitets- och 
säkerhetsstandarder för ämnen av 
mänskligt ursprung avsedda för användning på 

Nathalie Bijelic Eriksson 
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människor och 
upphävande av direktiven 2002/98/EG och 
2004/23/EG 

2022-07-26  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1947  Remiss - Europeiska kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om 
kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av 
mänskligt ursprung avsedda för användning på 
människor och 
upphävande av direktiven 2002/98/EG och 
2004/23/EG 

REMISS 

2022.9695 I Betänkandet Vår demokrati - vård att värna varje 
dag SOU 2022:28 volym 1 

Lena Strand 

2022-07-27  Kulturdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/1949  Remiss av Betänkandet Vår demokrati - vård att 
värna varje dag  
SOU 2022:28 

REMISS 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 118  
 
Kurser och konferenser 
Hållbarhetsdag 202 – 10 november 
Presidiet beslutar att nämndens ordinarie ledamöter tillåts delta i rubricerad 
konferens. 
 
Konferens om regional utveckling – 15 oktober 
Presidiet beslutar att nämndens ordinarie ledamöter tillåts delta i rubricerad 
konferens. 
 
MUCFs regionträff - Vägar till social hållbarhet – 27 oktober 
Presidiet beslutar att tillåta en ledamot från koalitionen och en ledamot från 
oppositionen att delta i konferensen. 
 
Klimatkonferens 20 oktober 
Presidiet beslutar att tillåta presidiet att delta i konferensen. 
 

Beslutets antal sidor 
1 

37



 

SAVE THE DATE – 10 NOVEMBER 2022 

Program – Hållbarhetsdag 2022 
Hållbarhetsdag 2022 - Tillsammans gör vi skillnad! 
Att arbeta med hållbar utveckling innebär att utveckla vår verksamhet både ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. På årets hållbarhetsdag erbjuder vi tillsammans med 
våra verksamheter ett smörgåsbord av inspiration. 

Nedan hittar du de programpunkter som är planerade. Löpande uppdaterad information om 
vad som kommer att hända finns på intranätet.  

Digitala föreläsningar: 
 Att styra och leda för hållbarhet (Christine Feuk, Sveriges kommuner och regioner). 
 Läkemedel och miljö (Björn Eriksson, Region Gävleborg). 
 Mänskliga rättigheter  i praktiken (Lejla Mundzic, Emerga Institute). 
 Ekonomisk hållbarhet – vad är det? (Maria Berghem, Region Jönköpings län). 
 Biologisk mångfald i våra utemiljöer (Robert Burman, Region Jönköpings län). 
 Hur kan våra naturbruksgymnasier var en del av regionens livsmedelsförsörjning? (Jessica 

Syrén Beskow, Region Jönköpings län). 

Aktiviteter i våra verksamheter och studiebesök: 
 Mat och klimat i område måltids restauranger. 
 Alla våra skolor kommer att ha aktiviteter för elever och personal. På Stora Segerstad 

naturbrukscentrum planeras t.ex. en digital tipsrunda på skolans vandringsled och särskilt 
komponerad meny i restaurangen. 

 Information i våra sjukhusentréer. 
 Flättinge gårdscafé – är sötlupiner nästa klimatsmarta gröda? (Regional utveckling, 

Region Jönköpings län). 

 

Område miljö 
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MUCF Regionträffar 2022 – med fokus på regionerna. 27 oktober: Social hållbarhet

Välkommen till MUCF:s regionträff  för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Idag är fokus 
på social hållbarhet och hur vi kan uppnå det med hjälp av barn och ungas delaktighet, ett 
ungdomsperspektiv och samverkan med det civila samhället.

Datum: den 27 oktober 
Tid: klockan 10.00-15.00
Plats: Kapitel 8 Klarastrand, Stockholm. Det finns möjlighet att delta digitalt.
Målgrupp: Regionträffen riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer. 
Anmälan: via mucf.se/kalender I anmälan anger du om du vill delta digitalt eller på plats i Stockholm. 

Program
Under dagen kommer aktuell forskning presenteras och regionala exempel att delas. Ni som deltar 
på plats i Stockholm får möjlighet att delta i efterföljande workshops, under ledning av forskarna, 
om hur ni kan arbeta vidare med frågorna.

• Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, presenterar 
forskning om social innovation som ett sätt att möta aktuella samhällsutmaningar på 
nytänkande sätt. Hon ger praktiska exempel från olika delar av landet och hur det kan bidra till 
hållbar utveckling och Agenda 2030. Särskilt uppmärksammar hon civilsamhällets innovations-
kraft och hur regioner kan dra nytta av samverkan med olika samhällsaktörer i arbetet för socialt 
hållbar regional utveckling.  

• Sofia Enell, universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, presenterar 
forskning om barn och ungas rättigheter och delaktighet, med fokus på olika sätt att se 
på barn och ungas delaktighet. Vad innebär det i praktiknära arbete vs. ledning och styrning? 
Sofia leder en workshop om hur barn och ungas delaktighet kan främjas ur ett helhetsperspektiv 
och anammas på barnen och de ungas egna arenor. Att främja barn och ungas delaktighet är en 
förutsättning för att nå socialt hållbara samhällen. 

• MUCF:s verktyg och webbutbildning om Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv presen-
teras. All verksamhet och insatser som rör unga ska ha ett ungdomsperspektiv för att uppnå de 
tre ungdomspolitiska målen - goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen. Det Rättighetsbaserade ungdomsperspektivet kan användas som verktyg i 
regioner för att förenkla och säkerställa att regionen lever upp till de ungdomspolitiska målen.  

Mer information om regionträffen, forskarna som medverkar och anmälan 
finns på mucf.se/kalender.

Anmäl dig idag: mucf.se/kalender

Regionträff

Vägar till 
social hållbarhet

27
oktober

Dnr: 0776/22
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Hej och tack för senast! 
 
Vi hoppas att du hade stort utbyte av konferensen om regional utveckling på Spira förra veckan - vare 
sig du deltog på plats eller var med digitalt. Jag tycker det var roligt att äntligen få träffa så många 
människor på riktigt och dessutom spännande att lyssna på alla medverkande. Särskilt glädjande var 
att det finns en samsyn i länet om att vi måste genomföra den regionala utvecklingsstrategin 
tillsammans för att bli Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region.  
 
Jag och mina medarbetare har redan bestämt oss för att arrangera en ny konferens om regional 
utveckling nästa år. Anteckna gärna redan nu den 15 november 2022 i din kalender, så att du har 
möjlighet att komma.  
 
Vi vill förstås att konferensen 2022 ska bli ännu bättre. Därför tar vi gärna del av dina synpunkter på 
vad vi kan förbättra till nästa gång. Kanske har du också idéer om innehåll. Mejla oss på 
regional.utveckling@rjl.se 
 
Om du vill se någon programpunkt i efterhand så håller vi på att lägga upp filmer på Youtube. De är 
endast nåbara via länk och är inte publika. Än så länge går endast de tre första programpunkterna att 
se, men vi fyller på eftersom.  
Länk till filmerna: filmer-regional-utvecklingskonferens-18-nov-2021.pdf (rjl.se) 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Karin Hermansson 
Regional Utvecklingsdirektör 
Region Jönköpings län 
karin.hermansson@rjl.se 
0730-397138 
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Till politiker och beslutsfattare 
 
Välkommen till webbinariet: ”Hur arbetar vindkraftsprojektörer?” den 26 augusti klockan 9-12. 
 
Under webbinariet deltar vindkraftsprojektörerna OX2, Vindin och Klämman Vind, som alla har 
vindkraftsprojekt i Jönköpings län. Som deltagare får du höra hur projektörerna arbetar när projekt 
utvecklas. De ämnesområden som kommer att beröras är exempelvis val av projekteringsområde, 
kommunikation och information med och till berörda, vindkraftens bidrag till lokalsamhällen samt 
ägarstrukturer. 
 
Syftet är att ge dig som deltagare ökad förståelse för projektörernas perspektiv och arbetssätt. 
Webbinariet avslutas med diskussion i grupper mellan deltagarna. 
 
Anmälan: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=9aa6e81dbc82 
 
Mer info: Webbinarium: Hur arbetar vindkraftsprojektörer?, Energikontor Norra Småland (rjl.se) 
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     INBJUDAN 
                   PANELSAMTAL 

           ”FOLKBILDNINGENS ROLL I EN DEMOKRATI”  

 
Härmed bjuder Jönköpings Länsbildningsförbund in Jönköpings läns riksdagsledamöter att 
delta i ett panelsamtal/debatt. 

Ämnet är folkbildningens roll i en demokrati och en diskussion om bildningsfrågor. 

En person per parti (kan inte ordinarie medverka går det bra att skicka en ersättare)  

Anmälan om deltagande mailas till info@jlbf.nu 

Program: 

09.00-09.10 Presentation av paneldeltagare 

09.10-10.10 Diskussion 

10.10-10.30 Paus 

10.30-11.00 Diskussion/frågor från åhörare 

Moderator: Erik Lindfelt 

Var: Kulturhuset Spira- Cafescenen 

När: Fredagen den 26 augusti kl.09.00-11.00  

 

Åhörare och deltagare: 

ANA-nämnden, Kulturutskottet 

Studieförbunden, Folkhögskolor 

Anmälan görs på info@jlbf.nu  

Välkomna! 

Jönköpings Läns Bildningsförbund 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 108  
 
Månadsrapport 
Camilla Holm budgetchef, informerar presidiet om månadens ekonomiska 
resultat som läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Månadsrapport – juli 2022, TIM 
1  0  1  0  av 2 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Antal resor 2022 
ska öka jfm 2021 
 
 
 
 

78 % 

 
 

Statistiken inkluderar skolresor 
både i årets och tidigare års utfall. 
Resandet har ökat stadigt sedan 
årets början och det är troligt att 
resandet är ännu högre än vad 
antalet valideringar i statistiken 
visar. Det pågår arbete med 
intrimning av kundräkningssystem 
ombord på bussarna, vilket 
kommer visa antalet faktiska resor 
framöver på ett bättre sätt. 
Det har sedan början av 
sommaren pågått en kampanj för 
att öka valideringarna ombord och 
det har uppmanats om att 
påstigning ska ske i främre 
dörrarna för att valideringsgraden 
ska öka. Ackumulerat är ökningen 
av resandet/valideringarna 78 % 
jämfört med föregående år och är 
nu uppe i ca 70 procent av 2019 
års nivå ackumulerat. I juli månad 
är resandet ca 85 procent av 2019 
års nivå. 

 

 Ekonomi i balans 
 
 
 
 

-79 086tkr 

 

 

Regional utveckling (TIM) -79,1 
mnkr 

 
 Regional utveckling (TIM) -79,1 mnkr

A. Länstrafiken (-80,3 mnkr )
Budgetavvikelsen är negativ med totalt 80,3 mnkr tom juli månad.
Allmän trafik (-63 mnkr)
På biljettintäktssidan har avvikelserna mot budget minskat varje månad och i juli månad nåddes budget. Ackumulerat är avvikelsen på 
biljettintäkter ca 35 mnkr mot budget. Det kommande statsbidraget för intäktsbortfall är uppbokat med 8,7 mnkr för perioden.
På kostnadssidan är det fortsatt negativa avvikelser framförallt på grund av prisutvecklingen på bränsle/energi vilket innebär ökade 
ersättningar till entreprenörerna. Indexutvecklingen har ökat ytterligare under sommarmånaderna och ackumulerat tom juli rör det sig 
om ca 38 mnkr som index avviker mot budgeterade prisökningar i den allmänna kollektivtrafiken. Vidare har det varit många inställda 
tågavgångar inom Krösatågen vilket lett till ökade kostnader för ersättningsbussar. Till viss del vägs dessa underskott upp av andra 
ersättningar som är lägre än budgeterade samt reducering av ersättningar pga viten.
Serviceresor (-18 mnkr)
Inom Serviceresor är avvikelsen efter juli 18 mnkr där 3 mnkr beror på efterreglering av miljöersättning avseende 2021. Cirka 9 mnkr 
beror på indexreglering samt övrigt 6 mnkr beror på tidigare ensamåkning och glesare i fordonen, men även dyrare resor överlag. Vi 
ser att kostnad per resa exkl index ökat. Samkörningen är något lägre än den var före pandemin.

B. Centrala ansvar (+1,3 mnkr)
Ett överskott på 1,2  mnkr finns för anslaget för projektmedel som inte nyttjats samt att nämnden egna kostnader visar ett 
budgetöverskott på 74 tkr till och med juli månad.

45



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 110  
 
Återrapport- uppdrag se över trafikutbud 
Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg, presenterar förslag till åtgärder utifrån 
uppdrag som getts att se över trafikutbudet, se bilaga. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 111  
 
Servicereseupphandling 2024 
Serviceresechef Anna-Karin Malm informerar om kommande upphandling 
av serviceresor 2023, se bilaga. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 112  
 
Remiss - Godstransporter på väg - Vissa 
frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system 
SOU 2022:13 
Diarienummer: RJL 2022/1331 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss.  

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-11 
• Förslag till yttrande daterad 2022-09-06 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(1) 

 2022-08-11 RJL 2022/1331 

  

 

  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

Godstransporter på väg - Vissa 
frågeställningar kring ett nytt 
miljöstyrande system (SOU 2022:13) 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet. 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.  
 

Information i ärendet 
Regeringen beslutade den 16 april 2020 att tillsätta en särskild utredare med 
uppdrag att analysera utformningen av ett nytt miljöstyrande system som ett 
alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften för godstransporter på väg och 
som kan bidra till att miljö- och klimat-målen nås, användas för uttag av skatt och 
bidra till förbättrad kon-troll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-11 
• Förslag till yttrande daterad 2022-09-06 

 

Beslut skickas till 
Finansdepartementet 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander 
sektionschef 
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YTTRANDE 1(2) 

 2022-09-06 RJL 2022/1331 

  

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

  

                      
                      

Finansdepartementet 
      
            
 

Godstransporter på väg - Vissa 
frågeställningar kring ett nytt 
miljöstyrande system (SOU 2022:13) 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ser positivt på att en översyn av systemet genomförs och 
vill göra följande medskick till den fortsatta processen. 

• Systemet måste vara långsiktigt stabilt och förutsägbart samt att uttaget 
av avgifter inte får innebära någon extra administrativ börda för de 
enskilda företagen. 

• Det är viktigt att systemet inte snedvrider konkurrensen utan blir 
neutralt för företag från olika delar av landet eller från olika länder. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län anser att remissen innehåller en gedigen genomgång av 
nuvarande system och de olika för- och nackdelarna med olika tänkbara 
utformningar av ett framtida system. 
Följande perspektiv är viktigt att beakta i den fortsatta processen. 

- Långsiktigt stabila planeringsförutsättningar är viktigt både i samhället i 
stort och för enskilda företag och individer. Region Jönköpings län arbetar 
aktivt med att skapa så goda utvecklingsmöjligheter som möjligt för 
företag och individer i länet. I detta sammanhang är det viktig att 
eventuella osäkerheter om kommande avgifter och pålagor minimeras så 
att beslut om framtida satsningar och investeringar kan tas på goda 
grunder. 

- En sund och rättvis konkurrenssituation är viktigt för ett framgångsrikt 
näringsliv. Region Jönköpings län vill därför betona att systemet måste 
utformas så att alla aktörer kan konkurrera på samma villkor, detta gäller 
både utifrån geografisk placering inom landet som i förhållande till företag 
från andra länder. 
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YTTRANDE 2(2) 

  RJL 2022/1331 

 
 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för Trafik, 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 

Infrastruktur och Miljö 
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SOU 2022:13

Betänkande av  
Utredningen om ett nytt miljöstyrande  
system för godstransporter på väg

Stockholm 2022

Godstransporter på väg 
– vissa frågeställningar kring ett nytt  
miljöstyrande system
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SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför 
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). 
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
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Till statsrådet och chefen 
för Finansdepartementet 

Regeringen beslutade den 16 april 2020 att tillsätta en särskild utredare 
med uppdrag att analysera utformningen av ett nytt miljöstyrande 
system som ett alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften för 
godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö- och klimat-
målen nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad kon-
troll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken (dir. 2020:38). 
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Förkortningar och förklaringar 

Bärighet Beskriver hur tunga fordon en väg eller 
bro i det allmänna vägnätet får belastas 
med. Det allmänna vägnätet är indelat i 
fyra bärighetsklasser. 

Cabotage Rätten för en transportör att utöva till-
fälliga yrkesmässiga transporter på väg 
i ett annat EU-land än det där denne är 
etablerad. 

CO2 Kemisk beteckning för koldioxid. 

CoC Certificate of Conformity (Intyg om 
överensstämmelser) är en handling där 
tillverkaren intygar att fordonet om-
fattas av ett EU-typgodkännande. 

Euro-utsläppsklass En utsläppsklass för ett fordon baserat 
på de emissionskrav som fordonets 
motor uppfyller; ju renare fordon, desto 
högre utsläppsklass. För nya tunga last-
bilar styrs klassning av avgasutsläppen 
av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider 
och partiklar. Utsläpp av koldioxid in-
går inte. 
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Eurovinjettdirektivet Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om 
avgifter för fordon för användningen 
av väginfrastrukturer, tidigare Europa-
parlamentets och rådets direktiv 
1999/62/EG av den 17 juni 1999 om 
avgifter på tunga godsfordon för an-
vändningen av vissa infrastrukturer. 

Intermodala 
godstransporter 

Sådana transporter som är samman-
kopplade av två eller fler transportslag. 

NOx Kemisk betäckning för kväveoxider. 

Priskänslighet 
(priselasticicitet) 

Mått på förändrad efterfrågan eller 
utbud vid en prisförändring. 

TEN-T Transporteuropeiska transportnätet. 

Trafikarbete Trafikarbete beskriver mängden trafik 
inom ett visst område under en viss tid 
och uttrycks i enheten fordonskilo-
meter. 

Trafikintensitet Antal fordon på en viss väg under en 
viss tidsperiod. 

Transportarbete Transportarbete beskriver transporter 
av personer eller gods inom ett visst 
område under en viss tid och uttrycks, 
för godstransporter, i enheten tonkilo-
meter. En tonkilometer beräknas som 
en förflyttning av ett ton gods en kilo-
meter. 

VECTO  Vehicle Energy Consumption Calcula-
tion Tool är en beräkningsmodell som 
EU-kommissionen utvecklat. Certifi-
ering enligt dessa beräkningar ligger till 
grund för indelning i koldioxidutsläpps-
klass för den specifika lastbilen.  
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Vägavgift  Med vägavgift avses enligt eurovinjett-
direktivet ett bestämt belopp som ska 
erläggas för att ge fordonet rätt att 
under en given tid använda vissa infra-
strukturer. 

Vägtull Med vägtull avses enligt eurovinjett-
direktivet ett bestämt belopp som ska 
betalas för ett fordon, grundat på den 
tillryggalagda sträckan inom en viss 
infrastruktur och på fordonstyp, där 
erlagd betalning innebär att ett fordon 
får rätt att använda infrastrukturerna, 
och som består av en eller flera av föl-
jande avgifter: 

a) en infrastrukturavgift, 

b) en trängselavgift, eller 

c en avgift för externa kostnader. 

ÅDT Årsmedeldygnstrafik i antal fordon per 
dygn i medel under ett år. Ger ett mått 
på trafikintensitet. 
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Sammanfattning 

Uppdraget 

Utredningen har haft i uppdrag att analysera utformningen av ett 
nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande euro-
vinjettavgiften för godstransporter på väg och som kan bidra till att 
miljö- och klimatmålen nås, användas för uttag av skatt och bidra till 
förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken. I utred-
ningens uppdrag har ingått att analysera olika alternativ till den nu-
varande eurovinjettavgiften, såsom ett avståndsbaserat system eller 
ett system som varken är tidsbaserat eller avståndsbaserat. Utred-
ningen har också haft i uppdrag att föreslå hur sådana tekniska 
system och sådan information som införandet av ett nytt system 
skulle medföra skulle kunna användas för att skapa förbättrade möj-
ligheter till kontroll av andra regelverk för yrkestrafik. Det har även 
ingått att analysera hur de tekniska systemen och administrationen 
av kontroll av såväl det nya systemet som regelefterlevnaden bäst an-
passas till gällande svensk och EU-rättslig lagstiftning, behovet av att 
värna skyddet för den personliga integriteten och bestämmelserna om 
offentlighet och sekretess, samt vilka ändringar i gällande lagstiftning 
som skulle kunna göras för att underlätta detta. Vidare har i uppdraget 
ingått att utreda och lämna förslag på hur ett nytt miljöstyrande sy-
stem bör avgränsas och differentieras geografiskt, åtminstone mellan 
tätort och landsbygd, och vilka effekter en sådan avgränsning och 
differentiering medför för olika delar av landet. I uppdraget har 
också ingått att analysera hur en differentiering utifrån fordons-
egenskaper inom ramen för ett nytt miljöstyrande system kan ut-
formas för att bidra till ökad miljöstyrning. Utredningen har även 
haft i uppdrag att analysera om det är juridiskt möjligt och om det 
är lämpligt att kombinera ett avståndsbaserat system med ett system 
för återbetalning av bränsleskatt och, för det fall ett sådant system 
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bedöms möjligt och lämpligt, föreslå hur det i så fall bör utformas. 
Vidare har i uppdraget ingått att följa pågående arbete kring utveck-
lingen av elvägar och i den utsträckning det är möjligt analysera om 
ett avståndsbaserat system skulle kunna spela en roll i samband med 
tillträdeskontroll och debitering av kostnader för elvägar. 

Det nya miljöstyrande systemet bör vara avståndsbaserat 

Ett av de grundläggande kriterierna för att uppfylla syftet med ett 
nytt miljöstyrande system är att utländska fordon ska ingå. Systemet 
ska även kompensera för budgetförsvagningen vid slopad eurovinjett-
avgift (vägavgift). Stöd och olika typer av regleringar uppfyller inte 
dessa kriterium. Höjd fordonskatt kan kompensera för den budget-
försvagning som en slopad vägavgift medför men utländska fordon 
ingår inte i ett sådant system. En höjd drivmedelsskatt kan bidra till 
att miljö- och klimatmålen nås. En höjd dieselskatt kan kompensera 
för budgetförsvagningen och i viss mån tas ut av utländska fordon men 
kan inte utjämna konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska 
åkare eller bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnad. Möjlig-
heten att utjämna konkurrensvillkoren och förbättra kontrollen finns 
däremot enbart inom ett avståndsbaserat system. Ett avståndsba-
serat system har även i högre utsträckning möjlighet att beakta 
Sveriges särskilda geografiska förhållanden jämfört med höjd driv-
medelsskatt. Utredningen anser att ett avståndsbaserat system är det 
enda alternativet som uppfyller de syften och krav som uppställs i 
kommittédirektiven och förordar därför ett avståndsbaserat system 
som alternativ till det nuvarande tidsbaserade systemet. 

Skattepliktigt vägnät och beskattade vägar inom 
detta vägnät 

Det skattepliktiga vägnätet ska omfatta europavägar, riksvägar och 
primära länsvägar. Inom det skattepliktiga vägnätet ska de vägar som 
har en trafikintensitet som understiger 500 tunga fordon per dygn 
som huvudregel undantas från beskattning. En utvärdering av väg-
nätets omfattning och eventuell avledning bör göras en viss tid efter 
att det nya avståndsbaserade systemet för uttag av skatt har införts. 
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Geografisk differentiering 

Utredningen föreslår att med tätort ska avses de kommuner som 
ingår i Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområden i enlig-
het med Naturvårdsverkets zonindelning utifrån EU:s luftkvalitets-
direktiv. En högre skatt ska tas ut på det beskattade vägnätet i dessa 
tätorter. Befolkningstätheten i dessa tätorter ligger inom det inter-
vall som anges i eurovinjettdirektivets definition av tätort (eng. 
suburban), dvs. mellan 150 och 900 invånare per kvadratkilometer. 
Denna indelning kan anses vara väl avvägd utifrån syftet med en 
avståndsbaserad skatt. 

Utredningen anser att differentieringen mellan dessa tätorter och 
landsbygd bör utformas som ett tätortstillägg i den avståndsbaserade 
skatten som speglar högre externa kostnader för luftföroreningar 
och buller för tätortskörning baserat på referensvärden bilaga IIIb i 
det reviderade eurovinjettdirektivet. Syftet med detta förslag är att 
externa kostnader från lastbilstrafiken i högre utsträckning täcks 
med en mer rättvisande prissättning. 

Utredningen föreslår även att den avståndsbaserade skatten ska 
differentieras geografiskt utifrån län och en lägre skattenivå, gles-
bygdsnivå, ska tas ut för vägar i län med låg befolkningstäthet (gles-
bygdslän). Denna differentiering kan kombineras med förslaget om 
att en högre skatt ska tas ut på det beskattade vägnätet i tätorter. 

Med glesbygdslän avses län där befolkningstätheten är under 
30 invånare per kvadratkilometer. Berörda län är Norrbottens, Jämt-
lands, Västerbottens, Dalarnas, Västernorrlands, Gävleborgs, Värm-
lands, Gotlands, Kalmar och Kronobergs län. Syftet med detta för-
slag är att hänsyn tas till Sveriges särskilda förhållanden med relativt 
gles lastbilstrafik och långa transportavstånd inte minst avseende 
näringslivets konkurrenskraft. 

Differentiering utifrån fordonsegenskaper 

Skatteuttaget bör enligt det reviderade eurovinjettdirektivet delas 
upp på en infrastrukturavgift och en avgift för externa kostnader. 
Differentieringar i dessa båda delar bör baseras på uppgifter som 
finns registrerade för fordon och avse fasta fordonsegenskaper så att 
dessa registrerade uppgifter tillsammans ger en skattenivå för den 
specifika lastbilen. 

70



Sammanfattning SOU 2022:13 

20 

Utredningen bedömer att den avståndsbaserade skatten bör dif-
ferentieras utifrån fordonets, eller fordonskombinationens, total-
vikt, Euro-utsläppsklasser och eventuellt antalet hjulaxlar. 

I det reviderade eurovinjettdirektivet ställs krav på att en avstånds-
baserad skatt ska differentieras utifrån vilken koldioxidutsläppsklass 
ett fordon tillhör, antingen genom en differentierad infrastruktur-
avgift eller som en differentierad komponent i avgiften för externa 
kostnader. Differentieringen blir tvingande om inget unionsövergri-
pande styrmedel införs som prissätter koldioxidutsläpp inom trans-
portområdet. 

Om den avståndsbaserade skatten måste differentieras utifrån 
fordonets koldioxidutsläppsklass bör det i den fortsatta beredningen 
utredas närmare hur denna differentiering ska utformas. 

Det nya miljöstyrande systemet och förbättrad kontroll 
av regelefterlevnad avseende yrkestrafik på väg 

Uppgifterna om bl.a. gränspassager från systemet för uttag av skatt 
bör användas i syfte att förbättra möjligheterna till kontroll av regel-
verket kring cabotagetransporter. Det är inte möjligt att använda 
informationen från systemet för uttag av skatt eller från kontroll-
systemet, och inte heller de tekniska systemen, för att förbättra kon-
trollen av kör- och vilotidsregleringen. 

Utredningen gör bedömningen att kartpassningen och beräk-
ningen av den avståndsbaserade skatten bör göras centralt hos avgifts-
upptagaren, dvs. Transportstyrelsen. Utredningen lämnar förslag på 
en teknisk och administrativ lösning för hur en förbättrad kontroll 
av cabotagetransporter kan genomföras. I och med den centralise-
rade beräkningen av den avståndsbaserade skatten har Transport-
styrelsen information om samtliga tunga fordons positioner. Från 
dessa uppgifter kan uppgifter om bl.a. utländska fordons gräns-
passager filtreras ut. Därigenom är det möjligt att se hur länge ett 
fordon har befunnit sig i landet och när det senast lämnade landet, 
vilket medför att fordon efter viss tid kan misstänkas för överträ-
delse av cabotageregelverket (som från och med den 21 februari 2022 
även gäller för vägdelen av kombinerade transporter). Utredningen 
föreslår att Polismyndigheten bör få tillgång till uppgifterna om de 
fordon som misstänks för överträdelse mot cabotageregelverket och 
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även skälet till misstanken så att vägkontrollerna kan riktas in på 
dessa fordon. Vid fordons passage av kontrollstation bör även kon-
trolleras om fordonet är misstänkt för överträdelse av cabotage-
regelverket. 

Återbetalning av bränsleskatt 

Utredningen bedömer att det inte kan anses vara juridiskt möjligt 
att koppla ett system för återbetalning till den nya avståndsbaserade 
skatten. Däremot kan ett återbetalningssystem som inte har den 
kopplingen vara möjlig avseende en nedsättning av skatten på diesel 
för tunga fordon över 7,5 ton enligt nuvarande energiskattedirektiv. 
För förbrukning i sådana fordon skulle dock återbetalningsbeloppet 
bli begränsat då EU:s minimiskattenivåer för diesel måste uppfyllas. 
Med utgångspunkt från svenska skattenivåer på diesel, kan en åter-
betalning maximalt medges med omkring 1 krona per liter. 

Utredningen anser att ett återbetalningssystem visserligen är möj-
ligt, i enlighet med nuvarande energiskattedirektiv, men att den admi-
nistrativa rimligheten och den samhällsekonomiska effektiviteten kan 
anses som tveksam. Utredningen bedömer att ett återbetalnings-
system i nuläget inte kan anses lämpligt. 

Elvägar och det nya avståndsbaserade systemet 

Tillträdeskontrollen i elvägssystemet består i att identifiera fordonen 
och deras behörighet att tillgodogöra sig el från elvägsanläggningen. 
Eftersom tillträdeskontrollen i elvägssystemet är starkt kopplad till 
själva elöverföringen till fordonet bedömer utredningen att ett av-
ståndsbaserat system inte kan spela en roll när det gäller tillträdes-
kontrollen. 

När det gäller debiteringen av kostnader för elvägar föreslår Elvägs-
utredningen i betänkandet Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73) en 
metod för beräkning av brukaravgift som innebär att kostnader för 
drift och underhåll av elvägen fördelas utifrån elvägsanvändarens för-
brukade kWh. Eftersom Elvägsutredningen avfärdat körsträcka som 
fördelningsgrund bedömer utredningen att ett avståndsbaserat sy-
stem inte kan spela en roll i debiteringen av kostnaderna för elvägar. 
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Konsekvenser 

En avståndsbaserad skatt som ersätter den nuvarande tidsbaserade 
vägavgiften kan leda till minskat transportarbete men även ökad trans-
porteffektivitet, t.ex. genom ytterligare incitament till samordnade 
godstransporter, ökad fyllnadsgrad, och ruttoptimering. En avstånds-
baserad skatt kan bidra till att nå riksdagens klimatmål, men även vissa 
miljömål och transportpolitiska mål. 

Analys på region- och kommunnivå visar att de mest kostnads-
känsliga kommunerna vad gäller ökade transportkostnader på väg 
generellt sett ligger inåt landet, med relativt långa avstånd till kusten 
eller till järnväg. Ett antal kommuner i Norrbotten, Västerbotten 
och norra Dalarna, men också ett par kommuner utmed kusten i 
östra Småland, visar sig vara relativt kostnadskänsliga. Utredningen 
bedömer utifrån tillgängliga uppgifter att skogsindustrin, livsmedels-
industrin och bygg- och anläggningssektorn påverkas mest då en av-
ståndsbaserad skatt ersätter en vägavgift. 

Det är sannolikt att utredningens förslag om avgränsning genom 
beskattat vägnät samt geografisk differentiering jämfört med om 
hela vägnätet beskattas och då med en enhetlig skattenivå kan vara 
gynnsamma för näringslivet i norra delarna av Sverige, men även i 
vissa mer glesbebyggda områden i södra Sverige. 

Förslaget om förhöjd skatt på beskattat vägnät i tätort, dvs. de kom-
muner som ingår i Stockholms, Göteborgs och Malmös tätorts-
områden, kan bidra till minskat trafikarbete i dessa tätorter jämfört 
med alternativet utan sådan förhöjd skatt. Det medför att färre delar 
av befolkningen exponeras av utsläpp av luftföroreningar och buller. 
Omkring en tredjedel av Sverige befolkning bor i kommuner vars 
vägar omfattas av en förhöjd skatt. 

Förslagen om lägre skattenivå i vissa glesbygdslän kombinerat 
med avgränsningen av det beskattade vägnätet medför att skogsnär-
ingen inte i någon större utsträckning behöver drabbas av negativa 
effekter om en avståndsbaserad skatt ersätter vägavgiften. I gles-
bygdslän bor cirka 10 procent av Sveriges befolkning. Allmänt sett 
är exponeringen för luftföroreningar och buller lägre i dessa län jäm-
fört med de som är mer tätbefolkade. 

Kombinationen av högre skatt i tätorter och en lägre skattenivå i 
glesbygdslän kan anses vara välriktad utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 
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Förslaget avseende förbättrad kontroll av cabotagetransporter 
kan medföra viss minskad olaga transportverksamhet vilket kan bidra 
till att förbättra transportbranschens villkor. 
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Summary 

Remit 

The Inquiry was tasked with analysing the design of a new environ-
mental tax system as an alternative to the current Eurovignette user 
charge for goods transport on roads that could potentially assist in 
achieving Sweden’s environmental objectives and climate goals, be 
used to levy taxes, and help improve monitoring of the compliance 
of heavy vehicle traffic with the regulations. The Inquiry’s remit 
included analysing various alternatives to the current Eurovignette 
charge, such as a distance-based system or a system that is neither 
time-based nor distance-based. The Inquiry was also tasked with 
proposing how such technical systems and the information that the 
introduction of a new system would lead to could be used to improve 
options for monitoring compliance with other regulatory frameworks 
governing heavy vehicle traffic. The Inquiry’s remit also included 
analysing how the technical systems and how the administration of 
checks in the new system as well as checks of compliance with regula-
tions can best be adapted to current Swedish and EU legislation, the 
need to safeguard privacy protections and provisions on public access 
to information and secrecy, and what changes could be made to 
existing legislation to facilitate this. The remit additionally included 
investigating and proposing how a new environmental tax system 
should be delimited and geographically differentiated, between sub-
urban and rural areas at least, and what effects such a delimitation 
and differentiation would have in different parts of the country. 
Furthermore, the remit included analysing how a differentiation based 
on vehicle characteristics within a new environmental tax system 
could be designed to make the tax more environmentally effective. 
The Inquiry was also tasked with analysing whether it is legally 
possible and appropriate to combine a distance-based system with a 
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fuel tax refund system and, if such a system is deemed legally pos-
sible and appropriate, to propose how it should be designed. The 
remit also included monitoring ongoing work on the development 
of electric roads and, to the extent possible, to analyse whether a 
distance-based system could play a role in controlling access to, and 
debiting the costs for, electric roads. 

The new environmental tax system should 
be distance-based 

For a new environmental tax system to serve its purpose, one of the 
fundamental criteria is the inclusion of foreign vehicles. The system 
must also compensate for the budgetary weakening that would result 
if the Eurovignette (user charge) were to be abolished. Financial 
support and various types of regulation do not satisfy these criteria. 
Higher vehicle taxes could compensate for the budgetary weakening 
resulting from the abolition of the user charge, but foreign vehicles 
are not part of such a system. A higher fuel tax could assist in achieving 
Sweden’s environmental objectives and climate goals. A higher diesel 
tax could compensate for the budgetary weakening, and foreign ve-
hicles could be taxed to some extent, but this cannot level the 
playing field between Swedish and foreign hauliers, nor would it help 
to improve monitoring of compliance. While on the other hand, only 
a distance-based system has the potential to level the playing field 
and improve monitoring. A distance-based system also has a greater 
chance of taking into account Sweden’s special geographical con-
ditions compared with a higher fuel tax. The Inquiry is of the opinion 
that a distance-based system is the only alternative that serves the pur-
poses and fulfils the requirements set out in the Terms of Reference, 
and therefore recommends a distance-based system as an alternative 
to the current time-based system. 

Taxable road network and roads taxed within this network 

The taxable road network is comprised of European routes, trunk 
roads, and primary regional roads. Within this road network, as a gen-
eral rule, those roads with a traffic intensity of less than 500 heavy 
vehicles per 24-hour period are exempt from taxation. The extent of 
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the road network and any relieving roads should be assessed some 
time after the introduction of the new distance-based system for 
levying the tax. 

Geographical differentiation 

The Inquiry proposes that ‘suburban’ should refer to the munici-
palities included in the suburbs of Stockholm, Gothenburg and Malmö 
in accordance with the Swedish Environmental Protection Agency’s 
zone classifications which are based on the EU Air Quality Directive 
(Directive 2008/50/EC). A higher tax will be charged on the road 
network subject to tax in these suburbs. The population density of 
these suburbs falls within the range set out in the Eurovignette 
Directive’s definition of suburban, i.e., between 150 and 900 inhabi-
tants per square kilometre. This classification can be viewed as well-
balanced in relation to the purpose of a distance-based tax. 

The Inquiry is of the opinion that the differentiation between 
these suburban areas and rural areas should be in the form of a sub-
urban supplement to the distance-based tax, to reflect the higher 
external costs of air pollution and noise for driving in suburban areas 
based on the reference values in Annex IIIb of the revised Euro-
vignette Directive. The aim of this proposal is to better cover the 
external costs from heavy vehicle traffic with pricing that better 
reflects its true costs. 

The Inquiry also proposes that the distance-based tax be differ-
entiated geographically based on the county, and that a lower tax 
level, the rural level, should be applied to roads in counties with low 
population density (sparsely populated counties). This differenti-
ation can be combined with the proposal that a higher tax be levied 
on the toll road network in suburban areas. 

A rural county means a county where the population density is 
less than 30 inhabitants per square kilometre. The relevant counties 
in Sweden are Norrbotten, Jämtland, Västerbotten, Dalarna, Väster-
norrland, Gävleborg, Värmland, Gotland, Kalmar and Kronoberg. The 
aim of this proposal is to take into account conditions that are par-
ticular to Sweden, with relatively sparse heavy vehicle traffic and 
long haul distances, especially with regard to the competitiveness of 
Sweden’s economic activity. 
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Differentiation based on vehicle characteristics 

Under the revised Eurovignette Directive, taxation ought to be divided 
into an infrastructure charge and an external-cost charge. Differen-
tiations in these two parts should be based on the registered details 
for vehicles and refer to fixed vehicle characteristics so that these 
registered details together give a tax level for the specific heavy vehicle. 

The Inquiry assesses that the distance-based tax should be dif-
ferentiated according to the mass of the vehicle or road train, Euro 
emissions classes and, potentially, the number of wheel axles. 

The revised Eurovignette Directive requires that a distance-based 
tax be differentiated according to the CO2 emission class of a vehicle, 
either through a differentiated infrastructure charge or as a differen-
tiated component of the external-cost charge. This differentiation 
will become mandatory if no EU-wide policy instrument is intro-
duced to price CO2 emissions in the area of transport.  

If the distance-based tax must be differentiated according to the 
vehicle’s CO2 emission class, further preparation should examine in 
more detail how to design this differentiation. 

The new environmental tax system and better control 
of compliance by heavy vehicle traffic on roads 

Information on, inter alia, border crossings from the tax collection 
system should be used in order to improve the possibilities of moni-
toring the compliance of cabotage transport operations. It is not 
possible to use the information from the tax collection system or 
from the monitoring system, or the technical systems either, to im-
prove monitoring of compliance with driving and rest period rules. 

The Inquiry makes the assessment that the map orientation and 
calculation of distance-based taxes should be done centrally at the 
toll charger, i.e., the Swedish Transport Agency. The Inquiry pro-
poses a technical and administrative solution for how better moni-
toring of cabotage transport operations could be implemented. Since 
the distance-based tax is calculated centrally, the Swedish Transport 
Agency will have data on the positions of all heavy vehicles. Infor-
mation about the border crossings of foreign vehicles among other 
things can be filtered out from these data. This makes it possible to 
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see how long a vehicle has been in the country and when it last left 
the country, which means that after a certain period of time, vehicles 
may be suspected of being in breach of the cabotage regulations 
(which also apply to the roads section of combined transport opera-
tions from 21 February 2022). The Inquiry proposes that the Swedish 
Police Authority should have access to details of vehicles suspected 
of violating the cabotage regulations and also the reasons for these 
suspicions so that roadside inspections can target these vehicles. 
When the vehicle passes a checkpoint, there should also be a check of 
whether the vehicle is suspected of breaching the cabotage regula-
tions. 

Refunding of fuel tax 

The Inquiry assesses that it cannot be deemed legally possible to link 
a refund system to the new distance-based tax. On the other hand, a 
refund system without such a link may be possible in the form of a 
reduction in the diesel tax for heavy vehicles over 7.5 tonnes under 
the current Energy Tax Directive. 

However, the refund amount for consumption in such vehicles 
would be limited, since compliance with the EU’s minimum levels 
of diesel tax is essential. Based on Sweden’s diesel tax levels, a maxi-
mum refund of about SEK 1 per litre can be granted. 

The Inquiry considers that although a refund system is possible 
under the current Energy Tax Directive, the administrative reason-
ableness and social economic efficiency of such a system can be con-
sidered questionable. The Inquiry assesses that in the current situation, 
a refund system cannot be seen as appropriate. 

Electric roads and the new distance-based system 

Access control in the electric road system consists of identifying 
vehicles and their permission to access electricity from the electric 
road facility for propulsion and battery charging. Since access con-
trol in the electric road system is strongly tied to the actual trans-
mission of electricity to the vehicle, the Inquiry assesses that a 
distance-based system cannot play any role in this access control. 
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Concerning debiting the costs of electric roads, the Electric Roads 
Inquiry in its report Rules for state-owned electric roads (SOU 2021:73) 
proposes a method of calculating the user charge which means that 
the costs of operating and maintaining the electric road are allocated 
on the basis of the kWh consumed by the electric road user. Since the 
Electric Roads Inquiry dismissed the idea of using the distance driven 
as the basis for charging, the Inquiry assesses that a distance-based 
system cannot play any role in debiting the costs of electric roads. 

Consequences 

A distance-based tax that replaces the current time-based user charge 
may lead to reduced transport system work but also to increased 
transport efficiency, for example through additional incentives for 
coordinated goods transport, increased vehicle fill rates, and route 
optimisation. A distance-based tax can contribute to the achieve-
ment of the Riksdag’s climate goals, as well as some of Sweden’s 
environental and transport policy objectives.  

Analyses at the regional and municipal levels show that the muni-
cipalities most sensitive to increased road transport costs are generally 
in the interior of the country, with relatively long distances to the 
coast or to a railway. A number of municipalities in Norrbotten, 
Västerbotten and the northern parts of Dalarna, but also a few muni-
cipalities along the coast in eastern Småland, are apparently relatively 
cost-sensitive. Based on the available data, the Inquiry assesses that 
the forest industry, the food industry and the construction and 
engineering sector would be affected most by a distance-based tax 
replacing a road user charge. 

It is likely that the Inquiry’s proposal to delimit the system by 
means of the toll road network and geographical differentiation, 
compared with the whole road network being subject to the tax and 
in that case at a uniform tax level, will be favourable to economic 
activity in the northern part of Sweden, but also in some more sparsely 
populated areas in southern Sweden.  

The proposal for a higher tax on the suburban road network sub-
ject to the tax, i.e., the municipalities in the suburban areas of 
Stockholm, Gothenburg and Malmö, could contribute to a reduction 
in traffic density in these suburban areas compared to the alternative 
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without a higher tax. This means that fewer sections of the popu-
lation would be exposed to emissions of air pollutants and noise. 
About one third of Sweden’s population lives in municipalities whose 
roads are covered by a higher tax. 

The proposals for a lower tax level in some sparsely populated 
counties combined with delimiting the road network subject to the 
tax mean that the forest industry would not need to suffer any signi-
ficant negative effects if a distance-based tax replaces the user charge. 
About 10 per cent of Sweden’s population lives in sparsely populated 
counties. In general, exposure to air pollution and noise in these 
counties is lower than in more densely populated counties. 

The combination of a higher tax in suburban areas and a lower tax 
level in sparsely populated counties can be seen as being socio-
economically well-targeted. 

The proposal for improved control of cabotage transport opera-
tions may result in a certain reduction in illegal transport operations, 
which may help to improve conditions in the transport industry. 
 

82



83



 

33 

1 Utredningens uppdrag 
och arbete 

1.1 Utredningens uppdrag 

Regeringen beslutade den 16 april 2020 att tillsätta en särskild utredare 
med uppdrag att analysera utformningen av ett nytt miljöstyrande 
system som ett alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften för 
godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö- och klimat-
målen nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad kon-
troll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken (dir. 2020:38). Syftet 
med ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuva-
rande eurovinjettavgiften är enligt kommittédirektiven inte att sam-
mantaget höja beskattningen eller avgiftsuttaget för godstransporter 
på väg utan att inom ramen för ett miljöstyrande system kunna 
kompensera för den budgetförsvagning som uppstår om den nuva-
rande eurovinjettavgiften tas bort. 

I utredningens uppdrag har ingått att analysera olika alternativ till 
den nuvarande eurovinjettavgiften, såsom ett avståndsbaserat system 
eller ett system som varken är tidsbaserat eller avståndsbaserat. I upp-
draget har ingått att föreslå hur sådana tekniska system och sådan 
information som införandet av ett nytt system skulle medföra skulle 
kunna användas för att skapa förbättrade möjligheter till kontroll av 
andra regelverk för yrkestrafik. Det har även ingått att analysera hur 
de tekniska systemen och administrationen av kontroll av såväl det 
nya systemet som regelefterlevnaden bäst anpassas till gällande svensk 
och EU-rättslig lagstiftning, behovet av att värna skyddet för den 
personliga integriteten och bestämmelserna om offentlighet och 
sekretess, samt vilka ändringar i gällande lagstiftning som skulle 
kunna göras för att underlätta detta. 

I uppdraget har ingått att utreda och lämna förslag på hur ett nytt 
miljöstyrande system bör avgränsas och differentieras geografiskt 
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och vilka effekter en sådan avgränsning och differentiering medför 
för olika delar av landet. I uppdraget har också ingått att analysera 
hur en differentiering utifrån fordonsegenskaper inom ramen för ett 
nytt miljöstyrande system kan utformas för att bidra till ökad miljö-
styrning. 

I uppdraget har ingått att analysera om det är juridiskt möjligt 
och om det är lämpligt att kombinera ett avståndsbaserat system 
med ett system för återbetalning av bränsleskatt och, för det fall ett 
sådant system bedöms möjligt och lämpligt, föreslår hur det i så fall 
bör utformas. 

Vidare har i uppdraget ingått att följa pågående arbete kring ut-
vecklingen av elvägar och i den utsträckning det är möjligt analysera 
om ett avståndsbaserat system skulle kunna spela en roll i samband 
med tillträdeskontroll och debitering av kostnader för elvägar. 

Utredningen ska enligt kommittédirektiven vid framtagande av 
förslagen beakta att dessa ska ta hänsyn till Sveriges olika geografiska 
förutsättningar och främja näringslivets hållbara omställning och kon-
kurrenskraft samt beakta behovet av samverkan mellan olika trafik-
slag. 

Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 30 septem-
ber 2021. Genom tilläggsdirektiv den 19 augusti 2021 förlängdes ut-
redningstiden till den 31 mars 2022 (dir. 2021:61). Kommittédirek-
tivet återges i sin helhet i bilaga 1. Tilläggsdirektivet återges i bilaga 2. 

1.2 Utredningens arbete 

Utredningen har till sin hjälp haft en expertgrupp bestående av exper-
ter från Trafikanalys, Transportstyrelsen, Skatteverket, Trafikverket 
och Regeringskansliet. Utredningens arbete inleddes i juni 2020 och 
har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna sammanträden med 
experterna. Sammanlagt har utredningen haft sju sammanträden. 
Utredningens arbete har också förts framåt med hjälp av de under-
handskontakter som sekreterarna haft med utredningens experter. 

Utredningen har i enlighet med kommittédirektiven samrått med 
Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket, Trafikanalys, Polis-
myndigheten och Naturvårdsverket. 

Utredningen har inhämtat synpunkter och kunskap från företrä-
dare för Viapass, BIL Sweden, Volvo, Scania, Skogsindustrierna, 
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Svensk Sjöfart, Transportföretagen, Transportarbetareförbundet, 
Sveriges Åkeriföretag, Tågföretagen, Fossilfritt Sverige, Energigas 
Sverige, Sund & Bælt Holding A/S, Svenskt Näringsliv, Närings-
livets Transportråd, Kapsch TrafficCom AB och Företagarna. 

Utredningen har fört en dialog med Utredningen om effektivare 
kontroller av yrkestrafik på väg (I 2019:04) och har även samrått 
med Elvägsutredningen (I 2020:04). 

Vidare har utredningen, i enlighet med direktiven, hållit sig infor-
merad om och beaktat relevant arbete som bedrivs inom utred-
ningsväsendet och inom EU. 

1.3 Vissa begrepp i betänkandet 

I detta avsnitt redogörs för några centrala begrepp i utrednings-
direktiven och hur de tolkas och används i betänkandet. 

Begreppet miljöstyrande tolkas som en styrning mot åtgärder som 
bidrar till att uppfylla miljörelaterade mål. Denna tolkning gör an-
språk på att styrningen ska medföra adekvat effekt men nödvändigt-
vis inte leda till ökad samhällsekonomisk effektivitet. 

Begreppet extern kostnad är den kostnad för samhället i stort som 
förekomsten av externa effekter ger upphov till. Med externa effek-
ter menas effekter av val och beslut om konsumtion eller produk-
tion, som påverkar andra än de som fattar besluten. Dessa effekter kan 
vara positiva eller negativa. Till de externa effekter som uppstår i sam-
band med vägtransporter räknas i regel klimatpåverkan (koldioxid-
utsläpp), utsläpp av luftföroreningar (främst kväveoxider och par-
tiklar), buller, vägslitage och olyckor. I vissa sammanhang brukar även 
trängsel betraktas som en extern effekt. Storleken på de externa effek-
terna och därmed kostnaderna beror på flera faktorer, bl.a. körsträcka, 
fordonstyp, drivmedel, var och vid vilken tid på dygnet fordonet körs. 

Med internalisering av externa effekter menas att aktörer ges incita-
ment att ta hänsyn till de externa kostnaderna (eller nyttorna) på 
marginalen vid sina konsumtions- eller produktionsbeslut. För att 
internalisera en negativ extern effekt behöver ett styrmedel vara ut-
format så att aktören kan väga in den externa kostnaden i sitt beslut. 
Internalisering av vägtrafikens externa effekter innebär att enskilda 
trafikanter genom t.ex. skatter och avgifter får stå för de kostnader 
som trafiken ger upphov till för samhället, t.ex. för miljöpåverkan, 
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vägslitage och buller. Internalisering kan ses som ett snävare begrepp 
än det ovan nämnda begreppet miljöstyrande då internalisering inne-
bär styrning genom mer eller mindre direkt prissättning av den rele-
vanta externa effekten. Det finns även en rad relevanta externa 
effekter som är svåra att prissätta. Ett bakomliggande motiv till att 
de externa effekterna ska internaliseras är också att det ska leda till 
högre grad av samhällsekonomisk effektivitet. Sammantaget talar detta 
för att internalisering inte kan användas synonymt med miljöstyrande. 

Formuleringen i utredningsdirektivet på ett bättre sätt fånga upp 
s.k. externa kostnader kan tolkas som att de externa effekterna mer 
träffsäkert och i högre utsträckning ska internaliseras. 

Begreppet mer rättvisande prissättning kan tolkas som en prissätt-
ning som i högre grad beaktar skillnaden i externa kostnader mellan 
tätort och landsbygd och mellan olika typer av fordon och transport-
slag. 
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2 Bakgrund 

2.1 Inledning 

Utredningen har i uppdrag att analysera utformningen av ett nytt 
miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande eurovin-
jettavgiften för godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö- 
och klimatmålen nås, användas för uttag av skatt och bidra till för-
bättrad kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken. I syfte att 
utgöra en bakgrund till denna analys ges i detta kapitel en kortare 
beskrivning av Sveriges godstransporter följt av en närmare redo-
görelse för godstransporterna på väg. Därefter görs en genomgång av 
styrmedel på transportområdet. Kapitlet innehåller också en beskriv-
ning av utsläppen från tunga godstransporter på väg, järnväg och sjö-
fart. Avslutningsvis redogörs för EU:s klimatpolitik och målen inom 
Sveriges miljö-, klimat-, transport-, landsbygds- och näringspolitik. 

2.2 Godstransporter 

Sveriges godstransporter är koncentrerade till sex större stråk som av 
Trafikanalys bedöms vara robusta över tid. I dessa stråk beräknas upp-
emot två tredjedelar av de svenska godstransporterna fraktas. Stråken 
överensstämmer i huvudsak med de svenska delarna av det transport-
europeiska transportnätets (TEN-T) stomnät och övergripande nät.1 

 
1 I förordning (EU) nr 1315/2013 fastställs riktlinjer för utbyggnad av ett transeuropeiskt trans-
portnät (TEN-T). Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) syftar till att ta bort hin-
der och flaskhalsar inom transportsektorn i EU för att kunna stärka EU:s inre marknad. Det 
transeuropeiska transportnätet består av det övergripande nätet och stomnätet. Det övergri-
pande nätet ska säkerställa tillgänglighet och anslutbarhet för alla regioner i EU. Stomnätet 
består av de delar i det övergripande nätet som är strategiskt viktigast för att uppnå målen för 
utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätet och som sammankopplar de strategiskt vik-
tigaste urbana knutpunkterna samt andra knutpunkter (t.ex. hamnar, flygplatser och gränsöver-
gångsställen). Båda delarna av nätet kommer att inbegripa samtliga transportsätt och deras sam-
manlänkningar. 

88



Bakgrund SOU 2022:13 

38 

• Stråk 1: Ett nordsydligt vägstråk Luleå–Mälardalen–Malmö/ 
Trelleborg med förlängning utomlands till kontinenten, 

• Stråk 2: Sjöfarten längs Östersjökusten, 

• Stråk 3: Göteborg–Stockholm (i stort E20, riksväg 40, E4 och 
Västra stambanan) med förlängningar från Göteborg västerut och 
från Stockholm österut, 

• Stråk 4: från Norrland via Hallsberg till Göteborg (bl.a. Bergslags-
banan, godsstråket genom Bergslagen, E18 och riksväg 56), 

• Stråk 5: längs västkusten Norge–Göteborg–Malmö–Svinesund–
Trelleborg, Västkustbanan med fortsättning i Norge och 

• Stråk 6: Malmbanan med sjöfartsförbindelse från Narvik i Norge.2 

Av de sex större stråken är det fyra som är vägbaserade och aktua-
liseras för en avståndsbaserad skatt på väg. 

Det finns drygt 30 kombiterminaler för omlastning mellan väg-
och järnvägstransporter, som hanterar både trailers, containers och 
växelflak. De flesta kombiterminaler är lokaliserade i södra Sverige. 
Över tid har såväl kombiterminaler som lastbilsterminaler blivit färre 
och större. Små terminaler läggs ner eller specialiseras mot en viss 
typ av gods.3 

EU har pekat ut kärnhamnar i TEN-T som anses vara strategiskt 
viktiga och särskilt prioriterade och som knyter an till det europeiska 
stomnätverkets s.k. korridorer. Fem av dessa kärnhamnar ligger i 
Sverige och tillhör Skandinavien–Medelhavskorridoren: hamnarna i 
Luleå, Stockholm, Göteborg, Malmö och Trelleborg. Dessa hanterar 
tillsammans drygt 60 procent av godset i containrar och på trailers 
till och från Sverige.4 

I tabell 2.1 redovisas fördelningen av transportabetet (last i ton och 
körda fordonskilometer) mellan olika trafikslag.  

 
2 Trafikanalys (2016a) s. 33. 
3 Regeringen (2018) s. 12. 
4 Regeringen (2018) s. 10. 
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Tabell 2.1 Trafikslagens andelar av transportarbetet 2020 

Procent 

Trafikslag Godstransporter 
Vägtrafik 52 
Bantrafik 20 
Sjöfart 28 
Luftfart <0,1 
Samtliga 100 

Källa: Trafikanalys (2021i) s. 3. 

 
 
Godstransporter med flyg som startar och landar på svenska flyg-
platser är volymmässigt obetydligt och får snarare ses som ett kom-
plement när behov finns av snabba transporter av tidskritiska och 
dyrare varor, t.ex. reservdelar till industrin, exotiska frukter, elektro-
nik, medicin, mode samt e-handelsvaror.5 

I följande bakgrund och i betänkandet tas inte flyget med då flyg-
frakten endast utgör en liten andel av transportarbete. Enligt kom-
mittédirektiven ska överflyttning från väg till sjöfart och järnväg 
beaktas. 

2.3 Godstransporter på väg 

2.3.1 Det svenska vägnätet 

Det svenska vägnätet består, förutom broar, tunnlar, färjleder och 
cykelvägar, av cirka 98 500 kilometer statliga vägar, cirka 43 000 kilo-
meter kommunala vägar och gator samt cirka 480 000 kilometer 
enskilda vägar.6  

Det statliga vägnätet kan indelas i Europavägar, riksvägar och läns-
vägar.7 Europavägarna anges med ett E med ett efterföljande ett till 
tresiffrigt tal och de passerar genom flera europeiska länder. Europa-
vägarna håller ofta en relativt hög standard, dock kan det förekomma 

 
5 Trafikanalys (2021i) s. 5. 
6 Sammanställningen baseras på uppgifter som Trafikverket har tagit fram ur NVDB (nationell 
vägdatabas). 
7 Europavägarna har sin grund i den europeiska överenskommelsen om trafik på internatio-
nella huvudvägar, som undertecknades i Genève den 15 november 1975. När det gäller riksvägar 
får Trafikverket enligt 6 kap. 9 § vägförordningen (2012:707) meddela föreskrifter om vilka vägar 
som ska vara riksvägar. Övriga vägar är länsvägar. 
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vägsträckor med lägre standard inom denna vägkategori där trafik-
flödena är lägre. 

Riksvägar är rikstäckande som främst förbinder större regionala 
centra och har vägnummer mellan 1 och 99. Riksvägarna håller ofta 
en relativt hög standard och passerar ibland genom flera län. Dock 
kan det förekomma vägsträckor med lägre standard även inom denna 
vägkategori där trafikflödena är lägre. 

Primära länsvägar, är vägar som förbinder större kommunala 
centra med närliggande storstadsområde eller primära centra, de har 
vägnummer mellan 100 och 499 och går huvudsakligen inom ett län. 
De primära länsvägarna har ingen enhetlig standard och har generellt 
en högre standard jämfört med de övriga länsvägarna.8 Det statliga 
vägnätet fördelas på 670 mil Europavägar, 885 mil riksvägar och 
8 295 mil länsvägar. 

2.3.2 Trafikarbetet på det statliga vägnätet 

För trafikarbetet (antal körda fordonskilometer) på det statliga väg-
nätet redovisas en fördelning mellan olika vägkategorier i tabell 2.2. 
I tabellen anges trafikarbetet både för svensk- och utlandsregistre-
rade lastbilar. 

Tabell 2.2 Lastbilars trafikarbete och fördelning på olika statliga 
vägar 2020 

Miljoner fordonskilometer 

 Trafikarbete Fördelning 
Europaväg 1 723 46 % 
Riksväg 974 26 % 
Primär länsväg 487 13 % 
Övrig länsväg 562 15 % 
Summa 3 745 100 % 

Källa: Egen bearbetning med utgångspunkt från Trafikanalys (2021h) och SOU 2017:11 s. 127 
fördelningen i tabell 4.1. 

  

 
8 Från Trafikverket (2014) s. 40. 
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Av lastbilars totala trafikarbete på det svenska vägnätet, dvs. statligt, 
kommunalt och enskilda vägar, körs cirka 15 procent på kommunala 
vägar. Endast en liten del körs på enskilda vägar. För den tunga last-
bilstrafiken är andelen sannolikt lägre än 4 procent.9  

De svenskregistrerade tunga lastbilarna genomförde totalt knappt 
43 miljoner godstransporter under 2020, inom och utom Sverige. Det 
totala trafikarbetet dessa godstransporter uppgick till drygt 3 100 mil-
joner kilometer. Det betyder att en transport med en svenskregi-
strerad tung lastbil var i genomsnitt 73 kilometer lång.10 

I tabell 2.3 anges trafikarbetet på svenska vägar (statliga, kommu-
nala och enskilda vägar) fördelat på lastbilars vikt vad avser både 
svensk- och utlandsregistrerade lastbilar. 

Tabell 2.3 Trafikarbete för tunga lastbilar på svenska vägar 2000, 2010, 
2015, 2019 och 2020 

Miljoner fordonskilometer 

År Lastbil, totalvikt 
3,5 ton – 16 ton 

Lastbil, totalvikt 
16 ton – 26 ton 

Lastbil, totalvikt 
över 26 ton 

Summa 

2000 581 2 160 1 593 4 335 
2010 409 1 258 2 992 4 659 
2015 357 921 3 325 4 604 
2019 314 741 3 713 4 768 
2020 295 663 3 666 4 624 

Källa: Trafikanalys (2021h). 

 
 
Bland tunga lastbilar i trafik kan man observera en förskjutning mot 
tyngre lastbilar. Trafikarbetet med tunga lastbilar med totalvikt över 
26 ton har de senaste 10 åren ökat med 22 procent. Dessa lastbilar stod 
2020 för cirka 80 procent av det totala trafikarbetet för tunga last-
bilar. 

Det finns dock inga aktuella uppgifter om andelen trafikarbete 
för utlandsregistrerade tunga lastbilar.11 Befintlig statistik tyder på 
att omkring 20 procent av trafikarbetet utförs av utländska fordon.12 

 
9 SOU 2017:11 s. 126–127. 
10 Trafikanalys (2021f) s. 2. 
11 Trafikanalys genomför en översyn med viss förbättring av statistikskattningar och avser att 
publicera uppdaterad statistik om utländska lastbilar den 31 mars 2022, vilket är efter detta 
betänkande är tryckt. 
12 Se SOU 2017:11 s. 137. 
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För utländska lastbilars transporter av gods, se kapitel 11 Konsekvens-
analys. 

2.3.3 Den svenska lastbilsflottan 

De tunga lastbilarna i trafik var 84 333 i slutet av 2020. Av de tunga 
lastbilarna hade 61 procent tillstånd för s.k. yrkestrafik. 

I den tunga svenskregistrerade lastbilsflottan var cirka 97 procent 
dieseldrivna 2020 och i övrigt huvudsakligen gas-, bensin-, el- och 
etanoldrivna. För utvecklingen av lastbilsflottan, se tabell 2.4. 

Tabell 2.4 Tunga lastbilar i trafik efter drivmedel 2011, 2014, 2017 
och 2020 

År1) Diesel Bensin El El-
hybrider2) 

Etanol Gas Övriga Totalt Andel 
diesel 

2011 78 865 1 239  2 20 554 59 80 739 97,7 % 
2014 77 523 1 117  22 34 812 36 79 544 97,5 % 
2017 81 050 1 009 1 27 57 855 26 83 025 97,6 % 
2020 82 030 970 29 24 81 1 181 18 84 333 97,3 % 

1) Vid slutet av året. 
2) Exklusive s.k. mildhybrider. 
Källa: Trafikanalys (2021b), Excelfil tabell LB 10. 

 
 
Av tunga fordon som registrerades i Sverige under 202113 var 
6 962 (89,8 procent) dieseldrivna, 18 bensindrivna (0,2 procent), 
248 el (3,2 procent), 22 elhybrid (0,3 procent), 9 etanol (0,1 procent) 
samt 495 (6,4 procent) gas. 456 av de dieseldrivna, 200 av de eldrivna, 
20 av hybriderna och 147 av de gasdrivna var tunga bussar. Resten 
tunga lastbilar.14 

I tabell 2.5 anges en prognos för utvecklingen av den tunga last-
bilsparken avseende Euro-utsläppsklass. För tunga lastbilar styrs klass-
ning av avgasutsläppen av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och par-
tiklar. Utsläpp av koldioxid ingår inte. Ju renare fordon, desto högre 
utsläppsklass.   

 
13 Avser utöver nyregistrering även direktimport och import av begagnade fordon. 
14 Trafikverket (2022b) s. 8. 
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Tabell 2.5 Svenska tunga lastbilar i trafik fördelat på Euro-utsläppsklass, 
2015–2020, prognos för 2021–2024 

Procent 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 

Euro V 11 11 11 10 9 8 7 6 5 3 
Euro VI 12 20 27 35 42 48 54 60 66 71 
Övriga 
klasser 
eller 
saknas 77 69 62 55 48 43 39 34 30 26 

Anm. * markerar att uppgiften är en prognos. 
Källa: Trafikanalys (2021g) Tabeller för korttidsprognoser 2021, tabell LLB4. 

 
 
Ungefär hälften av den svenska tunga lastbilsparken bestod av Euro VI 
fordon 2020. Av prognoser för 2024 framgår att övervägande delen 
av den tunga lastbilsparken kommer att bestå av Euro VI fordon 
(71 procent) och Euro V och sämre utsläppsklasser fasas successivt 
ut. Tunga fordon som är nyregistrerade de fem senaste åren körs 
dessutom längre körsträckor än äldre fordon. 

2.4 Styrmedel på transportområdet som berör 
externa effekter 

2.4.1 Styrmedel avseende godstransporter på väg 

Det finns en rad styrmedel som berör externa effekter från tunga 
lastbilar. Förutsättningarna för flera av styrmedlen regleras på EU-
nivå. Eurovinjettdirektivet sätter bl.a. ramarna för hur ett medlems-
land kan ta ut infrastrukturavgifter och avståndsbaserad skatt på 
tunga lastbilar, förutsättningar för drivmedelsbeskattningen bestäms 
av Energiskattedirektivet15, och utsläppsrättshandel för växthusgas-
utsläpp bedrivs inom ramen för EU:s system för handel med utsläpps-
rätter16. Energiskattedirektivet och EU:s system för handel med 
utsläppsrätter genomgår för närvarande större revisioner, där kom-
missionen bl.a. föreslår att utsläpp från vägtransporter ska ingå i ett 

 
15 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskaps-
ramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet. 
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system 
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direk-
tiv 96/61/EG. 
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helt nytt utsläppsrättshandelssystem. Ytterligare lagstiftning på EU-
nivå som utredningen beaktar är regelverket kring utsläppskrav på 
nya tunga lastbilar17. 

Nedan listas de huvudsakliga nationella styrmedel som för när-
varande direkt eller indirekt kan bidra till att väganvändaren betalar 
för sina externa kostnader. 

• Koldioxidskatt. Prissätter utsläpp av koldioxid från förbränning 
av fossila drivmedel. 

• Energiskatt. Har historiskt sett varit fiskal men har gradvis fått 
en all mer resursstyrande karaktär. 

• Utsläppsrättshandel. Prissätter växthusgasutsläpp (från elpro-
duktion till elfordon). 

• Vägavgift. Vägavgift påförs lastbilar med en totalvikt på minst 12 ton 
eller lastbilar med en totalvikt på minst 7 ton som är försedda 
med draganordning. Tidsbaserad och differentierad efter antal hjul-
axlar, Euro-utsläppsklass och draganordning. Ger incitament till 
fordon med lägre utsläpp av luftföroreningar. 

• Fordonsskatt. För tunga lastbilar bestäms fordonsskatten med 
hänsyn till om lastbilen är vägavgiftspliktig eller inte. Skattens stor-
lek påverkas också av skattevikt, drivmedel, antal hjulaxlar och 
draganordning. 

• Infrastrukturavgift. Tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, 
väg eller tunnel. Den som använder infrastrukturen är med och beta-
lar för den. Systemet för infrastrukturavgifter i Sverige omfattar 
Motalabron och Sundsvallsbron. 

• Trängselskatt. Tas ut i Stockholm och Göteborg. Huvudsyftet med 
skatten är att öka framkomligheten för vägtrafiken. Den bidrar 
även till minskat buller och minskade utsläpp av föroreningar från 
vägtrafiken samt till finansiering av infrastruktur i berörda regioner. 

Även om systemet med reduktionsplikt inte direkt verkar genom en 
prissättningsmekanism är det också relevant i sammanhanget då det 
indirekt påverkar priset på bensin och diesel. Reduktionsplikten inne-

 
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 av den 20 juni 2019 om faststäl-
lande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av Europaparlamen-
tets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och rådets direktiv 96/53/EG. 
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bär att drivmedelsleverantörer varje år ska minska växthusgasut-
släppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara bio-
drivmedel.18 Inom reduktionsplikten finns en skyldighet att minska 
utsläppen av växthusgaser från drivmedel i ett livscykelperspektiv. 

Det finns även andra nationella styrmedel inom transportom-
rådet i form av stöd som syftar till att minska miljöbelastningen från 
godstransporter på väg, och som därmed också är relevanta för utred-
ningen att beakta. Bland dessa återfinns bl.a. stöd för marknads-
introduktion av ny teknik med låga utsläpp (t.ex. Klimatpremier till 
miljölastbilar och eldrivna bussar och arbetsmaskiner19 och Klimat-
klivet20), liksom stöd till laddinfrastruktur m.m. för tunga transporter21. 

2.4.2 Styrmedel avseende godstransporter på järnväg, 
till sjöss och med flyg 

För godstågstrafiken betalas banavgifter till Trafikverket. Dessa av-
gifter ska täcka kostnader som är en direkt följd av tågtrafik och 
internaliserar externa marginalkostnaderna i viss utsträckning. De 
avståndsbaserade och trafikvolymrelaterade avgifterna utgörs av tåg-
lägesavgiften som tas ut per tågkilometer och spåravgiften som tas 
ut per bruttotonkilometer. Tåglägesavgiften har tre nivåer som är spe-
cifika för olika järnvägssträckor och har som utgångspunkt tilldelad 
kapacitet. Den höga nivån tas främst ut på södra och Västra stam-
banan samt västra kustbanan.22  

Handeln med utsläppsrätter påverkar järnvägen genom att elpro-
duktionen ingår i handelssystemet. Därmed betalar järnvägen för 
sina koldioxidutsläpp vid eldrift. Vid dieseldrift betalas dock ingen 
koldioxidskatt. 

För sjöfarten betalas farledsavgifter och lotsavgifter till Sjöfarts-
verket och hamnavgifter till hamnarna. Sjöfartsverket har från den 
1 januari 2018 infört ett nytt avgiftssystem som bl.a. syftar till en 
högre och mer omfattande miljöprofil.23 Sjöfartens avgifter är i huvud-
sak finansierande och hamnavgifter ingår i den berörda kommunens 

 
18 Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodriv-
medel i bensin och dieselbränslen. 
19 Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. 
20 Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar. 
21 Prop. 2021/22:1, Utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 21 Energi. 
22 Se karta i Trafikanalys (2018c) s. 173. 
23 Regeringen (2018) s. 16. 
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budget. Det finns styrande inslag genom rabatter kopplade till låga 
utsläpp. Vissa farleder upprätthålls genom subvention, dock utan 
större effekt på kapaciteten. 

För bränsle som används vid yrkesmässig sjöfart betalas ingen 
energi- eller koldioxidskatt. Från 2015 infördes ett nytt administra-
tivt styrmedel genom IMO:s beslut om begränsning av svavelhalten 
i fartygsbränsle. Svaveldioxidutsläpp från fartyg som trafikerar Öster-
sjön och Nordsjön regleras av de krav på högsta svavelhalt i marina 
bränslen som gäller inom svavelkontrollområden (SECA). 

Det finns även stöd för att stimulera överflyttning av godstrans-
porter från väg till sjöfart24, respektive järnväg.25  

2.4.3 Transportbidraget 

Transportbidraget ska kompensera för kostnadsnackdelar beroende 
på långa transportavstånd för företag i Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens och Norrbottens län. Bidraget ska även stimulera till 
höjd förädlingsgrad för berörda företag. Tillväxtverket ansvarar för 
administrering och uppföljning. Bidrag kan sökas för uttransporter 
av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning 
eller intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå 
betydande bearbetning. 

Internationella transporter ingår, dock ges bidraget endast för 
transportdelen inom Sverige. Transportavståndet i Sverige ska över-
stiga 401 kilometer, men om transporten delvis har utförts inom 
Finland eller Norge, får den finska eller norska sträckan tillgodo-
räknas. 

Bidraget uppgår till mellan 10 och 45 procent av transportkost-
naden beroende på var arbetsstället befinner sig. Intransportbidrag 
är fem procentenheter lägre än uttransportbidrag. Maximalt belopp 
per arbetsställe är 15 miljoner kronor per kalenderår. Exempel på 
kostnader som är bidragsberättigade är drivmedelstillägg, farledsavgift, 
inrikes hamn- och terminalavgifter. 

 
24 Förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg 
till sjöfart. 
25 Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg. 
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Under 2019 betalades cirka 440 miljoner kronor ut varav 87 pro-
cent till vägtransporter (även kombitransporter), 7 procent till järn-
vägstransporter och 5 procent sjötransporter.26  

2.4.4 Internaliseringsgrad 

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att varje år redovisa i vilken 
utsträckning transportsektorns samhällsekonomiska marginalkost-
nader är internaliserade genom rörliga skatter. Enligt regeringens pro-
position Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) 
är en av de grundläggande principerna för transportpolitiken att tra-
fikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när 
transportpolitiska styrmedel utformas.27 

I detta sammanhang kan det vara relevant att beräkna hur väl de 
externa kostnaderna är internaliserade i priset för transporter. I natio-
nalekonomisk teori brukar man referera till en ”internaliseringsgrad”, 
vilket är ett mått på hur väl de externa kostnader som ett trafikslag 
ger upphov till fångas upp i relation till relevanta skatter och avgifter. 
Om skatter och avgifter ligger på samma nivå som de kända, kvan-
tifierade och värderade externa kostnaderna brukar man säga att 
internaliseringsgraden är 100 procent. För att en extern kostnad ska 
antas vara fullt internaliserad krävs att den som fattar beslut om att 
och hur en transport ska genomföras också möter den fulla kostna-
den som uppstår till följd av beslutet. De externa kostnaderna som 
beräknas att inte vara internaliserade och internaliseringsgrad för 
olika fordon redovisas i tabell 2.6. 

Tabell 2.6 Icke-internaliserad kostnad i kronor per tonkilometer samt 
internaliseringsgrad inom parentes 

Prisnivå 2020 och 2020 års kostnader, skatter och avgifter 

Kronor per tonkilometer Landsbygd  Tätort 
Lätt lastbil, diesel 0,23 (60 %)  1,49 (19 %) 
Tung lastbil utan släp, diesel 0,47 (38 %)  1,21 (20 %) 
Tung lastbil med släp, diesel 0,14 (38 %)  0,34 (23 %) 
Godståg 0,03 (40 %)  0,03 (50 %) 
Sjöfart (gods)  0,12 (30 %)  

Källa: Trafikanalys (2021c), tabell 2, s. 5. 

 
  

26 Tillväxtverket (2020) s. 33. 
27 Bet. 2008/09:TU14, s. 25. 
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Trafikanalys redovisar icke-internaliserad kostnad i kronor per ton-
kilometer för godstransporter men inte i kronor per fordonskilo-
meter. De redovisade kostnaderna i tabell 2.6 kan därför inte direkt 
jämföras med en extern kostnad i t.ex. en avståndsbaserad skatt. Inter-
naliseringsgraden som redovisas i tabellen kan emellertid ge en indi-
kation på att internaliseringsgraden är lägre för tunga lastbilar i tätort 
jämfört med landsbygd. 

Den teoretiska samhällsekonomiska utgångspunkten är att med 
en adekvat prissättning av de externa kostnaderna ges aktörerna till-
gång till information som leder till de åtgärdsval som är bäst ur aktö-
rens perspektiv, samtidigt som det utgör en effektiv lösning också för 
samhället i stort. 

I praktiken kan dock skatter och avgifter motiveras av flera skäl, 
inom transportområdet kan det exempelvis handla om att finansiera 
drift och underhåll av infrastruktur. Vidare finns en rad externa kost-
nader som är svåra att kvantifiera och värdera. Det är då svårt exakt 
lägga över kostnaden på den som fattar beslutet om transporten. 

Beräkningen av graden av internalisering av de samhällsekono-
miska kostnaderna tar bara hänsyn till rörliga kostnader. Det finns 
dock även fasta skatter avgifter, bidrag och åtgärder för att stärka 
infrastrukturen som påverkar t.ex. trafikarbetet på det svenska väg-
nätet. Internaliseringsgraden säger inget om det sammanlagda uttaget 
av skatter och stöd till transportsystemet.28  

Ett mer pragmatiskt förhållningssätt är att säga att för att ett styr-
medel ska internalisera en extern marginalkostnad bör det vara rela-
terat till mängden trafik (t.ex. antalet fordonskilometer eller bränsle-
åtgång) och styrmedlet ska också ha en rimlig grad av differentiering 
utifrån de egenskaper som påverkar marginalkostnadens storlek.29  
I detta fall kan då ökad miljöstyrning erhållas utan kravet behöver 
vara att det teoretiska måttet om 100 procent internaliseringsgrad ska 
uppfyllas. 

 
28 Jfr Trafikanalys (2016c) s. 13. 
29 WSP (2015) s. 8. 
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2.5 Utsläpp från tunga godstransporter på väg, 
järnväg och sjöfart 

2.5.1 Utsläpp från tunga godstransporter på väg 

Utsläpp av växthusgaser 

Utsläppen från inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av 
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.30 Huvuddelen härrör från 
vägtrafiken, där personbilar och tunga fordon dominerar. 

År 2020 var utsläppen från tunga lastbilar 3,0 miljoner ton koldi-
oxidekvivalenter31, vilket motsvarar 20 procent av transportsektorns 
utsläpp eller 6 procent av Sveriges totala utsläpp. 

Utsläppen från godstransporter med tunga lastbilar i Sverige ökade 
i takt med transportarbetet från 1990-talet fram till 2007. Efter 2010 
har utsläppen av växthusgaser i stället kontinuerligt minskat.32 

Personbilarnas utsläpp av växthusgaser har minskat med 25 pro-
cent sedan 2010 samtidigt som trafiken under 2020 var 4 procent lägre 
än under 2010. Under samma period har tunga lastbilars utsläpp av 
växthusgaser minskat med 35 procent samtidigt som trafiken under 
2020 var 2 procent större än under 2010. Till de minskade utsläppen 
har både energieffektivisering och ökad andel förnybar energi bidra-
git. Den större minskningen för de tunga lastbilarna beror på att 
andelen förnybart i diesel ökat mycket snabbare än i bensin.33  

Det finns inget eget mål uppsatt för utsläppen av växthusgaser från 
tunga fordon inom transportsektorn, men utvecklingen inom sektorn 
påverkar i vilken mån Sverige kan uppfylla det av riksdagen beslutade 
etappmålet för hela transportsektorn. Enligt etappmålet ska växthus-
gasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart som in-
går i EU:s utsläppshandelssystem – minska med minst 70 procent 
senast 2030 jämfört med 2010. 

Utsläppen av växthusgaser från samtliga inrikes transporter, för-
utom inrikesflyg var 16 miljoner ton 2019, vilket är en minskning 
med 20 procent jämfört med 2010. Till följd av nya riksdagsbeslut och 
aviserade förslag från regeringen sedan den 1 juli 2020 beräknas ut-
släppen kunna minska med 5–6 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
år 2030. Tillsammans med tidigare beslutade åtgärder beräknas utsläp-

 
30 Prop. 2021/22:1, Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård s. 19. 
31 Naturvårdsverket (2022). 
32 Naturvårdsverket (2021b) s. 70. 
33 Trafikverket (2021c) s. 13. 
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pen minska med 62–67 procent 2030 jämfört med 2010. Gapet till 
etappmålet för transportsektorn år 2030 beräknas till 1–2 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter.34 

Utsläpp av luftföroreningar 

Vägtrafik orsakar utsläpp av luftföroreningar och partiklar till följd 
av dels ofullständig förbränning i motorer, dels slitage av vägbanor, 
däck och bromsar. Några av de luftföroreningar som trafik med tunga 
lastbilar ger upphov till är kväveoxider, partiklar, sot och kolväten. 
Miljö- och hälsopåverkan från en förorening i luften påverkas av dess 
halt, eller koncentration i luften, och även om det finns ett samband 
mellan utsläpp och halt är det ofta komplicerat. Hög trafikintensitet 
i kombination med bebyggelse som gör att luften blandas om lång-
samt ger t.ex. högre halter och därmed större påverkan på miljö och 
hälsa än motsvarande utsläpp utanför sådan bebyggelse. Även kör-
förhållanden spelar roll. Storleken på hälsopåverkan beror också på 
antalet personer som exponeras för luftföroreningen. Befolknings-
täthet blir därav en faktor att ta hänsyn till. 

Avgaser från fordon regleras på EU-nivå i Euro-utsläppsklasser 
med olika gränsvärden för utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväve-
oxider och partiklar. Vid lansering av ett nytt fordon krävs ett typ-
godkännande där tillverkaren måste visa att fordonet klarar de olika 
gränsvärdena för de utsläpp som regleras. Utsläppsklasserna skärps 
successivt. Den högsta euro-utsläppsklassen för tunga lastbilar, 
Euro VI, infördes 2013.35 Avgasregleringar på EU-nivå har bidragit till 
att vägtransporternas andel av de svenska utsläppen av flera luft-
föroreningar har minskat kraftigt sedan 1990.36 År 2020 tillhörde 
omkring hälften av de svenska tunga lastbilarna Euro VI (jfr tabell 2.5 
ovan). 

EU:s direktiv om att minska nationella utsläpp av vissa luftför-
oreningar (det s.k. takdirektivet) gäller för alla länder i EU.37 Direk-
tivet anger högsta tillåtna nivåer av utsläpp för olika luftföroreningar 

 
34 Prop. 2021/22, Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård s. 32. 
35 Kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning och änd-
ring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller utsläpp från 
tunga fordon (Euro VI) och om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/46/EG. 
36 Naturvårdsverket (2020b). 
37 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minsk-
ning av nationella utsläpp av vissa föroreningar. 
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som ska uppnås vid specifika år. Enligt Naturvårdsverkets bedöm-
ning kommer Sverige möta sina åtaganden enligt takdirektivet för 
samtliga utsläpp utom för kväveoxider. För dessa föroreningar är det 
svenska utsläppstaket för 2030 satt till 58 000 ton, vilket enligt 
Naturvårdsverket riskerar att överskridas med cirka 17 000 ton om 
inte ytterligare åtgärder vidtas för att få ner utsläppen. Det finns inget 
eget mål uppsatt för utsläppen av kväveoxider inom transportsek-
torn, men utvecklingen inom sektorn påverkar likväl i vilken mån 
Sverige kan uppfylla sina åtaganden enligt takdirektivet. 

Utsläppen av kväveoxider från vägtransporter var cirka 44 000 ton 
under 2019. Det motsvarar 35 procent av de totala utsläppen av kväve-
oxider i Sverige och 81 procent av utsläppen i inrikes transporter. 
Inom vägtrafiken är personbilar och tunga lastbilar de största utsläpps-
källorna. Utsläppen från tunga lastbilar hade 2019 minskat med 86 pro-
cent sedan 1990 trots att trafikarbetet har ökat under samma period. 

Det finns i vissa fall tydlig samverkan mellan åtgärder inom trans-
portområdet för att nå målen inom klimat- respektive luftvårdspoli-
tiken. En elektrifiering av transportarbetet med tunga lastbilar bidrar 
t.ex. även till att minska utsläppen av såväl koldioxid som kväve-
oxider. Elektrifiering minskar däremot inte utsläppen av slitagepar-
tiklar från däck, bromsar och vägbanor. Det finns också exempel på 
klimatåtgärder som inte har samma positiva effekt på utsläppen av 
luftföroreningar. En övergång från fossilt till biobaserat drivmedel ses 
t.ex. som en viktig åtgärd för nå etappmålet för transportsektorn. Ett 
sådant bränslebyte minskar däremot inte utsläppen av kväveoxider 
och inte heller utsläppen av slitagepartiklar. 

2.5.2 Utsläpp från järnväg 

År 2020 var växthusgasutsläppen från järnvägen 0,04 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter38, vilket motsvarar 0,3 procent av transport-
sektorns utsläpp eller 0,1 procent av Sveriges totala utsläpp. 

Även dieselfordon används till viss del i järnvägstrafik och under-
håll. Dessa ger upphov till försämrad luftkvalitet vid utsläpp av kväve-
oxider, kolväten och små partiklar. Det är normalt sett inga större 
problem med luftkvaliteten vid järnvägsdrift, men i instängda miljöer, 
som stationer under mark, kan det bli höga halter av partiklar. 

 
38 Naturvårdsverket (2022). 
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Teknikutveckling inom järnvägen har gjort att utsläpp av kväve-
oxider och kolväten har minskat med 40–50 procent sedan 1995, sam-
tidigt som trafikarbetet har ökat med cirka 15 procent under samma 
period.39 

2.5.3 Utsläpp från sjöfart 

År 2020 var växthusgasutsläppen från inrikes sjöfart 0,7 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter40, vilket motsvarar 4,4 procent av transport-
sektorns utsläpp eller 1,4 procent av Sveriges totala utsläpp. Utsläppen 
från bränsle som den internationella sjöfarten och det internationella 
flyget tankar i Sverige (ofta kallat internationell bunkring) har nästan 
tredubblats sedan 1990 och uppgick till 9,7 miljoner ton koldioxid-
ekvivalenter 2019.41 

Sjöfarten leder till utsläpp i luften av t.ex. svaveloxider, kväveoxi-
der och koldioxid. Transporterna innebär även risk för att fartyg ska 
orsaka vattenförorening bl.a. genom den last de för eller det avfall 
som genereras ombord. 

Kraven på svavelhalt i marina bränslen har successivt skärpts Ut-
släppen av svaveldioxid från sjöfarten i Östersjön har minskat kraf-
tigt och legat stabilt på cirka 10 000 ton per år, sedan kravet på högst 
0,1 procent svavel i fartygsbränslet trädde i kraft den 1 januari 2015 
inom svavelkontrollområdet (SECA). Utsläppen av kväveoxider från 
den internationella sjöfarten i Östersjön visar ingen nedåtgående 
trend, snarare finns indikationer på en ökande trend de senaste åren.42 

2.6 EU:s klimatpolitik 

I december 2020 beslutades att EU ökar sin ambition under Paris-
avtalet genom EU:s klimatlag.43 Den europeiska klimatlagen antogs 
av rådet i juni 2021.44 Därigenom införlivas klimatneutralitetsmålet 
för 2050 i lagstiftningen. Detta mål innebär att växthusgasutsläpp 

 
39 Transportstyrelsen (2021). 
40 Naturvårdsverket (2022). 
41 Från SOU 2021:48 s. 125. 
42 Sveriges miljömål (u.å.). 
43 Miljödepartementet (2020). 
44 Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimat-
neutralitet och om ändring av förordningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (euro-
peisk klimatlag). 
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och växthusgasupptag i hela unionen som regleras i unionsrätten ska 
vara i balans inom unionen senast 2050 så att utsläppen vid den tid-
punkten minskar till netto noll, och att unionen ska sträva efter att 
uppnå negativa utsläpp därefter (artikel 2.1). För att uppnå detta kli-
matneutralitetsmål ska det bindande klimatmålet för unionen för 
2030 vara en inhemsk minskning av nettoutsläppen av växthusgaser 
(utsläpp efter avdrag för upptag) med minst 55 procent jämfört med 
1990 års nivåer senast 2030 (artikel 4.1). 

Klimatpolitiken inom EU är uppbyggd kring tre sektorer. Den 
första sektorn omfattar utsläpp från verksamheter som ingår i EU:s 
system för handel med utsläppsrätter (EU ETS).45 Här återfinns 
energiintensiv industri och större energianläggningar samt flyg inom 
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den andra sek-
torn, den s.k. icke-handlande sektorn, omfattar i sin tur växthusgas-
utsläpp från verksamheter som inte ingår i EU ETS, såsom landbase-
rade transporter, lätt industri samt bostäder och service. Dessa utsläpp 
regleras i stället av ansvarsfördelningsförordningen (Effort Sharing 
Regulation – ESR).46 Den tredje sektorn utgörs av utsläpp och upp-
tag av växthusgaser inom sektorn markanvändning, förändrad mark-
användning och skogsbruk (Land Use, Land Use Changes and For-
estry – LULUCF).47 

Målet inom EU ETS är att utsläppen från de verksamheter som 
omfattas ska minska med 43 procent från 2005 till 2030. För ESR-
sektorn har EU som mål att utsläppen ska minska med 30 procent 
till 2030 jämfört med 2005. Detta mål har fördelats ut på medlems-
staterna med hänsyn till hänsyn till ländernas olika BNP per capita. 
LULUCF-sektorn regleras slutligen genom att ingen medlemsstat 
får ändra markanvändningen så att nettoupptaget i sektorn minskar 
jämfört med ett referensscenario. 

Växthusgasutsläpp från vägtransporter återfinns således i dag i 
ESR-sektorn. Den 14 juli 2021 presenterade EU-kommissionen lag-

 
45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system 
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets 
direktiv 96/61/EG. 
46 Europaparlamentets och rådets (EU) 2018/842 av den 30 maj 2018 om medlemsstaternas 
bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till 
klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning 
(EU) nr 525/2013. 
47 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 om inbegri-
pande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvänd-
ning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av 
förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU. 
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stiftningspaketet ”Fit for 55” som ska verka för att nå EU:s skärpta 
klimatmål till 2030. Som en del av lagstiftningspaketet föreslås revi-
deringar av EU ETS, som innebär både skärpningar av det befintliga 
EU ETS och att handel med utsläppsrätter införs för nya sektorer. 
Kommissionen föreslår att det nuvarande EU ETS utvidgas till att 
omfatta sjöfart, där både sjötransporter inom EU och hälften av 
sjötransporterna till och från EES föreslås ingå. Därutöver föreslår 
kommissionen att ett separat utsläppshandelssystem införs för väg-
transporter och byggnader, sektorer som även fortsatt föreslås om-
fattas av ansvarsfördelningsförordningen (ESR). 

2.7 Mål inom Sveriges miljö-, klimat-, transport-, 
landsbygds- och näringspolitik 

2.7.1 Mål inom miljö- och klimatpolitiken (i synnerhet 
de som särskilt gäller för transportsektorn)  

Målen för miljöpolitiken är strukturerade i ett målsystem som kallas 
för miljömålssystemet, enligt följande:48 

• Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsom-
ställning som behöver ske inom en generation för att nå miljö-
kvalitetsmålen. 

• Miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. 

• Etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga 
steg för att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål.49 Nedan anges fem 
miljökvalitetsmål, enligt riksdagens definition, som i synnerhet bör 
gälla för transportsektorn: 

• Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären 
ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livs-

 
48 Prop. 2009/10:155 och bet. 2009/10:MJU25. 
49 Se prop. 2020/21:1, Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård s. 11. 
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medelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveck-
ling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås.” 

• Frisk luft: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.” 

• Bara naturlig försurning: ”De försurande effekterna av nedfall 
och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka kor-
rosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenled-
ningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.” 

• Ingen övergödning: ”Halterna av gödande ämnen i mark och vat-
ten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, för-
utsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsi-
dig användning av mark och vatten.” 

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

Etappmål inom Begränsad klimatpåverkan 

Riksdagen har beslutat etappmål som bidrar till att öka takten i 
arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.50 
Det mest långsiktiga etappmålet innebär att Sverige senast 2045 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det etappmål som ligger 
närmast till hands för utredningen är: 

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luft-
fart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 
70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

 
50 Prop. 2016/17:146 och bet. 2016/17:MJU24. 
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EU:s direktiv för att minska utsläpp av vissa luftföroreningar 

EU:s direktiv för att minska nationella utsläpp av vissa luftförore-
ningar (det s.k. takdirektivet) gäller alla länder i EU.51 Takdirektivet 
berör framför allt de svenska miljökvalitetsmålen för frisk luft, bara 
naturlig försurning och ingen övergödning. Direktivet innehåller 
detaljer och bestämmelser som medlemsländerna ska genomföra till 
2020 och 2030. Länderna ska genomföra nationella luftvårdsprogram 
som innehåller åtgärder och styrmedel för att nå de nationella utsläpps-
taken. Programmen ska bl.a. även ta hänsyn till de gränsvärden som 
finns för luftkvalitet i tätortsmiljö. 

Takdirektivet anger den högsta nivån av luftföroreningar som EU:s 
medlemsländer får släppa ut. De luftföroreningar som direktivet om-
fattar är svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen exklu-
sive metan, ammoniak och små partiklar (PM2,5). Tunga vägfordon 
berörs främst av taken för kväveoxider och små partiklar. 

2.7.2 Mål inom transportpolitiken 

De nuvarande transportpolitiska målen består av ett övergripande 
mål och två delmål, vilka beslutades av riksdagen 2009.52 Det över-
gripande transportpolitiska målet kvarstår sedan 1998 men 2009 änd-
rades strukturen för delmålen från sex delmål till två jämbördiga: funk-
tionsmålet Tillgänglighet och hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa. 

Det övergripande transportpolitiska målet 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Enligt prop. 2008/09:93 är en av de grundläggande principerna för 
transportpolitiken att trafikens samhällsekonomiska kostnader ska 
vara en utgångspunkt när transportpolitiska styrmedel utformas. En 
tillämpning är det s.k. kostnadsansvaret, som innebär att de skatter och 
avgifter som tas ut av trafiken och som är transportpolitiskt moti-

 
51 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minsk-
ning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och 
om upphävande av direktiv 2001/81/EG. 
52 Prop. 2008/09:93 och bet. 2008/09:TU14. 
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verade bör motsvara trafikens samhällsekonomiska marginalkost-
nader och bidra till att de transportpolitiska målen nås.53 Det samlade 
beslutsunderlaget om införande av ekonomiska styrmedel och regler 
måste dock beakta samtliga dimensioner av det transportpolitiska 
målet.54 

Aspekterna i det övergripande målet avseende transportförsörj-
ning i hela landet och långsiktig hållbarhet följs upp via indikatorerna 
för funktionsmålet och hänsynsmålet. Det finns för närvarande 15 indi-
katorer med tillhörande mått för uppföljning.55  

Funktionsmålet 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande till-
gänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utveck-
lingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. lik-
värdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.56  

Hänsynsmålet 

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas all-
varligt, bidra till att det övergripande Generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.57  

Målförhållande mellan funktions- och hänsynsmål 

Enligt regeringen ska transportsystemet utvecklas mot det övergri-
pande transportpolitiska målet. Funktions- och hänsynsmålen är jäm-
bördiga. För att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna 
nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hän-
synsmålet. Ska klimatmålet för transportsektorn nås behöver funk-
tionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Med 

 
53 Prop. 2008/09:93 s. 65. 
54 Bet. 2008/09:TU14 s. 25. 
55 Se Trafikanalys (2021e) s. 13. 
56 Prop. 2008/09:93 s. 16. 
57 Prop. 2008/09:93 s. 30 och Prop. 2020/21:1, Utgiftsområde 22 Kommunikationer s. 11. 
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detta menas att den samlade utvecklingen inom transportsystemet 
ska leda till att klimatmålet för transporter nås. Det innebär inte att 
varje enskild åtgärd som vidtas i transportsystemet måste bidra till att 
uppfylla klimatmålet.58  

2.7.3 Mål inom landsbygdspolitiken 

Det riksdagsbeslutade målet för Areella näringar, landsbygd och livs-
medel är följande: Insatserna ska bidra till goda förutsättningar för 
arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna 
ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att natur-
resurserna används hållbart.59 

En sammanhållen landsbygdspolitik 

Riksdagen har även beslutat om det övergripande målet för en sam-
manhållen landsbygdspolitik: En livskraftig landsbygd med likvär-
diga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som 
leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.60  

En konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja 

Möjligen kan även mål för livsmedelskedjan vara relevant för utred-
ningen. Riksdagen har beslutat om följande övergripande mål:61 

En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelspro-
duktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i 
syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveck-
ling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och 
ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produk-
tionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av 
livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. 

 
58 Prop. 2020/21:1, Utgiftsområde 22 Kommunikationer s. 11. 
59 Prop. 2020/21:1, Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel s. 10. 
60 Prop. 2017/18:179 och bet. 2017/18:NU19. 
61 Prop. 2016/17:104 och bet. 2016/17:MJU23. 
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2.7.4 Mål inom näringspolitiken 

Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraf-
ten och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.62 

För att tydliggöra sambanden mellan mål, gjorda insatser, upp-
nådda resultat redovisas näringspolitiken under tre delmål. Dessa är: 

• Ramvillkor och väl fungerande marknader som stärker företags 
konkurrenskraft. 

• Stärkta förutsättningar för innovation och förnyelse. 

• Stärkt entreprenörskap för ett dynamiskt och diversifierat när-
ingsliv. 

Som alla politikområden ska de näringspolitiska insatserna även bidra 
till att genomföra Agenda 2030, Parisavtalet och att uppnå målen i EU:s 
gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, 
som omfattar de tre prioriteringarna smart, hållbar och inkluderande 
tillväxt. 

 

 
62 Prop. 2014/15:1, Utgiftsområde 24 Näringsliv avsnitt 2.4 och bet. 2014/15:NU1. 
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3 Gällande rätt 

3.1 Inledning 

Det är i huvudsak två EU-direktiv som styr hur ett nytt miljösty-
rande system för godstransporter på väg kan utformas, nämligen 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 
1999 om avgifter för fordon för användningen av väginfrastrukturer1, 
nedan kallat eurovinjettdirektivet, och Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/520 av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet 
mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöver-
skridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter 
i unionen, nedan kallat EETS-direktivet. 

Eurovinjettdirektivet har i de delar det avser vägavgifter, dvs. tids-
baserade avgifter, genomförts i svensk rätt genom lagen (1997:1137) 
om vägavgift för vissa tunga fordon.2 EETS-direktivet kommer att 
genomföras i svensk rätt genom ändringar i lagen (2013:1164) om 
elektroniska vägtullssystem, förkortad LEV, och förordningen 
(2014:59) om elektroniska vägtullssystem, förkortad FEV. Nedan 
redogörs för eurovinjettdirektivet, EETS-direktivet och lagen om 
elektroniska vägtullssystem samt dagens tidsbaserade avgiftsuttag av 
tung lastbilstrafik i Sverige. 

 
1 Titel i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/362 av den 24 feb-
ruari 2022 om ändring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG och (EU) 2019/520 vad gäller 
uttag av avgifter på fordon för användningen av vissa infrastrukturer. Tidigare var titeln 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga 
godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer. 
2 Genom lagen 2014:52) om infrastrukturavgifter på väg har de delar av eurovinjettdirektivet 
som rör distansbaserade infrastrukturavgifter genomförts i svensk rätt. 
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3.2 Eurovinjettdirektivet 

Eurovinjettdirektivet reglerar hur skatter och avgifter för bl.a. använ-
dandet av vägar får utformas inom EU. Ett av de främsta målen med 
eurovinjettdirektivet är att undanröja snedvridningar av konkurrensen 
mellan användare. I maj 2017 lade kommissionen fram förslaget till 
reviderat eurovinjettdirektiv som en del av det första mobilitetspa-
ketet. Rådet och Europaparlamentet nådde den 16 juni 2021 en preli-
minär politisk överenskommelse om ändringar i eurovinjettdirektivet. 
Rådet antog den 9 november 2021 sin ståndpunkt efter första behand-
lingen och därefter godkände Europaparlamentet denna ståndpunkt 
den 17 februari 2022, vilket innebar att det reviderade direktivet an-
togs. I det följande redogörs för eurovinjettdirektivet i dess lydelse 
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/362 av den 
24 februari 2022 om ändring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG 
och (EU) 2019/520 vad gäller uttag av avgifter på fordon för använd-
ningen av vissa infrastrukturer. 

Det reviderade eurovinjettdirektivet är tillämpligt på fordons-
skatter som tas ut på tunga godsfordon samt vägtullar och vägavgifter 
som tas ut på fordon (artikel 1). Direktivets tillämpningsområde 
utvidgas således till att omfatta andra tunga fordon än sådana som är 
avsedda för godstransport och även lätta fordon, inklusive person-
bilar. Direktivet kräver inte att medlemsstaterna inför vägavgifter eller 
vägtullar, men om sådana tas ut måste direktivets bestämmelser följas. 

I direktivet används uttrycket vägtull i betydelsen avståndsbaserad 
avgift samt uttrycket vägavgift i betydelsen tidsbaserad avgift (jfr arti-
kel 2.7 och artikel 2.16). Det reviderade eurovinjettdirektivet inne-
bär en utfasning av vägavgifter för tunga fordon på det transeuro-
peiska stomtransportnätet inom åtta år efter det att direktivet trätt i 
kraft (artikel 7.10). I de fall då medlemsstater tillämpar ett gemen-
samt vägavgiftssystem, såsom Eurovinjettfördraget, kommer de att 
ha ytterligare två år på sig att anpassa eller avskaffa det gemensamma 
systemet (artikel 7.12). Undantag från utfasningen av tidsbaserade 
avgifter är tillåtna endast i vederbörligen motiverade fall där tillämp-
ningen av en vägtull skulle a) medföra oproportionella administra-
tiva kostnader, investeringskostnader och driftskostnader i förhåll-
ande till de förväntade intäkter eller fördelar som en sådan vägtull 
skulle ge upphov till, exempelvis på grund av de berörda vägavsnittens 
begränsade längd, den relativt låga befolkningstätheten eller den rela-
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tivt glesa trafiken, eller b) leda till en omledning av trafiken med nega-
tiva konsekvenser för trafiksäkerheten eller folkhälsan (artikel 7.11). 

I direktivet anges att en vägtull är ett bestämt belopp som ska 
betalas för ett fordon, grundat på den tillryggalagda sträckan inom 
en viss infrastruktur och på fordonstyp, där erlagd betalning innebär 
att ett fordon får rätt att använda infrastrukturerna, och som består 
av en eller flera av följande avgifter: 

a)  en infrastrukturavgift, 

b)  en trängselavgift, eller 

c)  en avgift för externa kostnader (artikel 2.7). 

Med infrastrukturavgift avses en avgift som tas ut för att täcka en 
medlemsstats kostnader för anläggning, underhåll, drift och utveck-
ling av infrastruktur (artikel 2.8). Infrastrukturavgifterna för tunga 
fordon ska grundas på principen om återvinnande av infrastruktur-
kostnader. De viktade genomsnittliga infrastrukturavgifterna för 
tunga fordon ska vara relaterade till kostnaderna för uppförande, drift, 
underhåll och utveckling av det berörda infrastrukturnätet och får 
också omfatta avkastning på kapital eller en vinstmarginal grundad 
på marknadsvillkor (artikel 7b.1). De kostnader som beaktas ska avse 
det nät, eller den del av detta, för vilket infrastrukturavgifter för tunga 
fordon tas ut, och de fordon som omfattas av dessa avgifter. Med-
lemsstaterna får välja att ta ut avgifter för att täcka endast en viss pro-
centandel av dessa kostnader (artikel 7b.2). Maximinivån för infra-
strukturavgiften för tunga fordon ska beräknas med hjälp av en metod 
som utgår från de grundläggande beräkningsprinciper som anges i 
artikel 7b och bilaga III (artikel 7e.1). 

En avgift för externa kostnader är en avgift som tas ut för att 
täcka kostnaderna till följd av en eller flera av följande: 

a)  trafikrelaterad luftförorening, 

b)  trafikrelaterat buller, eller 

c)  trafikrelaterat koldioxidutsläpp (artikel 2.9). 

Med trängselavgift avses en avgift som tas ut på fordon för att täcka 
trängselkostnaderna i en medlemsstat och minska trängseln (arti-
kel 2.14). 
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I direktivet finns även bestämmelser om hur infrastrukturavgiften 
respektive avgiften för externa kostnader får eller ska differentieras. 
Dessa bestämmelser redogörs för i kapitel 6 Geografisk differen-
tiering och kapitel 7 Differentiering utifrån fordonsegenskaper. 

Medlemsstaterna får bibehålla eller införa vägtullar och vägav-
gifter på det transeuropeiska vägnätet eller på vissa delar av detta nät 
och på alla andra delar av sina motorvägnät som inte ingår i det trans-
europeiska vägnätet på de i direktivet angivna villkoren (artikel 7.1). 
I direktivet anges dock att det inte ska påverka medlemsstaternas rätt 
att tillämpa vägtullar och vägavgifter på andra vägar, förutsatt att det 
inte diskriminerar internationell trafik och inte resulterar i en sned-
vridning av konkurrensen mellan transportörer (artikel 7.2). Med-
lemsstaterna får inte på sitt territorium införa både vägtullar och väg-
avgifter för en och samma fordonskategori för användandet av ett och 
samma vägavsnitt, bortsett från för användningen av broar, tunnlar 
och bergspass (artikel 7.4). 

Med tunga godsfordon avses fordon med en högsta tekniskt 
tillåtna totalvikt som överstiger 3,5 ton och som är avsedda för gods-
transport (jfr artikel 2.18 och artikel 2.19). Definitionen av fordon 
innefattar motorfordon med minst fyra hjul avsett eller använt, eller 
ledad fordonskombination avsedd eller använd, för passagerar- eller 
godstransporter på väg (artikel 2.17). 

Möjligheten att tillämpa vägtullar eller vägavgifter endast på tunga 
godsfordon med en högsta tekniskt tillåten lastad vikt på minst 12 ton 
kommer att fasas ut inom fem år efter den dag det reviderade direk-
tivet trätt i kraft (artikel 7.13). 

Två eller flera medlemsstater kan samarbeta för att införa ett 
gemensamt vägavgiftssystem som är tillämpligt inom hela territoriet 
(artikel 8.1). Betalning av den gemensamma vägavgiften ska i de fal-
len ge tillgång till det nät som fastställs av de deltagande medlems-
staterna (artikel 8.2a). Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet 
till ett sådant gemensamt vägavgiftssystem, det s.k. eurovinjettsam-
arbetet. Detta redogörs närmare för nedan i avsnitt 3.4. 
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3.3 EETS-direktivet och lagen om elektroniska 
vägtullssystem 

Det europeiska systemet för den elektroniska vägtullstjänsten, EETS 
(European Electronic Toll Service), syftar till att åstadkomma drifts-
kompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem i Europa. Avsik-
ten är att en väganvändare ska kunna anlita en betalningsförmedlare 
för betalning av vägtullar i flera, på sikt alla, elektroniska vägtulls-
system i Europa, vilket ska underlätta för väganvändarna. I EETS-
direktivet fastställs de villkor som är nödvändiga för att säkerställa 
driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem i unionen. 
Direktivet innehåller också bestämmelser som syftar till att under-
lätta gränsöverskridande informationsutbyte av uppgifter om fordon 
och ägare eller innehavare av fordon när det behövs för att underrätta 
någon om betalningsskyldighet eller när en vägtull inte har betalats 
(artikel 1.1). Den tidigare regleringen på området utgörs av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 
om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemen-
skapen och kommissionens beslut av den 6 oktober 2009 om defini-
tionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tek-
niska uppgifter för detta, nedan kallat EETS-beslutet. Direktivet och 
beslutet har genomförts i svensk rätt genom lagen om elektroniska 
vägtullssystem och förordningen om elektroniska vägtullssystem. 
I propositionen Genomförande av direktivet om elektroniska vägtulls-
system (prop. 2021/22:118) föreslås författningsändringar som 
genomför EETS-direktivet. Den följande redogörelsen utgår från de 
förslag som lämnas i propositionen. 

Huvudaktörerna i ett elektroniskt vägtullssystem är avgiftsupp-
tagare, betalningsförmedlare (motsvarar det som i EETS-direktivet 
benämns leverantör av vägtullstjänster, jfr artikel 2.2) och vägan-
vändare. EETS-direktivet skiljer mellan betalningsförmedlare och väg-
användare som ingår i det europeiska systemet för elektroniska väg-
tullstjänster och andra sådana aktörer. De förstnämnda benämns 
EETS-betalningsförmedlare respektive EETS-väganvändare. Enligt 
lagen om elektroniska vägtullssystem har EETS-betalningsförmedlare 
respektive EETS-väganvändare vissa rättigheter och skyldigheter, till 
skillnad från andra betalningsförmedlare respektive väganvändare 
(prop. 2021/22:118 s. 83). I lagen regleras också avgiftsupptagarens 
rättigheter och skyldigheter. 
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En betalningsförmedlare har inte enbart till uppgift att förmedla 
betalning från en väganvändare till en avgiftsupptagare, även om 
benämningen kan tyda på detta, utan tillhandahåller vägtullstjänster 
(4 § 3 LEV och prop. 2021/22:118 s. 30). Förmedling av betalning av 
vägtullar är en del av en sådan tjänst men tjänsten innehåller även 
andra delar såsom att tillhandahålla den fordonsutrustning3 som be-
hövs. Vägtullstjänsten tillhandahålls inom ett eller flera vägtullsom-
råden och för ett eller flera slag av fordon. 

En vägtullstjänst ger en väganvändare möjlighet att genom ett 
kontrakt med en betalningsförmedlare samla betalningen av väg-
tullar för alla färder under en viss period, i samtliga vägtullsområden 
som betalningsförmedlaren verkar i, till en faktura (4 § 16 LEV och 
prop. 2021/22:118 s. 83). Utgångspunkten är att väganvändaren inte 
ska ha någon kontakt med avgiftsupptagaren, utan endast med sin 
betalningsförmedlare (prop. 2021/22:118 s. 31). 

EETS-betalningsförmedlares skyldigheter regleras i 7 § LEV. En 
EETS-betalningsförmedlare ska bl.a. ge en avgiftsupptagare den in-
formation som behövs för att kunna beräkna och ta ut en vägtull 
eller för att kontrollera EETS-betalningsförmedlarens beräkning av 
den vägtull som tas ut av en EETS-väganvändare. 

I de flesta fall ansvarar en EETS-betalningsförmedlare för betal-
ningen till en avgiftsupptagare (17 § LEV). Om en EETS-vägan-
vändare inte skulle betala sin vägtull till EETS-betalningsförmed-
laren, påverkar detta alltså inte avgiftsupptagaren, som ändå får 
betalt av betalningsförmedlaren. Det finns dock situationer när 
EETS-betalningsförmedlaren inte är betalningsskyldig.4 I ett sådant 
fall kan avgiftsupptagaren ha behov av uppgifter om ägaren eller 
innehavaren av fordonet för att kunna kräva betalt för vägtullen 
(prop. 2021/22:118 s. 33). EETS-betalningsförmedlaren ska samarbeta 
med en avgiftsupptagare och omedelbart ge avgiftsupptagaren upp-

 
3 Med fordonsutrustning avses en komplett uppsättning maskinvaru- och programvarukom-
ponenter som behövs för att kunna använda ett elektroniskt vägtullssystem och som är 
installerade i eller medförs i ett fordon för insamling, lagring, bearbetning, fjärrmottagning 
och överföring av data (4 § 9 LEV). 
4 Ett sådant fall är om en EETS-väganvändare inte uppfyller sina skyldigheter, t.ex. inte lämnar 
korrekta användaruppgifter till betalningsförmedlaren eller använder fordonsutrustning i strid 
med betalningsförmedlarens anvisningar. Då får betalningsförmedlaren bestämma att 
fordonsutrustningen inte längre är godkänd (15 § andra stycket LEV). Utrustningen antecknas 
då i en förteckning över fordonsutrustning som inte är godkänd (jfr 7 § 6 LEV och artikel 5.5 i 
EETS-direktivet). EETS-betalningsförmedlaren är inte betalningsansvarig för en passage som 
har ägt rum med en icke-godkänd fordonsutrustning efter det att en sådan förteckning som 
avses i 7 § 6 har skickats till avgiftsupptagaren (17 § LEV, jfr artikel 8.3 i EETS-direktivet). 
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gifter om ett berört fordon och den kund som har träffat avtal med 
EETS-betalningsförmedlaren om utförande av vägtullstjänster för 
fordonet, när det är nödvändigt för indrivning av en vägtull eller för 
att avgiftsupptagaren ska kunna underrätta kunden om en skyldighet 
att betala en vägtull eller när det misstänks att kunden inte har betalat 
en vägtull (7 § 9 LEV). 

I avgiftsupptagarens skyldigheter ingår bl.a. att upprätta en om-
rådesdeklaration, teckna avtal med och betala ersättning till en EETS-
betalningsförmedlare som verkar i avgiftsupptagarens vägtullsområde 
och utbyta information med EETS-betalningsförmedlare om pas-
sager och EETS-väganvändare för att kunna ta ut och driva in väg-
tullar (10–14 §§ LEV och prop. 2021/22:118 s. 34). 

En EETS-väganvändare ska se till att den fordonsutrustning som 
krävs för ett vägtullsområde är i drift när fordonet framförs inom 
området (15 § första stycket LEV). Vidare är en EETS-väganvändare 
skyldig att lämna korrekta användar- och fordonsuppgifter till sin 
EETS-betalningsförmedlare, vilket framgår av artikel 3.1 i kommis-
sionens delegerade förordning (EU) 2020/203 av den 28 november 
2019 om klassificering av fordon, skyldigheter för användare av euro-
peiska elektroniska vägtullar, krav på driftskompatibilitetskompo-
nenter och minimikriterier för anmälda organs behörighet. EETS-
väganvändaren är även skyldig att använda fordonsutrustningen enligt 
betalningsförmedlarens anvisningar (artikel 3.3 nämnda förordning). 

3.4 Dagens tidsbaserade avgiftsuttag av tung 
lastbilstrafik i Sverige 

Sverige tar sedan den 1 januari 1998 ut en vägavgift för tunga lastbilar 
inom ramen för ett samarbete som nu inkluderar Danmark, Luxem-
burg och Nederländerna (Eurovinjettsamarbetet). Systemet admini-
streras av Nederländerna. Tidigare har Tyskland och Belgien lämnat 
eurovinjettsamarbetet och infört avståndsbaserade tullar. Även 
Nederländerna och Danmark planerar att inom de närmaste åren 
införa en avståndsbaserad pålaga för tunga fordon.5 

Den närmare utformningen av den gemensamma vägavgiften reg-
leras i det samarbetsavtal om uttag av en avgift för tunga fordon som 

 
5 Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (2020) s. 5 och Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (2020). 
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använder vissa vägar, som skrevs under i Bryssel den 9 februari 1994. 
Avtalet är publicerat i Sveriges internationella överenskommelser 
(SÖ 1997:50). I Sverige regleras vägavgiften i lagen (1997:1137) om 
vägavgift för vissa tunga fordon. 

Vägavgiften omfattar motorfordon eller ledad motorfordonskom-
bination med en totalvikt på minst 12 ton, om fordonet är avsett ute-
slutande för godstransport på väg (5 § andra stycket). För svenska 
fordon6 betalas vägavgift för rätten att använda hela det svenska väg-
nätet. För utländska fordon betalas vägavgift för rätten att använda 
motorvägar och för hela eller delar av Europavägarna (hela E10, E12 
och E14 och delar av E4, E22 och E65)7 (5 § första stycket). Avgift 
för svenska fordon betalas årsvis, oberoende av i vilken utsträckning 
vägnätet används. För utländska fordon betalas avgiften för kalender-
dag, vecka, månad eller år (10 §). Ordningen med vägavgifter för 
tunga fordon är därmed ett tidsbaserat system. 
 

 
6 Svenskt fordon är enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon ett fordon som är eller 
bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret (5 § första stycket). 
7 Bilaga 1 till lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. 
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4 Det nya miljöstyrande systemet 
bör vara avståndsbaserat 

Bedömning: Utredningen förordar att ett avståndsbaserat system 
bör ersätta det nuvarande tidsbaserade systemet. 

4.1 Inledning 

Utredningen har i uppdrag att analysera alternativ som skulle kunna 
ersätta ett tidsbaserat system för godstransporter på väg. Ett avstånds-
baserat alternativ ska ingå i analysen. Av kommittédirektiven framgår 
att analysen ska göras utifrån att systemet ska: 

• utformas på ett sådant sätt att det bidrar till att miljö- och klimat-
mål och de transportpolitiska målen kan nås, 

• öka introduktionen av mer klimateffektiva och miljöanpassade 
fordon, 

• kunna bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden i tra-
fiken, 

• utjämna konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkare, 

• på ett bättre sätt fånga upp externa kostnader som godstrans-
porter ger upphov till, 

• utformas med beaktande av Sveriges särskilda geografiska för-
hållanden och 

• kompensera för budgetförsvagningen från nuvarande vägavgift 
(eurovinjetten). 
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Utredningen ska analysera olika alternativ som skulle kunna ersätta 
ett tidsbaserat system och ange om det är något alternativ som utred-
ningen förordar. 

4.2 Alternativ som skulle kunna ersätta 
ett tidbaserat system 

4.2.1 Höjda drivmedelsskatter 

Ett möjligt alternativ, som skulle kunna kompensera för budget-
försvagningen från den nuvarande vägavgiften, är att höja drivmedels-
skatterna. Bensin och diesel beskattas med energi- och koldioxidskatt. 
Naturgas med enbart koldioxidskatt. Biogas, vätgas samt höginblan-
dade och rena biodrivmedel är för närvarande skattebefriade. Energi-
skattereglerna i Sverige är anpassade till Rådets direktiv 2003/96/EG 
av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen 
för beskattning av energiprodukter och elektricitet, nedan kallat energi-
skattedirektivet, vilket innebär att framtida energibeskattning av t.ex. 
vätgas är beroende av om och hur energiskattedirektivet förändras.1 

Som en ersättning för vägavgiften är dock en höjning av koldioxid-
skatten mindre aktuell. Koldioxidskatten är generell för fossila bräns-
len och en generell höjning får då dålig träffsäkerhet gentemot den 
tunga vägtrafiken. 

Eftersom tunga lastbilar i stor utsträckning är dieseldrivna bör 
däremot en höjning av energiskatten på diesel kunna vara ett alter-
nativ. År 2019 bestod 97 procent av den tunga lastbilsflottan av diesel-
drivna lastbilar. Trots att andra s.k. drivlinor väntas öka sin andel av 
nyregistreringen kommer diesel enligt Trafikanalys bedömning fort-
farande 2030 vara den klart dominerande drivlinan i den tunga last-
bilsflottan med en andel på cirka 85 procent.2 

En höjning av energiskatten på diesel med 35 öre per liter3 kan 
kompensera för tappet på cirka 1,3 miljarder kronor vid slopad väg-
avgift. Dock omfattar en sådan höjning även annan diesel för person-

 
1 Europeiska kommissionen presenterade den 14 juli 2021 ett förslag till reviderat energi-
skattedirektiv, som en del av 55 %-paketet (”Fit for 55”), se Europeiska kommissionen (2021b). 
2 Trafikanalys (2020c) s. 38. 
3 I beräkningen tas även hänsyn till budgeteffekten avseende sänkt fordonsskatt för lätta 
dieselfordon. Fordonsskatten är högre för lätta dieselfordon än för jämförbara bensinfordon 
för att beakta lägre energiskatt på diesel jämfört med bensin. Om energiskatten höjs på diesel 
men inte på bensin, bör fordonsskatten justeras ned för lätta dieselfordon. 
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bilar, arbetsmaskiner etc. som inte ingår i systemet för vägavgifter. 
Om den tunga vägtrafiken bidrar med hela kompensationen kan höj-
ningen i stället motsvara 70 öre per liter diesel, då den tunga väg-
trafiken uppskattningsvis står för cirka 50 procent av dieselförbruk-
ningen. 

En höjd dieselskatt ger incitament till mer effektivt transport-
arbete och till val av mer energieffektiva och fossilfria fordon, och 
bidrar på så sätt till såväl en lägre drivmedelsanvändning som till en 
klimatanpassning av den tunga fordonsflottan.4 Åtgärden stimulerar 
till omställning till minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken och 
överflyttning till andra transportslag. 

En betydande styrning för att minska växthusgasutsläpp från trans-
portsektorn sker numera genom reduktionsplikten för inblandning av 
biodrivmedel i bensin och diesel. Systemet infördes den 1 juli 2018. 
Reduktionsnivåer har sedan 2018 varit fastslagna för åren 2018–2020, 
men regeringen har aviserat att nivåerna inom reduktionsplikten suc-
cessivt ska höjas till 2030.5 De ökade nivåerna inom reduktionsplikten 
innebär att utsläppen av fossila växthusgaser per såld liter diesel 
minskar. Då dieselskatten tas ut på hela blandningen medför en 
höjning av dieselskatten att en lägre och lägre andel fossil koldioxid 
reduceras vid successivt ökade nivåer inom reduktionsplikten. 

En höjd dieselskatt i Sverige medför också risk för s.k. ekonomi-
tankning, dvs. att åkare ges incitament att tanka i länder där skatten 
är lägre. Utredningen bedömer att konkurrensvillkoren mellan svenska 
och utländska åkare inte heller utjämnas vid en höjd dieselskatt. Kon-
trollen av regelefterlevnaden i trafiken förbättras inte. 

Elektrifieringen av den tunga fordonsflottan kommer sannolikt 
att ta längre tid för tunga lastbilar än för personbilar6, vilket gör det 
svårare för näringslivet att anpassa den dieseldrivna fordonsflottan i 
syfte att minska transportkostnaderna. När det gäller elektrifier-
ingen av de tunga lastbilarna kan nämnas att det redan i dag finns ett 
utbud av elfordon för tunga fordon under 7,5 ton och för segmentet 
7,5–12 ton förväntas utbudet öka fram till 2025.7 Trafikanalys be-
dömer att 40 procent av nybilsförsäljningen och 15 procent av den 
totala lastbilsflottan kommer att drivas av annat än diesel (el, gas och 

 
4 Jfr om höjd koldioxidskatt i Naturvårdsverket (2019) s. 116. 
5 Finansdepartementet, Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet (2020). 
6 Jfr Trafikverket (2020c) s. 34 och Fossilfritt Sverige (2020) s. 14. 
7 Trafikanalys (2020c) s. 35 och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) (2019) s. 40. 
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laddhybrid) 2030.8 Sannolikt kommer utvecklingen mot mer el också 
att accelerera därefter. 

Det övergripande transportpolitiska målet innebär att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Trans-
portpolitiskt motiverade skatter och avgifter bör motsvara de sam-
hällsekonomiska marginalkostnader trafiken ger upphov till samt 
bidra till att de transportpolitiska målen nås.9 I och med reduktions-
plikten, en ökad elektrifiering och effektivisering av fordonsflottan 
kommer möjligheten att använda drivmedelsskatterna för att pris-
sätta kvarvarande, framför allt icke-klimatrelaterade, externa kost-
nader att minska över tid.10 I takt med en ökande elektrifiering skulle 
energiskatten på el kunna tänkas utgöra ett alternativ för att prissätta 
vägtransporternas externa effekter. Utredningen bedömer dock att 
höjd elskatt är en svårframkomlig väg då effekter på övrig allom-
fattande elförbrukning kan bli betydande. 

Drivmedelsskatterna är i allmänhet inte lämpliga för att fånga upp 
externa kostnader från slitage på väg då skatten inte är kopplad till 
fordonets egenskaper eller vilken väg fordonet körs på. 

En kraftfull höjning av dieselskatten kan medföra vissa negativa 
effekter på transportpolitikens funktionsmål om att skapa tillgäng-
lighet för människor och gods. Företag i Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland eller Västernorrland kan, i vissa fall, medges transport-
bidrag vid längre transporter, vilket kan lindra negativa konsekvenser 
av höjd dieselskatt. Det innebär dock praktiska svårigheter att utforma 
drivmedelsskatten med beaktande av Sveriges särskilda geografiska 
förhållanden. Utredningens bedömning är att det inte är lämpligt att 
ha en geografiskt differentierad dieselskatt inom Sverige, bl.a. för att 
risken för ekonomitankning skulle bli alltför betydande. 

4.2.2 Ett avståndsbaserat system 

Ett annat alternativ till vägavgiften är införandet av ett avstånds-
baserat system för uttag av skatt för tunga godstransporter på väg. 
Ett sådant system skulle kunna kompensera för budgetförsvagningen 
vid slopad vägavgift. För denna kompensation behöver även system- 

 
8 Trafikanalys (2020c) s. 37–38. 
9 Prop. 2008/09:93 s. 65. 
10 Trafikanalys (2018d) s. 28 och Naturvårdsverket (2017) s. 80. 
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och administrationskostnader beaktas, vilka bedöms bli betydligt 
högre för en avståndsbaserad skatt jämfört med en höjd dieselskatt. 
För att erhålla budgetneutralitet vid slopad vägavgift behöver således 
intäkterna från den avståndsbaserade skatten bli högre än intäkterna 
från höjd dieselskatt. 

Liksom höjda drivmedelsskatter innebär ett avståndsbaserat sy-
stem ökade kostnader för godstransporter på väg. Det kan ge ökat 
utrymme för styrning mot mer klimateffektiva och miljöanpassade 
fordon.11 Det skulle kunna medföra att konkurrenskraften för trans-
porter på järnväg och till sjöss, kommer att öka och därigenom få till 
följd att det sker en viss överflyttning av godstransporter på väg till 
dessa trafikslag.12 En sådan överflyttning skulle exempelvis innebära 
att transporteffektiviteten ökar och att utsläppen av växthusgaser 
kan minska.13 Utredningen bedömer dock att en sådan överflyttning 
till följd av en avståndsbaserad skatt kan bli relativt begränsad och 
bero på en rad faktorer, se vidare kapitel 11 Konsekvensanalys. 

I dagens tidsbaserade system är vägavgiften oberoende av hur 
många kilometer fordonet framförs. Detta innebär att kostnaden per 
kilometer minskar med ökat antal körda kilometer, vilket inte utgör 
ett incitament för minskade körsträckor. Ett skatteuttag för tunga 
lastbilar som i stället baseras på avstånd innebär att kostnaderna blir 
högre i takt med ökat antal körda kilometer. Detta gäller dock även 
för dieselskatteuttaget för dieseldrivna lastbilar. Ett avståndsbaserat 
system ger incitament till att minska trafikarbetet, att minska andelen 
tomkörningar och att öka fyllnadsgraden i lastbilarna.14 Incita-
mentens storlek beror på hur hög den avståndsbaserade skatten blir, 
omfattningen av det beskattade vägnätet och huruvida skatten dif-
ferentieras. Sammantaget kan detta system bidra till en ökad trans-
porteffektivitet, vilket t.ex. innebär ett minskat vägslitage, mindre 
utsläpp och buller.15 

Jämfört med en avståndsbaserad skatt är drivmedelsskatten, och 
då specifikt koldioxidskatten, mer träffsäker gentemot koldioxidut-
släpp eftersom mängden utsläpp är direkt proportionell mot mängden 
drivmedel som förbrukas. Denna precision går inte att få vid en be-
skattning av avstånd. Därutöver blir den avståndsbaserade skatten 

 
11 Jfr Trafikanalys (2018d) s. 28. 
12 Jfr Naturvårdsverket (2020a) s. 114. 
13 Jfr prop. 2019/20:65 s. 117. 
14 Jfr Ricardo-AEA (2014) s. 71. 
15 Se t.ex. Ricardo-AEA (2014) s. 83. 
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mindre träffsäker om det inte finns möjlighet att beakta om driv-
medlet som finns i tanken är fossilt eller förnybart. Exempelvis ger 
en avståndsbaserad skatt inte något incitament till bränslesnålare 
körsätt (eco-driving). Skatten skulle dock ge en indirekt effekt på 
koldioxidutsläppen för fossildrivna lastbilar, då åkerier bl.a. försöker 
minimera den avståndsbaserade skattekostnaden genom effektivare 
användning av fordonen. Det är också möjligt att differentiera ett 
avståndsbaserat system för att premiera lastbilar med låga utsläpp 
vilket kan öka graden av miljöstyrning ytterligare. 

Ett system med en avståndsbaserad skatt kan innebära att alla 
fordon som använder vägen behandlas lika och skatt betalas utifrån 
körsträckan, oavsett registreringsland. Konkurrensvillkoren mellan 
svenska och utländska åkare kan då utjämnas. Detta är en skillnad 
gentemot drivmedelsskatten, som främst utländska åkare kan undvika 
genom att köpa diesel utomlands. Införandet av ett avståndsbaserat 
system skulle därav kunna bidra till mer rättvisa konkurrensvillkor 
än drivmedelsskatten. Utländska åkare får genom betalningen av 
avståndsbaserad skatt vara med och bidra till finansieringen av den 
infrastruktur de använder i Sverige. 

Ett avståndsbaserat system med elektronisk avläsning med satellit-
positionering som teknisk lösning för skatteuttaget kan innebära möj-
ligheter till förbättrad kontroll av regelverket på yrkestrafikområdet, 
se vidare kapitel 8. 

De samhällsekonomiska marginalkostnaderna skiljer sig mellan 
fordonstyper, geografiskt och ibland även över dygnet.16 I och med 
att skatteuttaget i ett avståndsbaserat system kan differentieras i tid 
och rum, men även utifrån fordonsegenskaper kan dessa variationer 
fångas upp. Emellertid har omfattningen av det beskattade vägnätet 
och möjligheten till skatteundandragande betydelse. 

Ett avståndsbaserat system kan på ett bättre sätt fånga upp externa 
kostnader som godstransporter ger upphov till jämfört med nuva-
rande vägavgiften. Genom att den avståndsbaserade skatten kan kopp-
las till fordonets egenskaper och var fordonet körs kan andra luft-
föroreningar än koldioxidutsläpp, såsom utsläpp av kväveoxider, 
partiklar och buller samt vägslitage prissättas på ett bättre sätt än 
inom drivmedelsskatten.17 Å andra sidan kan även ett tidsbaserat 
system kopplas till fordonsegenskaper. Exempelvis differentieras 

 
16 WSP (2020) s. 6–7. 
17 Jfr Hennlock, et al. (2020) s. 8. 
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nuvarande vägavgift utifrån fordonets utsläppsklass (Euroklass). 
Däremot finns inte kopplingen till hur långt och var fordonet körs i 
vägavgiften. 

I och med att det i ett avståndsbaserat system finns bättre möjlig-
het att differentiera skatten så att fordon med högre (renare) Euro-
utsläppsklass betalar en lägre skatt kan detta påskynda förnyelsen av 
fordonsflottan och därigenom renare teknik vilken kommer att ha 
en betydande positiv inverkan på utsläppen av luftföroreningar så-
som kväveoxider och partiklar.18 En sådan utveckling har skett exem-
pelvis i Belgien19 och Tyskland20 efter införandet av avståndsbaserade 
system. Euro-utsläppsklass reglerar dock inte utsläpp av koldioxid. 

Om skatteuttaget inom ett avståndsbaserat system differentieras 
utifrån fordonsegenskaper skulle detta kunna medföra minskade pro-
blem med att utländska företag sänder lastbilar med sämre utsläpps-
klass till Sverige, där kostnader per kilometer för att köra dessa ”smut-
sigare” fordon är lägre än i länder med avståndsbaserade system.21 

Vidare är det i ett avståndsbaserat system också möjligt att ta hän-
syn till skillnader i externa kostnader mellan landsbygd och tätort 
och därmed differentiera skatten beroende på var fordonet körs. De 
samhällsekonomiska marginalkostnaderna för att köra på landsbygd 
är lägre än i tätorter.22 En geografisk differentiering skulle kunna 
bidra till en mer rättvisande prissättning av transporterna och där-
med i viss mån kunna begränsa negativa effekter på vissa branscher 
och regioner som systemet förväntas medföra.23 Ett avståndsbaserat 
system skulle kunna utformas med beaktande av Sveriges särskilda 
geografiska förhållanden, se vidare kapitel 6 Geografisk differentiering. 

4.2.3 Höjd och omstrukturerad fordonsskatt 

En höjd och omstrukturerad fordonsskatt skulle kunna kompensera 
för budgetförsvagningen från slopad vägavgift och även öka miljö-
styrningen. För närvarande finns tre system för fordonsbeskattning 
i Sverige: det koldioxidbaserade systemet, det viktbaserade systemet 
och bonus-malus-systemet. För tunga fordon är fordonsskatten vikt-

 
18 Europeiska kommissionen (2013). 
19 Piedboeuf (2020) s. 35–37 s. 47 och s. 52. 
20 Ricardo-AEA (2014) s. 71 och s. 78 och Europeiska kommissionen (2013) s. 8. 
21 Vierth, et al. (2015) s. 16 och Naturvårdsverket (2020a) s. 114. 
22 Trafikanalys (2020a) s. 29. 
23 Jfr Fossilfritt Sverige (2019) s. 27. 
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baserad. Uttaget av fordonsskatt för tunga lastbilar skulle sannolikt 
behöva fördubblas jämfört med nuvarande nivåer för att erhålla in-
täkter motsvarande de från vägavgiften. En avgörande nackdel i sam-
manhanget är att fordonsskatt endast påförs svenskregistrerade for-
don. 

I och med att det 2019 infördes utsläppskrav (koldioxidcerti-
fieringen) på nya tunga fordon inom EU24 öppnas möjligheten att 
införa en koldioxidbaserad fordonsskatt. En sådan skatt skulle inne-
bära att tunga fordon med högre utsläpp av koldioxid per utfört trans-
portarbete belastas med en högre fordonsskatt baserad på fordonets 
certifierade koldioxidutsläpp. En sådan skatt skulle bidra till att öka 
introduktionen av mer klimateffektiva och miljöanpassade fordon. 
Ett sådant incitament kan även införas i en avståndsbaserad skatt. 
Trafikanalys bedömer det som svårt att i dagsläget införa en koldi-
oxidbaserad fordonsskatt för tunga fordon men att frågan aktuali-
seras bl.a. i takt med att koldioxidcertifieringen av tunga lastbilar slår 
igenom på fler årsmodeller.25 

En höjd och omstrukturerad fordonsskatt bedöms inte kunna bi-
dra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden i trafiken eller till att 
utjämna konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkare. 

Jämfört med drivmedelsskatt och avståndsbaserad skatt bedöms 
fordonsskatten på ett sämre sätt fånga upp externa kostnader som 
godstransporter ger upphov till, då skatteuttaget bl.a. inte är bero-
ende av var eller hur långt ett fordon körs. 

Fordonsskatten skulle kunna differentieras utifrån var i Sverige 
fordonet är registrerat, vilket i viss mån då kan beakta Sveriges sär-
skilda geografiska förhållanden. 

4.2.4 Bonus–malus-system 

En ytterligare tänkbart alternativ är att införa ett bonus-malus-system 
även för tunga fordon. Bonus-malus-systemet för nya lätta vägfordon 
infördes 2018 inom den koldioxidbaserade fordonsskatten. Sy-
stemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp 
av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt 
höga utsläpp av koldioxid belastas med förhöjd skatt (= malus). 

 
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 av den 20 juni 2019 om fast-
ställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon. 
25 Trafikanalys (2019b) s. 46. 
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Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att 
nå målet att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter 
med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Bonus och den förhöjda 
skatten påförs endast svenskregistrerade fordon. 

Marknaden för tunga lastbilar skiljer sig dock väsentligt från mark-
naden för lätta fordon. Trafikanalys har bedömt att malus-delen i ett 
sådant system inte fungerar för tunga lastbilar. Det beror på att en 
sådan malus-komponent inte skulle ge någon miljöeffekt och inte 
heller ge tillräckliga intäkter för att finansiera bonusdelen utan i stället 
riskera att bidra till att transportverksamhet flyttar från Sverige. Den 
godskund eller åkare som vill använda ett ”malus-fordon” skulle 
kunna köpa transporten i ett annat land och därav använda ett lika-
dant fordon registrerat utomlands, för att undvika den förhöjda for-
donsskatten.26 

Ett bonus-malus-system bedöms inte kunna bidra till förbättrad 
kontroll av regelefterlevnaden i trafiken. Möjligen kan stödet (bonus-
delen), i viss mån, utjämna konkurrensvillkoren mellan svenska och 
utländska åkare. 

4.2.5 Stöd, reduktionsplikt och övriga regleringar 

Trafikanalys har föreslagit att en miljölastbilspremie införs för att 
stimulera till ökad och påskyndad introduktion av tunga lastbilar 
med goda klimategenskaper för att bidra till att transportsektorns 
etappmål till 2030 nås.27 Med utgångspunkt från detta förslag beslu-
tade regeringen i augusti 2020 att införa en klimatpremie för köp av 
miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner.28 Denna klimatpremie 
kan bidra till att främja introduktionen av mer klimateffektiva och 
miljöanpassade lastbilar samt till minskade utsläpp av växthusgaser. 

För att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom 
de mest trafikerade områdena har regeringen avsatt ett nytt stöd på 
400 miljoner kronor för 2021 och för 2022 beräknas 550 miljoner 
kronor tillföras ändamålet. I satsningen ingår även elektrifiering med 
vätgasdrift (prop. 2021/22:1, utg.omr. 20, s. 21). 

 
26 Trafikanalys (2019b) s. 34. 
27 Trafikanalys (2019b) s. 34–44. 
28 Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. 

128



Det nya miljöstyrande systemet bör vara avståndsbaserat SOU 2022:13 

78 

För stöd, reduktionsplikt och övriga regleringar av utsläpp etc. 
tas ingen skatt ut och dessa styrmedel kompenserar då inte budget-
försvagningen vid slopad vägavgift. 

4.3 Slutsatser 

För att uppfylla syftet med ett nytt miljöstyrande system blir ett 
grundläggande kriterium att utländska fordon ska ingå. Systemet ska 
även kompensera för budgetförsvagningen vid slopad vägavgift. Stöd 
såsom miljöbilspremie, bonus-malus och olika typer av regleringar 
uppfyller inte dessa kriterium. Höjd fordonskatt kan kompensera för 
budgetförsvagningen som slopad vägavgift medför men utländska 
fordon ingår inte i ett sådant system. 

En höjd drivmedelsskatt kan bidra till att miljö- och klimatmålen 
nås. En höjd dieselskatt kan kompensera för budgetförsvagningen 
och i viss mån tas ut av utländska fordon men kan inte utjämna kon-
kurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkare eller bidra till 
förbättrad kontroll av regelefterlevnad. Höjningar i drivmedelsbe-
skattningen är emellertid administrativt enkla jämfört med infö-
randet av ett avståndsbaserat system. En möjlighet att utjämna kon-
kurrensvillkoren och förbättra kontrollen finns däremot enbart inom 
ett avståndsbaserat system. 

En ytterligare aspekt är att den framtida fordonsutvecklingen 
tyder på att tunga fordon i högre utsträckning drivs av annat driv-
medel än diesel (och bensin). Att på ett bättre sätt täcka de externa 
kostnaderna genom drivmedelsbeskattningen blir därav en utmaning. 
Ett avståndsbaserat system har även i högre utsträckning möjlighet att 
beakta Sveriges särskilda geografiska förhållanden jämfört med höjd 
drivmedelsskatt. 

Vid en sammantagen bedömning anser utredningen att ett av-
ståndsbaserat system är det enda alternativet som uppfyller de syften 
och krav som ställs i kommittédirektiven. Utredningen förordar där-
för ett avståndsbaserat system som alternativ till det nuvarande tids-
baserade systemet. Utredningens analyser, förslag och bedömningar 
utgår därmed från ett avståndsbaserat system. 
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5 Skattepliktigt vägnät 
och beskattade vägar 
inom detta vägnät 

Förslag: Det skattepliktiga vägnätet ska omfatta europavägar, riks-
vägar och primära länsvägar. 

Inom det skattepliktiga vägnätet ska de vägar som har en trafik-
intensitet som understiger 500 tunga fordon per dygn som huvud-
regel undantas från beskattning. 
 
Bedömning: Risken för avledning bör allmänt sett vara begrän-
sad. Det är dock inte möjligt att närmare bedöma risken för avled-
ning förrän viss tid efter att det nya avståndsbaserade systemet har 
införts. Det bör då göras en utvärdering av såväl det skattepliktiga 
som det beskattade vägnätets omfattning. 

5.1 Inledning 

Vid införande av ett nytt avståndsbaserat miljöstyrande system för 
godstransporter på väg måste ett val göras av vilka vägar som ska om-
fattas av skatten. Utredningen ska enligt kommittédirektiven ha som 
utgångspunkt att det skattepliktiga vägnätet ska utgöras av vägkate-
gorierna europavägar, övriga riksvägar och primära länsvägar (totalt 
cirka 26 500 kilometer). Detta eftersom tillämpningen av ett avstånds-
baserat system bör begränsas till delar av vägnätet som har relativt hög 
trafikintensitet för att ta hänsyn till hela Sveriges särskilda förhållan-
den med relativt gles lastbilstrafik och långa transportavstånd, inte 
minst avseende näringslivets konkurrenskraft. Genom att utgå från 
vägkategorier, som redan är etablerade utifrån en tydlig indelning, 
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blir det skattepliktiga vägnätet enkelt att definiera och även lätt att 
förstå. 

Utredningen ska enligt kommittédirektiven föreslå kriterier för 
urval av vilka vägar som bör omfattas av beskattning inom det skatte-
pliktiga vägnätet. Vidare ska utredningen analysera om det finns behov 
av och är lämpligt att göra tillägg till det skattepliktiga vägnätet för att 
undvika att den tunga trafiken annars leds om till vägar med sämre 
bärighet eller av andra särskilda skäl. 

Utredningens tolkning av kommittédirektiven är att det ska göras 
en åtskillnad mellan skattepliktigt och beskattat vägnät, och att det 
beskattade vägnätet därmed utgör en del av det skattepliktiga väg-
nätet. För att kunna analysera frågan om vilka tillägg till det skatte-
pliktiga vägnätet som kan behöva göras i syfte att undvika avledning 
är det av vikt att utgå från det beskattade vägnätet. Detta eftersom 
eventuell avledning görs från dessa vägar. Utredningen gör nedan en 
bedömning av vilka vägar som bör utgöra det beskattade vägnätet. 
Därefter övergår utredningen till att analysera vilka eventuella tillägg 
som behöver göras till det skattepliktiga vägnätet. Om sådana tillägg 
bör göras kommer dessa också att ingå i det beskattade vägnätet. 

5.2 Kriterier för urval av vägar inom det 
skattepliktiga vägnätet som bör omfattas 
av beskattning 

Det skattepliktiga vägnätet utgörs som utgångspunkt av europavägar, 
riksvägar och primära länsvägar. Frågan är utifrån vilka kriterier ur-
valet av vilka vägar som bör omfattas av beskattning inom det skatte-
pliktiga vägnätet ska göras. Framtagandet av dessa kriterier ska enligt 
kommittédirektiven göras med beaktande av trafikintensitet, trans-
porteffektivitet, geografiska förutsättningar, bärighet, möjligheten 
till mer effektiva (längre och tyngre) fordon och andra relevanta fak-
torer, inklusive vilka tillägg som bör göras för att undvika att den 
tunga trafiken annars leds om till vägar med sämre bärighet. Det inne-
bär att beskattningsnivån kan sättas till noll på de delar av det skatte-
pliktiga vägnätet som inte bör beskattas. Dessa vägar ingår dock 
fortfarande i det skattepliktiga vägnätet. Nedan redogörs för de fak-
torer som utredningen enligt direktiven ska beakta vid framtagandet 
av urvalskriterierna. 
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En faktor som ska beaktas är trafikintensitet, dvs. hur många last-
bilar som använder en viss vägsträcka per dygn i genomsnitt under 
ett år. I kommittédirektiven anges att det finns vissa vägar inom det 
skattepliktiga vägnätet som har en låg trafikintensitet och som där-
för inte bör beskattas. Vidare anges att det inte är effektivt att ta ut 
och kontrollera skatten på vägar som endast i liten utsträckning används 
av den tunga trafiken, eftersom statens investerings- och kontroll-
kostnader då skulle vara svårare att motivera ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv. Enligt utredningens mening ska trafikintensitet 
utgöra ett av urvalskriterierna. Om skatten begränsas till ett vägnät 
med hög trafikintensitet tas hänsyn till att Sverige är ett land med ett 
begränsat antal lastbilar i förhållande till långa transportavstånd. Ett 
begränsat beskattat vägnät leder till att kostnaderna för att bygga 
upp kontrollsystemet bli lägre men att skatten kan få en relativt hög 
träffsäkerhet som styrmedel genom att omfatta vägar där större delen 
av de tunga godstransporterna går. 

Frågan är vad som kan anses som låg trafikintensitet och som kan 
utgöra grund för att undanta vissa vägar från beskattning. I Finans-
departementets promemoria En ny inriktning för beskattning av tung 
lastbilstrafik angavs en trafikintensitet om 500 tunga fordon per dygn 
som exempel. Vägar med en trafikintensitet understigande 500 tunga 
fordon per dygn skulle då undantas från beskattning.1 Frankrike pla-
nerade under 2010-talet att införa ett nytt avståndsbaserat vägtulls-
system för tunga lastbilar (écotaxe), men systemet infördes aldrig. 
När det gäller vilka vägar som skulle omfattas av skatten undantogs 
vägsträckor med ”faible trafic”, dvs. lågtrafikerade vägar. Med låg-
trafikerade vägar avsågs vägar med en trafikintensitet understigande 
800 tunga godsfordon per dag.2 Till skillnad från Frankrike, som är 
ett utpräglat transitland i centrala Europa, är Sverige ett land beläget 
i utkanten av Europa, med långa transportavstånd och förhållandevis 
få lastbilar. Vid valet av tröskelvärde avseende kriteriet trafikintensi-
tet är förhållandena därmed inte direkt jämförbara. Trafikverket har, 
under våren 2020, försett utredningen med kartor som utvisar bl.a. 
vägar med en trafikintensitet överstigande 400, 500, 600, 800, 1 000 
respektive 1 200 tunga fordon per dygn på det svenska vägnätet. Dessa 
kartor har använts som grund för utredningens överväganden och 
analys av vilka vägar som ska beskattas. Se bilaga 3 för dessa kartor. 

 
1 Se karta på s. 21 i promemorian. 
2 Chanteguet (2014) s. 113. 
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Fördelen med att använda trafikintensitet som ett urvalskrite-
rium är även att det är ett kriterium som är mätbart. Samtidigt finns 
det inte ett direkt samband med de externa kostnader som ett enskilt 
fordon orsakar och att detta fordon just körs på en väg med hög 
trafikintensitet. 

Utredningen ska vid framtagandet av urvalskriterierna även beakta 
transporteffektivitet. Det saknas en entydig definition av detta begrepp. 
I regeringens nationella godstransportstrategi3 som presenterades 
2018 anges att godstransporterna i Sverige bör vara transporteffek-
tiva, vilket innebär att transporterna ska vara så effektiva som möjligt 
utifrån energi-, miljö- och ekonomiska perspektiv för att åstadkomma 
tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga.4 För att nå detta 
krävs enligt godstransportstrategin att tillgängligheten kan öka sam-
tidigt som det trafikarbete som krävs för att uppnå motsvarande till-
gänglighet kan minska, att de fordon som används är energieffektiva 
och att de drivmedel som används är förnybara och hållbara. Det finns 
stor potential i att öka transporteffektiviteten, exempelvis genom sam-
ordning av transporter för att öka fyllnadsgrad, minska tomtrans-
porter och effektivisera rutter.5 I godstransportstrategin nämns även 
att övergången till fossilfria drivmedel måste kombineras med effek-
tivisering, elektrifiering och överflyttning av transporter från väg till 
järnväg och sjöfart.6 

Om man kan öka möjligheterna till olika typer av transportupp-
lägg och transportkedjor genom att främja sammankoppling av tra-
fikslag skulle detta kunna bidra till en ökad transporteffektivitet, t.ex. 
genom att öka potentialen för godstransporter via järnväg och sjö-
fart. På långa avstånd kan transporter med järnväg och sjöfart bli mer 
kostnadseffektiva jämfört med lastbil. Ibland anges ett avstånd på 
över 30 mil, där en överflyttning från väg till järnväg blir kostnads-
mässigt intressant.7 Beroende på typ av gods finns olika potential för 
överflyttning. Störst potential har bulkleveranser som inte behöver 
transporteras med snäva tidsmarginaler medan de varor som kräver 
snabba transporter, ”just-in-time”, har lägst potential. Det kan dock 
krävas långtgående styrmedel, då s.k. priselasticiteter i allmänhet är 
låga, dvs. vid ökade transportkostnader på väg beräknas överflytt-

 
3 Regeringen (2018).  
4 En liknande definition används i prop. 2020/21:151 s. 24. 
5 Regeringen (2018) s. 41. 
6 Regeringen (2018) s. 23. 
7 Trafikanalys (2019a) s. 52. 
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ningen bli relativt låg.8 Höga omlastningskostnader lyfts fram som 
en förklaring till varför marknaden för sammankoppling av trafikslag 
har haft svårt att utvecklas.9 Sammantaget är det svårt för utredningen 
att se hur utformningen av ett kriterium för urval av vägar kan göras 
utifrån dessa förutsättningar. 

Genom att utgå från trafikintensitet som ett urvalskriterium för 
vilka vägar som ska beskattas tas i viss del hänsyn till Sveriges sär-
skilda geografiska förhållanden eftersom vägarna med högst trafikin-
tensitet främst är belägna i södra halvan av Sverige. Därigenom kom-
mer stora delar av vägnätet i norra Sverige inte att ingå i det beskattade 
vägnätet. Hur omfattande det beskattade vägnätet blir i Norra Sverige 
beror på vilket tröskelvärde avseende trafikintensitet som väljs för 
urvalet av det beskattade vägnätet. Vid framtagandet av urvalskrite-
rierna skulle det vara möjligt att beakta att en till ytan stor del av 
Sverige har andra förutsättningar till utveckling än resten av landet, 
bl.a. beroende på geografiska lägesnackdelar i form av långa avstånd 
och låg befolkningstäthet. Detta skulle kunna göras genom att vissa 
delar av vägnätet som är beläget i dessa glesbygdsregioner undantas 
från beskattning i syfte att mildra de negativa effekter som en av-
ståndsbaserad skatt kan medföra i ett land med långa transportav-
stånd. Ett urvalskriterium skulle då kunna kopplas till indelningen i 
stödområden såsom stödområde 1, stödområde 2 eller stödområde 3 
enligt bilaga till förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa 
regionala företagsstöd eller stödområdet för transportbidraget enligt 
förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag. Detta skulle 
vara i linje med utformningen av regionala stimulansåtgärder inom 
skatteområdet som i stor utsträckning har kopplats till indelningen i 
stödområden och som därmed inte utgör någon ny företeelse i 
svensk skattepolitik.10  

Oaktat vilken av dessa indelningar i stödområden ett urvalskrite-
rium skulle baseras på riskerar vissa delar av vägnätet med hög trafik-
intensitet därigenom att undantas från beskattning. Med tanke på att 
tunga lastbilar även ger upphov till negativa effekter i dessa delar av 
landet och då ett av syftena med det nya miljöstyrande systemet är att 
åstadkomma en mer rättvisande prissättning av transporterna anser 
utredningen att dessa förhållanden bör beaktas först vid bedömningen 

 
8 Jfr Vierth, et al. (2020) s. 75. 
9 Jfr Trafikanalys (2019a) s. 59. 
10 Jfr prop. 2019/20:175 s. 21. 
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av hur skatteuttaget ska differentieras geografiskt (se kapitel 6). Något 
urvalskriterium utöver trafikintensitet för att ta hänsyn till geogra-
fiska förutsättningar, såsom låg befolkningstäthet, bör enligt utred-
ningen därför inte användas vid val av vilka vägar som ska beskattas.  

Möjligheten till mer effektiva (längre och tyngre) fordon ska också 
beaktas vid framtagandet av urvalskriterierna. Transportpolitikens 
övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. En möjlig del i arbetet med att erbjuda ett 
effektivt transportsystem är att införa s.k. High Capacity Transports 
(HCT), dvs. fordon med högre kapacitet, exempelvis i form av längd 
och tyngd, än vad som är möjligt med dagens konventionella fordon. 
I regeringens mål om ett mer effektivt transportsystem ingår att 
möjliggöra för längre och tyngre fordon.11 Trafikutskottet har också 
uttalat att längre och tyngre fordon stärker näringslivets konkurrens-
kraft och att det rätt genomfört kan bidra till lägre utsläpp av växt-
husgaser på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, något som även 
regeringen framhåller i den nationella godstransportstrategin.12 
I Sverige tillåts 25,25 meter långa fordon på vägnätet13, medan övriga 
Europa generellt har 18,75 meter som maximal fordonslängd.14 När 
det gäller beaktandet av möjligheterna till längre och tyngre fordon 
kan det vara svårt att översätta detta till någon form av urvalskri-
terium vid bestämmandet av det beskattade vägnätet. Möjligheterna 
till längre och tyngre fordon är kopplade till vägarnas bärighet, dvs. 
vägarnas förmåga att bära tunga fordon, och det skulle därför vara 
möjligt att utforma ett kriterium utifrån detta. I Sverige är vägar (och 
broar) i det allmänna vägnätet indelade i bärighetsklasser som avgör 
vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen.15 Det finns fyra bärig-
hetsklasser i Sverige där den högsta (BK4) tillåter en högsta brutto-
vikt om 74 ton vilket således också utgör den högsta tillåtna brutto-
vikten.16 I dag är strax över 20 procent  av det statliga vägnätet öppet 

 
11 Regeringen (2018) s. 41–42. 
12 Bet. 2019/20:TU11 s. 91 och Regeringen (2018) s. 42. 
13 4 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276). 
14 Trafikverket (2019a) s. 14. 
15 4 kap. 11 § trafikförordningen (1998:1276). Bärighetsklass definieras i lagen (2001:559) om väg-
trafikdefinitioner som en indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt 
tillåten bruttovikt (2 §). 
16 Se bilaga 4 till trafikförordningen (1998:1276). 
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för BK4.17 Trafikverket har som mål att 70–80 procent  av strategiskt 
utpekade vägar för tung trafik ska upplåtas för BK4 till 2029.18  

Utredningen har ovan konstaterat att trafikintensitet är ett lämp-
ligt kriterium för urval av vilka vägar som ska omfattas av beskatt-
ning. Det kan utifrån detta vägnät vara möjligt att identifiera när-
liggande vägar i det skattepliktiga vägnätet med sämre bärighet, dit 
tung trafik eventuell kan avledas för att undvika de beskattade vägarna. 
Även dessa närliggande vägar skulle då kunna omfattas av beskatt-
ning. Samtidigt är större delarna av vägarna inom det skattepliktiga 
vägnätet byggda för att klara belastningen av tung trafik så ett urvals-
kriterium utifrån bärighetsklass är enligt utredningens mening inte 
lämpligt. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att omfattningen av det 
beskattade vägnätet ska göras utifrån trafikintensitet. Utredningen 
övergår nedan till att analysera hur det beskattade vägnätet ska avgrän-
sas och bestämmas utifrån detta kriterium. 

5.3 Det beskattade vägnätet 

I detta avsnitt behandlar utredningen frågan om hur det beskattade 
vägnätet ska avgränsas och bestämmas utifrån kriteriet trafikinten-
sitet. I utredningens uppdrag ingår att ta fram detaljerade förslag till 
kartor över såväl det skattepliktiga vägnätet som över vilka vägar som 
bör omfattas av beskattning inom det skattepliktiga vägnätet. Utred-
ningen har vid analysen av det beskattade vägnätets omfattning och 
framtagandet av kartor haft följande utgångspunkter: 

– Vägar med låg trafikintensitet bör inte ingå i det beskattade väg-
nätet. 

– De vägar som omfattas av beskattning bör bilda ett samman-
hängande vägnät. Det bör således utgöras av sammanhängande 
transportstråk, dvs. vägsträckor bör inte delas upp i vägsegment 
där endast vissa delar omfattas av beskattning. Ett samman-
hängande vägnät bidrar till ökad tydlighet och förutsägbarhet för 
de skattskyldiga och förenklar den lagtekniska utformningen av 
systemet. 

 
17 Trafikverket (2020a) s. 5. 
18 Trafikverket (2020a) s. 5. 
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– Vägnätet bör snarare vara mer begränsat än alltför omfattande. 
Detta eftersom uppbyggnaden av kontrollsystem och administra-
tion då blir mer begränsad och införandet av ett avståndsbaserat 
system därmed kan förenklas. 

Utredningen behöver i detta sammanhang definiera gränsen (tröskel-
värdet) för vad som kan anses som låg trafikintensitet och som där-
med kan utgöra grund för att undanta vägar från beskattning. Vid val 
av ett högt tröskelvärde blir färre vägsträckor beskattade och geo-
grafiska förutsättningar beaktas i högre utsträckning, speciellt vad 
avser glesbygd. Å andra sidan kan ett högt tröskelvärde, med få beskat-
tade vägar, medföra att risken för avledning till skattefria vägar kan 
bli mer betydande. Till detta kommer att prissättningen av externa 
kostnader inte blir lika omfattande och möjligheten till miljöstyr-
ning därav blir lägre. Därutöver kan den avståndsbaserade skatten 
behöva sättas på högre nivåer, vid färre beskattade vägsträckor, om 
en viss intäktsnivå ska uppnås. Enligt kommittédirektiven bör beaktas 
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Om 
tröskelvärdet väljs alltför högt undantas betydande godstransport-
leder på väg som konkurrerar med järnväg och sjöfart. För att få en 
träffsäker och omfattande miljöstyrning bör i stället ett lågt tröskel-
värde väljas. Vid ett lågt tröskelvärde kan emellertid investerings- och 
kontrollkostnaderna bli svårare att motivera på vägar som endast i 
liten utsträckning används av den tunga trafiken. 

Utredningen har gjort en bedömning om vad som får anses vara 
vägar med låg trafikintensitet utifrån de kartor som Trafikverket för-
sett utredningen med. 

Vid en samlad bedömning anser utredningen att 500 tunga fordon 
per dygn, räknat som årsmedelvärde, får anses utgöra ett lämpligt 
tröskelvärde för vilka vägar som ska ingå i det beskattade vägnätet. Vid 
utformningen av det beskattade vägnätet omfattas då cirka 9 600 kilo-
meter, vilket motsvarar 36 procent (9 600/26 500) av det skatteplik-
tiga vägnätet. Vid ett val om 500 tunga fordon per dygn undantas i 
princip hela Norrlands inland, förutom E14 från Sundsvall, via 
Östersund till Duved. I den nuvarande tidsbaserade vägavgiften ingår 
E10 mellan Töre och gränsen mot Norge samt E12 mellan Holmsund 
och gränsen mot Norge. Trafikintensiteten på dessa vägsträckor är 
dock inte tillräckligt hög för att ingå i det beskattade vägnätet vid ett 
val om 500 tunga fordon per dygn. Endast ett fåtal vägsträckor i Dalar-
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nas, Värmlands, Dalslands och Smålands något mer glesbebyggda 
områden träffas av beskattning. 

Vägar i mer glesbebyggda områden beskattas i högre utsträckning 
vid ett val av ett tröskelvärde under 500 tunga fordon per dygn. De 
mer betydande godstransportlederna börjar i lite högre grad undan-
tas vid ett tröskelvärde överstigande 500 tunga fordon per dygn, t.ex. 
sådana vägsträckor i södra Sverige med betydande mängd tunga last-
bilar som anländer med färjor. För svenskregistrerade tunga lastbilar 
gäller nuvarande tidsbaserade vägavgift på hela vägnätet men enbart 
på ett utpekat vägnät (med samtliga motorvägar och vissa europa-
vägar) för utlandsregistrerade tunga lastbilar. För vissa transporter 
med utländska lastbilar från hamn kan då vissa vägsträckor användas 
för att undvika vägavgiften. Exempel på sådana sträckor är väg 108 
norrut från Trelleborgs hamn och väg 13 och väg 19 norrut från 
Ystads hamn, vilka kommer att ingå i ett beskattat vägnät vid val om 
500 tunga fordon per dygn. Vid ett alternativt tröskelvärde om 800 
tunga fordon per dygn skulle dessa vägar från hamn inte omfattas. 
Inte heller E14 från Sundsvall, via Östersund till Duved skulle om-
fattas och vidare skulle hela östra Småland undantas, förutom E22 
längs den östra kusten. Vid valt tröskelvärde om 500 tunga fordon per 
dygn kan den avståndsbaserade skatten, inom rimlig avgränsning, 
bidra till en mer rättvisande prissättning av godstransporterna. Cirka 
62 procent av tunga fordons trafikarbete (fordonskilometer) kan då 
träffas av beskattning. Såväl den inhemska som den utländska last-
bilstrafiken bidrar då till skatteintäkter i betydande utsträckning, vil-
ket kan medföra en utjämning av konkurrensvillkoren mellan svenska 
och utländska åkerier. Vid det valda tröskelvärdet bedömer utred-
ningen att det även finns stor potential i att öka transporteffektivi-
teten för flertalet godstransporter, exempelvis genom samordning av 
transporter för att öka fyllnadsgrad, minska tomtransporter och effek-
tivisera rutter. 

Det beskattade vägnätet bör således utgöras av vägar som har en 
trafikintensitet som överstiger 500 tunga fordon per dygn. Trafik-
intensiteten utefter en längre vägsträcka varierar oftast. Eftersom de 
vägar som omfattas av beskattning bör utgöra ett sammanhängande 
vägnät är det inte lämpligt att, inom det skattepliktiga vägnätet, dela 
upp vägsträckor i beskattade respektive obeskattade vägsegment bero-
ende på trafikintensitet. Det är inte möjligt att närmare ange hur stor 
del av en vägsträcka som ska ha en trafikintensitet som överstiger 

138



Skattepliktigt vägnät och beskattade vägar inom detta vägnät SOU 2022:13 

88 

500 tunga fordon per dygn för att hela vägsträckan ska beskattas. 
Dessa bedömningar behöver göras utifrån förutsättningarna i det 
enskilda fallet samtidigt som de behöver göras inom vissa ramar. Vid 
bedömningarna har utredningen haft följande utgångpunkter. Om en 
vägsträcka har en trafikintensitet som understiger tröskelvärdet men 
har en koppling till det sammanhängande vägnätet och antingen går 
fram till en omlastnings-/knutpunkt eller knyter samman delar av 
landet/individuella vägar som i sin tur har en trafikintensitet som 
överstiger 500 tunga fordon, bör vägsträckan som utgångspunkt ingå 
i det beskattade vägnätet. Exempel på en sådan vägsträcka är delar av 
E14 mellan Sundsvall och Duved som har en trafikintensitet under 
500 tunga fordon per dygn men där hela sträckan tas med för att få ett 
sammanhängande vägnät. Väg 195 vid Vätterns västra sida och väg 13 
mellan Höör och Bjuv i Skåne utgör fler sådana exempel. 

En av utredningens ovan nämnda utgångspunkter är att de beskat-
tade vägarna ska utgöra ett sammanhängande vägnät. Vägsträckor utan 
koppling till det sammanhängande vägnätet men som har en trafik-
intensitet överstigande 500 tunga fordon bör därför inte ingå i det 
beskattade vägnätet, trots sin trafikintensitet. Detsamma gäller s.k. 
utstickare från det sammanhängande vägnätet. Utstickare kan ses om 
en mindre del av en vägsträcka som inte har direkt närhet till knut-
punkt, hamn för godstrafik eller till en centralort. Exempel på sådana 
vägsträckor är delar av E10 från Kiruna till Svappavaara där E10 
ansluter till E45, väg 97 mellan Luleå och Boden samt delar av E45 
från Torsby söderut och från Östersund norrut. Utifrån ovan redo-
gjorda förutsättningar har utredningen med Trafikverkets hjälp tagit 
fram en karta över det beskattade vägnätet. Se figur 5.1. 

Vägsträckor som skulle kunna bli aktuella utanför det skatteplik-
tiga vägnätet är främst kommunala vägar och gator som kan ses som 
avledningsvägar, vara en mindre del av ett sammanhängande vägnät 
eller vara en betydande godstransportled. Inre ringvägen i Malmö 
eller större delen av Bergshamraleden (väg 27519) i Stockholm kan 
ses som betydande kommunala godstransportleder men som inte 
ingår i det skattepliktiga vägnätet. Vid eventuellt kommande lagstift-
ningsprocess anser utredningen att det kan övervägas att låta dessa 
ingå i det beskattade vägnätet. Exempel på vissa mindre vägsträckor 
inom Stockholms kommun som ingår i ett sammanhängande vägnät 
men där en viss del är kommunal är väg 73 (från trafikplats Gubbängen 

 
19 Väg 275 är statlig mellan Ulvsunda och trafikplats Fredhäll. 
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och norrut) och väg 226 (från korsningen med Rågsvedsvägen och 
norrut, men sista sträckan från Östbergavägen till korsningen med 
E4:an är statlig). Nästan hela dessa vägsträckor är statliga och ingår i 
det skattepliktiga vägnätet. Enligt utredningens bedömning rör det sig 
om relativt få kilometer för delsträckor som inte är skattepliktiga 
men bör sammanbindas så det blir ett sammanhängande vägnät. 

Kommunerna har möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter 
exempelvis förbjuda tunga lastbilar på en specifik väg eller plats eller 
att förbjuda fordon av viss längd att framföras inom vissa områden i 
kommunen vilket kan begränsa problemet med avledning till kom-
munala vägar. Sådana restriktioner kan te sig svårare för betydande 
godstransportleder eller en mindre del av ett sammanhängande vägnät. 

Enligt utredningens mening bör en utvärdering av det beskattade 
vägnätets omfattning och eventuell avledning göras en viss tid efter 
att det nya avståndsbaserade systemet för uttag av skatt har införts. 
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Figur 5.1 Karta över skattepliktigt och beskattat vägnät 

 
  

141



SOU 2022:13 Skattepliktigt vägnät och beskattade vägar inom detta vägnät 

91 

5.4 Bör det göras tillägg till det skattepliktiga 
vägnätet för att undvika avledning? 

Utredningen ska, vilket redogjorts för i inledningen av kapitlet, 
analysera om det finns behov av och är lämpligt att göra tillägg till 
det skattepliktiga vägnätet för att undvika att den tunga trafiken annars 
leds om till vägar med sämre bärighet eller av andra särskilda skäl. Om 
sådana tillägg bör göras kommer dessa också att ingå i det beskattade 
vägnätet. 

Det skattepliktiga vägnätet utgörs som utgångspunkt av europa-
vägar, riksvägar och primära länsvägar. Analysen av frågan om det bör 
göras tillägg till detta vägnät för att undvika avledning av tung trafik 
bör utgå från det beskattade vägnätet eftersom eventuell avledning 
görs från dessa vägar. Vid utvärdering av de avståndsbaserade syste-
men i Belgien och Tyskland har det inte visat sig förekomma någon 
större avledning till obeskattade vägar.20 Dessutom innebär den av-
gränsning av det beskattade vägnätet som utredningen valt att de stora 
godstransportlederna beskattas. Utredningen bedömer mot denna 
bakgrund att risken för avledning bör vara begränsad. 

I detta sammanhang bör beaktas att frågan om systemets slutliga 
utformning och frågan om skattenivåer är av avgörande betydelse för 
att kunna bedöma risken för avledning. Detta eftersom valet att und-
vika beskattade vägar sannolikt främst görs utifrån en önskan att 
undvika skatt, samtidigt som tidsaspekten också är avgörande ur kost-
nadssynpunkt. Ett åkeriföretag väljer troligen inte att ta en s.k. smit-
väg om denna väg innebär att körningen tar längre tid och därför 
riskerar att bli dyrare. Storleken på den skattekostnad som kan und-
vikas kommer dock vara av stor betydelse. 

Mot denna bakgrund anser utredningen att det är först en tid efter 
att det nya avståndsbaserade systemet har införts som frågan om avled-
ning närmare kan bedömas. I det fortsatta arbetet kan det dock finnas 
anledning att överväga om det finns vägar som skulle kunna utgöra 
uppenbara avledningsvägar och som skulle kunna ingå i det skatte-
pliktiga vägnätet redan vid införandet av det nya systemet. Kunskapen 
om vilka vägar det kan röra sig om bör baseras på kännedom om 
lokala förhållanden och kan finnas t.ex. hos länsstyrelserna, kommu-
nerna men även inom Polismyndigheten hos de som ansvarar för 

 
20 Departement MOW Afdeling Beleid (2017), Deutscher Bundestag (2016) och Deutscher 
Bundestag (2020). 
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kontroller av yrkestrafiken på väg. Utöver sådana uppenbara avled-
ningsvägar bör frågan om avledning bedömas först efter att systemet 
har införts. Enligt utredningens mening bör därför en utvärdering av 
det skattepliktiga vägnätets omfattning och eventuell avledning göras 
en viss tid efter att det nya avståndsbaserade systemet för uttag av 
skatt har införts. Utifrån data som kan ha samlats in för trafikanalys 
och statistikändamål går det då att analysera i vilken omfattning avled-
ning av den tunga lastbilstrafiken har skett till vägar utanför det 
skattepliktiga vägnätet. 

Frågan om hur den geografiska differentieringen slutligen ska utfor-
mas är också av stor betydelse i fråga om risken för avledning. Utred-
ningen har i uppdrag att föreslå hur skatteuttaget på det beskattade 
vägnätet kan differentieras geografiskt, åtminstone mellan tätort och 
landsbygd (se kapitel 6 Geografisk differentiering). En högre beskatt-
ning i tätort kan, oaktat hur denna utformas, medföra en risk för 
avledning till obeskattade vägar inom eller kring dessa tätorter. Utred-
ningen bedömer att sådana vägar delvis kan komma att utgöras av kom-
munala vägar. 

Frågan om kommunala vägar ska ingå i det skattepliktiga vägnätet 
på grund av risken för avledning är komplex och innefattar svåra 
avvägningar bl.a. när det gäller vilka vägar som i så fall borde omfat-
tas av beskattning och därför läggas till det skattepliktiga vägnätet.  
I samband med den slutliga utformningen av det nya miljöstyrande 
systemet bör det göras en bedömning av om det redan vid införandet 
av systemet finns ett behov av att göra vissa tillägg av kommunala 
vägar, och eventuellt även vissa statliga vägar inom eller kring tät-
orten, och då lämpligen efter samråd med aktuella kommuner.21  

När det gäller frågan om avledning till kommunala vägar bör dock 
beaktas att det i de storstäder som enligt utredningens förslag kommer 
att utgöra tätort, dvs. Stockholm, Göteborg och Malmö, har införts 
miljözoner för tunga fordon (miljözon klass 122) i syfte att minska 
utsläppen och förbättra luftkvaliteten.23 Inom dessa miljözoner får 
som huvudregel tunga fordon föras i sex år efter det att fordonet regi-
strerats första gången (4 kap. 22 a § trafikförordningen [1998:1276]). 
Från detta förbud görs sedan vissa undantag, vilka bl.a. innebär att 

 
21 Jfr Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021b) s. 10 och 11. 
22 Miljözon klass 1 avser tunga bussar och tunga lastbilar, se 4 kap. 22 § trafikförordningen 
(1998:1276). Kommunerna beslutar genom lokala trafikföreskrifter att ett visst område ska utgöra 
miljözon, se 10 kap. 1 § 3 jfr 4 kap. 22 § trafikförordningen. 
23 Miljözoner har även införts i Helsingborg, Lund, Mölndal, Umeå och Uppsala. 
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det inte finns några begränsningar för fordon som tillhör Euro 6 eller 
bättre (4 kap. 23 § trafikförordningen). I och med att det finns miljö-
zoner i Stockholm, Göteborg och Malmö bör miljöeffekterna av even-
tuell avledning av den tunga godstrafiken till kommunala vägar i och 
omkring dessa städer inte bli lika stora. 

Kommunerna har dessutom möjlighet att genom lokala trafikföre-
skrifter exempelvis förbjuda tunga lastbilar på en specifik väg eller 
plats eller att förbjuda fordon av viss längd att framföras inom vissa 
områden i kommunen.24 Detta tillämpas i någon utsträckning redan 
i samtliga tre kommuner. I Malmö är t.ex. fordonslängden begränsad 
till tolv meter i området innanför Yttre Ringvägen med vissa undan-
tag (hamnområdet och vissa gator).25 Dessutom är fordonets total-
vikt begränsad till 3,5 ton mellan klockan 22.00 och 06.00 i samma 
område. I Göteborg råder förbud mot att köra tung lastbil över 
3,5 ton mellan klockan 11.00 och 05.00 alla dagar i ett område kring 
Domkyrkan.26 I Stockholm får fordon vars sammanlagda längd, 
lasten inräknad, överstiger 12 meter inte köras på väg inom kommu-
nen. Dessutom får lastbil med bruttovikt som överstiger 3,5 ton inte 
färdas inom kommunen mellan klockan 22.00 och 06.00. Vissa vägar 
är dock undantagna från dessa förbud.27  

En utgångspunkt är att allmänna vägar ska vara öppna för allmän 
samfärdsel.28 Det innebär att mycket starka skäl krävs för att stänga 
av en allmän väg för trafik med tung lastbil av annat skäl än vägens 
bärighet.29 Om en oönskad avledning till kommunala vägar trots ovan 
angivna regleringar skulle uppstå i tätorterna bör det dock finnas 
förutsättningar för kommunerna att införa ett sådant förbud på vissa 
vägar. Detta med tanke på de störningar som tung lastbilstrafik kan 
ge upphov till inom tätort i form av bl.a. buller.30  
 

 
24 10 kap. 1 § och 3 § första stycket 1 trafikförordningen. 
25 Malmö stad (2021). 
26 Göteborgs stad (2021). 
27 Stockholms stad (2021). 
28 1 § andra stycket väglagen (1971:948). 
29 Trafikverket (2021a) s. 317. 
30 Det finns möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda tunga lastbilar även på statliga 
vägar, se 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket 2 trafikförordningen. Det är då 
länsstyrelsen som fattar beslut. Ett beslut om förbud mot tung lastbil på statliga vägar utanför 
tätort kan emellertid inte på samma sätt som inom tätort motiveras av de störningar den tunga 
lastbilstrafiken ger upphov till. En eventuell avledning från beskattade vägar till vägar inom 
det skattepliktiga vägnätet bedöms därför vara svår att stoppa genom införandet av ett förbud 
mot tung lastbilstrafik. 
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6 Geografisk differentiering 

6.1 Inledning 

I utredningens uppdrag ingår att analysera hur skatteuttaget på det 
beskattade vägnätet kan differentieras geografiskt, åtminstone mellan 
tätort och landsbygd. I kommittédirektiven understryks i samband 
med detta vikten av en livskraftig landsbygd med goda möjligheter 
till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt 
hållbar utveckling i hela landet. Det konstateras vidare att förutsätt-
ningarna för olika branscher och olika områden i Sverige skiljer sig 
åt, bl.a. vad gäller transportbehov, tillgång till alternativa trafikslag 
och vägnätets standard och utformning. Enligt kommittédirektiven 
kan den geografiska differentieringen av skatteuttaget syfta till att 
styra trafiken mot ännu mer miljöeffektivisering, en ökad transport-
effektivitet, samt åstadkomma en än mer rättvisande prissättning av 
transporterna. En form av geografisk differentiering som kan över-
vägas är att införa högre skattesatser på vägar där luftföroreningarna 
och bullret från tunga fordon är mest betydande, på grund av stor-
leken på den befolkning som exponeras. Dessa miljökostnader är 
nämligen högre i områden med hög befolkningstäthet, dvs. i tät-
orter, och lägre där befolkningstätheten är låg, dvs. på landsbygden. 

Av de länder som har infört avståndsbaserade vägtullar inom EU 
är det, såvitt utredningen erfar, bara Belgien som har någon form av 
differentiering mellan tätort och övriga delar. I Bryssels urbana om-
råde är skattesatsen högre på lokala och regionala vägar jämfört med 
på motorvägar. 

I nästa avsnitt redogörs för förutsättningarna för geografisk dif-
ferentiering enligt EU-rätten. Därefter, i avsnitt 6.3, redogörs för 
utredningens förslag till differentiering mellan tätort och landsbygd. 
I avsnitt 6.4 redogörs för ett förslag till alternativ geografisk dif-
ferentiering. Avslutningsvis ges en samlad bedömning i avsnitt 6.5. 
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6.2 Eurovinjettdirektivet och geografisk 
differentiering 

Eurovinjettdirektivet innehåller vissa bestämmelser avseende diffe-
rentiering av vägtullar som är av betydelse vid utformningen av en 
geografisk differentiering. Nedan redogörs för bestämmelserna i det 
reviderade eurovinjettdirektivet. 

Av skälen till det reviderade direktivet framgår att avgifter för 
externa kostnader bör tillämpas på ett mer systematiskt sätt. För att 
bidra till framsteg mot en fullständig tillämpning av principen att 
förorenaren betalar bör medlemsstaterna tillämpa avgifter för externa 
kostnader på tunga fordon, åtminstone för luftföroreningar, på nät 
som omfattas av en infrastrukturavgift (se skäl 20 till det reviderade 
direktivet). 

Medlemsstaterna får bibehålla eller införa en avgift för externa 
kostnader avseende kostnaden för trafikrelaterad luftförorening, 
trafikrelaterat buller, koldioxidutsläpp, eller varje kombination där-
av. Om en avgift för externa kostnader tillämpas på tunga fordon ska 
medlemsstaterna differentiera denna avgift och fastställa den i enlig-
het med de minimikrav och metoder som avses i bilaga IIIa och ska 
respektera de referensvärden som anges i bilagorna IIIb och IIIc. 
Medlemsstaterna får välja att ta ut avgifter för att täcka endast en viss 
procentandel av dessa kostnader (artikel 7c.1). 

I bilaga IIIb anges referensvärdena utifrån vilken vägtyp det rör 
sig om (vägar i tätort eller interurbana vägar), högsta tekniskt tillåtna 
lastade vikt och antal axlar samt utifrån Euro-utsläppsklass, där kate-
gorin som rör fordon som är mindre förorenande än Euro VI nu 
även kommer att omfatta utsläppsfria fordon. En nyhet i direktivet 
är att det i bilaga IIIb anges vad som avses med tätort (suburban) 
och interurban (interurban). Med tätort avses områden med en be-
folkningstäthet mellan 150 och 900 invånare per kvadratkilometer 
(medianvärde för befolkningstäthet om 300 invånare per kvadratkilo-
meter) och med interurban avses områden med en befolkningstäthet 
understigande 150 invånare per kvadratkilometer. Hur områden med 
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mer än 900 invånare per kvadratkilometer ska benämnas och beskat-
tas framgår inte.1 

Enligt bilaga III punkt 2 får en medlemsstat ta ut högre avgifter 
för externa kostnader än de referensvärden som anges i bilaga IIIb 
eller IIIc och den ska då till kommissionen anmäla den klassificering 
av fordon i enlighet med vilken avgiften för externa kostnader ska 
differentieras. I tillämpliga fall ska den underrätta kommissionen om 
det geografiska läget för vägar där högre avgifter för externa kost-
nader tas ut (vägar i tätort, inbegripet motorvägar), och för vägar där 
lägre avgifter för externa kostnader tas ut (interurbana vägar, inbe-
gripet motorvägar). 

Om medlemsstaterna tar ut avgift för externa kostnader för luft-
föroreningar eller buller ska de beakta kostnader som avser det nät, 
eller den del av detta, för vilket en sådan avgift tas ut, och de fordon 
som omfattas av den avgiften (artikel 7ca.1). 

Från fyra år efter ikraftträdandedatum ska medlemsstaterna till-
lämpa en avgift för externa kostnader för trafikrelaterad luftförorening 
på tunga fordon på det avgiftsbelagda vägnät som avses i artikel 7.1 
Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa en avgift för externa 
kostnader på dessa vägavsnitt om detta skulle leda till omledning av 
de mest förorenande fordonen, med negativa konsekvenser för tra-
fiksäkerheten och folkhälsan (artikel 7ca.3). 

Det är enligt artikel 7i.2 möjligt för en medlemsstat att medge 
rabatter eller avdrag på infrastrukturavgiften under förutsättning att 

a) den avgiftsstruktur som detta leder till är proportionell, offentlig-
gjord, tillgänglig för alla användare på lika villkor och inte leder 
till att tilläggskostnader förs över på andra användare i form av 
högre tullar, 

b) sådana rabatter eller avdrag speglar de faktiska besparingar i admi-
nistrativa kostnader som görs vid hantering av ofta återkom-
mande användare jämfört med tillfälliga användare, och 

 
1 Som jämförelse kan sägas att i Sverige hade 36 av totalt 2011 tätorter under 150 invånare/km2 
2020. Samtidigt hade 1 448 tätorter en befolkningstäthet mellan 150 och 900 invånare/km2. 
Antalet tätorter med mer än 900 invånare invånare/km2 uppgick till 527. Källa: SCB (2021a). 
På kommunnivå hade 252 (av 290) under 150 invånare/km2, 26 kommuner en befolkningstät-
het på mellan 150 och 900 invånare/km2, och 12 kommuner hade över 900 invånare/km2. 
Källa: SCB (2021b). Se tabell 1 i bilaga 3 för kommuner med mer än 150 invånare/km2 2020. 
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c) avdrag inte överstiger 13 procent av den infrastrukturavgift som 
betalas av likvärdiga fordon som inte är berättigade till rabatten 
eller avdraget. 

En ny bestämmelse i direktivet tydliggör att medlemsstater får före-
skriva nedsatta vägtullar eller vägavgifter för vissa vägavsnitt, eller 
helt exkludera vissa vägavsnitt från vägavgifter och vägtullar, i syn-
nerhet [men inte endast] i glesbefolkade områden där trafikintensi-
teten är låg (artikel 7.6). I skälen till direktivet (punkt 14) anges att 
vid förstärkningen av principerna om att användaren och förorenaren 
betalar bör vissa särdrag hos medlemsstaterna eller deras system för 
vägtullar och vägavgifter beaktas. När det gäller särskilt glesbefolkade 
områden eller ett särskilt stort nät av tull- eller avgiftsbelagda vägar, 
bör t.ex. möjligheten att bevilja undantag för vägavsnitt finnas. 

6.3 Differentiering mellan tätort och landsbygd 

Förslag: Med tätort ska avses de kommuner som ingår i Stock-
holms, Göteborgs och Malmös tätortsområden. 

En högre skatt ska tas ut på det beskattade vägnätet i dessa 
tätorter. 

6.3.1 Inledning 

Utredningen ska enligt kommittédirektiven analysera och lämna 
förslag på hur en geografisk differentiering, åtminstone mellan tätort 
och landsbygd, skulle kunna utformas. I uppdraget ingår att ta fram 
kriterier för vad som ska anses utgöra tätort i detta sammanhang och 
ett detaljerat förslag till karta eller annan sammanställning som 
identifierar dessa tätorter. 

En geografisk differentiering mellan tätort och landsbygd bör 
grunda sig på eurovinjettdirektivets bestämmelser om avgiften för 
externa kostnader och den differentiering av avgiften som ska göras 
enligt direktivet. Differentieringen görs utifrån vägar i tätort och 
interurbana vägar och ska respektera de referensvärden som anges i 
bilaga IIIb och IIIc. Vid framtagandet av kriterier för vad som ska 
anses utgöra tätort har utredningen därmed att förhålla sig till de 
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definitioner av tätort (suburban) och interurban (interurban) som 
återfinns i direktivet. Med tätort avses områden med en befolknings-
täthet mellan 150 och 900 invånare per kvadratkilometer (median-
värde för befolkningstäthet om 300 invånare per kvadratkilometer) 
och med interurban avses områden med en befolkningstäthet under-
stigande 150 invånare per kvadratkilometer. 

I den svenska språkversionen av direktivet används uttrycken 
vägar i tätort respektive interurbana vägar. Vid en jämförelse med 
andra språkversioner av direktivet skulle det kunna ifrågasättas om 
det svenska uttrycket korrekt motsvarar avsikten med bestämmel-
sen. I den engelska språkversionen används uttrycken ”suburban” 
respektive ”interurban roads”. Det engelska uttrycket ”suburban” 
kan, vid en mer ordagrann översättning, anses motsvara svenskans 
förort. Stöd för att uttrycket förort är mer adekvat finns också i de 
danska och tyska språkversionerna där uttrycken ”forstæder” (danska) 
och ”Vorstadt” (tyska) används. 

6.3.2 En definition av tätort i det nya miljöstyrande systemet 

Vad är en tätort? 

Tätort internationellt och i Sverige 

Det finns inte någon gemensam internationell definition av tätorter. 
FN samlar in statistik som följer respektive länders egna definitioner 
och har beskrivit begreppen locality, urban och rural i rekommenda-
tioner för bl.a. statistikredovisning. 

Även EU använder begreppet locality, vilket beskrivs som ett be-
folkningskluster, där byggnader bildar ett sammanhållande tätbe-
byggt område med tydligt gatunät eller lokalt erkänt platsnamn. En 
locality kan också vara en grupp byggnader med ett minsta avstånd 
på 200 meter mellan husen.2 

År 1960 beslutade de nordiska länderna om en gemensam defini-
tion av tätort, vilken i korthet gick ut på att en tätort hade minst 
200 invånare och som mest 200 meter mellan byggnaderna. I dag har 
Sverige, Norge, Finland och Danmark kvar regeln att en tätort har 

 
2 SCB (2019b) s. 24. 
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minst 200 invånare. Avstånd mellan byggnader och andra kriterier i 
definitionerna varierar dock mellan de fyra länderna.3  

I Sverige används ofta den tätortsdefinition som Statistiska Cen-
tralbyrån, SCB, använder vid avgränsning av tätorter. Enligt denna 
definieras tätort som sammanhängande bebyggelse med minst 200 in-
vånare, vilket resulterar i drygt 2 000 tätorter. För att räknas som sam-
manhängande bebyggelse ska det vara som mest 200–500 meter mellan 
bebyggelsegrupper, beroende på befolkningsstorlek. I statistiken an-
vänds begreppet statistisk tätort, för att markera att statistiken byg-
ger på en klassificering av tätorter, där registerdata och statistik är 
underlag.4 

I sammanhanget bör nämnas att i Sverige och i övriga nordiska 
länder är invånargränsen relativt låg för vad som räknas som tätort. 
Andra länder sätter gränsen oftast betydligt högre och kan därmed 
definiera områden som landsbygd, även om där finns samhällen med 
flera tusen invånare.5 

År 2018 bodde 87 procent av Sveriges befolkning i statistiska 
tätorter, men på endast 1,5 procent av Sveriges landareal. De flesta 
av Sveriges tätorter är små, hälften av dem har färre än 1 000 in-
vånare. 126 tätorter hade fler än 10 000 invånare, varav 9 hade fler än 
100 000 invånare.6  

SCB:s definition fångar dock inte tätorternas befolkningstäthet. 

Tätort, tättbebyggt område och tätbebyggelse 

Det finns inte någon juridisk definition av tätort. I trafiklagstift-
ningen används däremot begreppet tättbebyggt område. Tättbebyggt 
område definieras som ett visst område som enligt en lokal trafik-
föreskrift ska vara tättbebyggt område, 2 § förordningen (2001:651) 
om vägtrafikdefinitioner. Det är kommunerna som beslutar om lo-
kala trafikföreskrifter och som således anger vilka områden som ska 
utgöra tättbebyggt område (10 kap. 1 § andra stycket 3 och 10 kap. 
3 § 1a trafikförordningen [1998:1276]). Ett område får dock för-
klaras vara tättbebyggt område endast om det har stads- eller by-

 
3 SCB (2019b) s. 24. 
4 Vart femte år tar SCB fram gränser och statistik för de regionala indelningarna för bl.a. tät-
orter med hjälp av s.k. registerdata. 
5 SCB (2019b) s. 34. 
6 SCB (2019b) s. 1. 
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karaktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse 
(10 kap. 9 § trafikförordningen). 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 
21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (nedan kallat 
luftkvalitetsdirektivet) fastställs gränsvärden för vissa luftförore-
ningar, bl.a. grova partiklar (PM10) och kväveoxider (NOx). Enligt 
direktivet ska medlemsstaterna fastställa zoner och tätbebyggelse 
inom hela sitt territorium och luftkvaliteten ska utvärderas och säker-
ställas i alla zoner och all tätbebyggelse (artikel 4). Vid utvärderingen 
bör hänsyn tas till storleken på den befolkning och de ekosystem som 
exponeras för luftföroreningarna. I direktivet definieras tätbebyggelse 
(eng. agglomeration) som zon som utgör ett tätortsområde med mer 
än 250 000 invånare eller, om befolkningen uppgår till högst 250 000 
invånare, med en viss befolkningstäthet per km² (artikel 2.17).7 Luft-
kvalitetsdirektivet har i denna del genomförts i svensk rätt i 4 § luft-
kvalitetsförordningen (2010:477). I Sverige är det Naturvårdsverket 
som utser zoner och tätbebyggelser.8 Klassificeringen av zoner och 
tätbebyggelser ska ses över åtminstone vart femte år och uppdaterades 
för Sverige under 2019.9 Det finns tre tätbebyggelser i Sverige, näm-
ligen Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområde.10 Tätorts-
områdena utgår från kommungränser och innefattar sammanlagt 
33 kommuner kring tätorterna. 

Storstadsområden enligt SCB och Tillväxtanalys 

SCB har identifierat tre storstadsområden som består av kommuner 
runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Indelningen bygger på stati-
stik över pendling och flyttning mellan centralkommun och krans-
kommuner, samt på planeringssamverkan inom regionerna.11 Indel-
ningen ändrades senast 2005. Sammanlagt ingår 49 kommuner i de 
tre storstadsområdena.12  

 
7 Detta kan jämföras med definitionen av tätbebyggelse i artikel 3.k i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivnings-
buller (bullerdirektivet): en av medlemsstaten avgränsad del av territoriet med mer än 100 000 in-
vånare och en sådan befolkningskoncentration att medlemsstaten betraktar delen som ett område 
med stadskaraktär. 
8 29 § luftkvalitetsförordningen. 
9 Naturvårdsverket (2021a). 
10 Naturvårdsverket (2021a). 
11 SCB (2019a) s. 11. 
12 Se förteckning över berörda kommuner i SCB (2019a) tabell 3 s. 21 och kartor s. 85. 
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Tillväxtanalys har tagit fram en indelning i tre respektive sex olika 
kommuntyper som kategoriseras på basis av befolkningstäthet, be-
folkningsstorlek och befolkningens närhet till större befolknings-
koncentrationer (arbetspendling). Kommunindelningen har använts 
av bl.a. Landsbygdskommittén.13 Storstadskommuner definieras som 
att mer än 80 procent av befolkningen bor i urbana områden och har 
tillsammans med angränsande kommuner en samlad folkmängd på 
minst 500 000 invånare. Det innebär tre områden runt Stockholm, 
Göteborg och Malmö, med sammanlagt 29 kommuner.14 

Tätortstyper med utgångspunkt från SCB:s tätortsdefinition 

Trafikverket ansvarar för att utveckla de principer för samhällseko-
nomisk analys och de kalkylvärden som ska tillämpas i transport-
sektorns samhällsekonomiska analyser och att publicera dem i rap-
porten Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för trans-
portsektorn, även kallad ASEK-rapporten. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har i det s.k. 
Samkost-projektet, som underlag till ASEK-rapporten, beräknat 
externa marginalkostnader för alla trafikslag. Projektet har redovisat 
genomsnittliga marginalkostnader för buller på landsbygd samt fyra 
olika tätortstyper med utgångspunkt från SCB:s tätortsdefinition.15 
Nedan indelning för buller redovisas i ASEK-rapporten: 

• Tätbefolkad tätort (befolkningstäthet över 2 000 personer/ 
kvadratkilometer), 

• Medelbefolkad tätort (befolkningstäthet mellan 1 000 och 
2 000 personer/kvadratkilometer), 

• Glest befolkad tätort (befolkningstäthet mellan 400 och 1 000 per-
soner/kvadratkilometer), 

• Övriga tätorter (befolkningstäthet mellan 131 och 400 per-
soner/kvadratkilometer), 

• Landsbygd – områden utanför tätorter. 

 
13 Se SOU 2017:1 s. 275. 
14 Se kartor och förteckning i Tillväxtanalys (2014) s. 60–62. 
15 Swärdh & Genell (2016) har beräknat i en underlagsrapport till Samkost-projektet. 
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Exempelvis har Storstockholm en befolkningstäthet motsvarande 
Medelbefolkad tätort men innerstaden och andra mer tätbefolkade 
områden tillhör Tätbefolkad tätort. 

Utredningens förslag till kriterier för vad som utgör tätort 

Statistiska tätorter med över 250 000 invånare bör omfattas 

Vid utformningen av en definition av tätort har utredningen bedömt 
att följande utgångspunkter bör vara relevanta. Definitionen bör 
vara: 

• relativt träffsäker vad gäller variationer i externa marginalkost-
nader för den tunga trafiken, speciellt avseende luftföroreningar 
och buller, 

• väldefinierad och tydlig (för användarna), 

• robust över tiden, 

• tillämpningsbar, såsom lagstiftningstekniskt möjlig, och 

• grundad på objektiva kriterier som är förenlig med EU-rätten. 

I den vidare analysen har utredningen valt ut de definitioner som är 
tänkbara i detta sammanhang: SCB:s tätortsdefinition, tätorts-
områden baserade på kommunindelning och tätortstyper baserad på 
befolkningstäthet. 

Definitionen bör vara relativt träffsäker vad gäller variationer i 
externa marginalkostnader för den tunga trafiken, speciellt avseende 
luftföroreningar och buller. SCB:s definition av tätort baserad på in-
vånarantal och närhet mellan bebyggelsegrupper medför relativt låg 
träffsäkerhet vad gäller variationer i externa kostnader. Även om 
vägen inte ligger inom det av SCB tätortsdefinierade området kan en 
del av lastbilstrafiken köras i närheten av tätort och befolkningen i 
tätorten kan drabbas av lokala föroreningar och i vissa fall även 
buller. Enligt SCB:s definition ska det vara som mest 200–500 meter 
mellan bebyggelsegrupper och många vägar i storstadsområdena ligger 
utanför tätortsområdena och skulle kunna definieras som landsbygd.16 
Trafikverkets m.fl. indelning i tätortstyper med utgångspunkt från 

 
16 Jfr Hennlock, et al. (2020) s. 33. 
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SCB:s tätortsdefinition kan anses medföra en högre träffsäkerhet. 
I en sådan indelning tas hänsyn till att högre befolkningstäthet också 
ger en högre grad av exponering för luftföroreningar och buller. 
Trafikverkets ASEK-värdering för luftföroreningar anger dock en-
bart skillnad mellan tätort (lokala och regionala effekter) och lands-
bygd (regionala effekt).17 För buller ges en mer finfördelad indelning 
i olika tätortstyper. 

En tätortsdefinition bör vara väldefinierad och tydlig för använd-
aren. SCB:s definition av tätort är väldefinierad och relativt tydlig. 
Tätortsområden som baseras på kommunindelning är väldefinierade 
och tydlig, vilket även tätortstyper med utgångspunkt från befolk-
ningstäthet i viss mån kan anses vara. 

Definitionen av tätort bör vara robust över tiden, dvs. vad som 
utgör tätort ska inte vara så föränderligt, vilket även underlättar lag-
tekniskt sett. SCB:s definition av tätort kan anses förhållandevis 
robust. Tätortsområden som baseras på kommunindelning kan även 
anses förhållandevis robust, även om översyn av sådana indelningar 
görs med jämna mellanrum. Tätortstyper baserad på invånare per 
kvadratkilometer, kan anses något mindre robust, eftersom dessa 
mått i större utsträckning är föränderliga över tiden då befolknings-
sammansättningen ändras. 

En väldefinierad, tydlig och robust tätortsdefinition har större 
möjlighet att bli tillämpningsbar, såsom lagstiftningstekniskt möjlig. 
SCB:s definition och tätortsområden som baseras på kommunindel-
ning har sådana möjligheter. Definitioner som är mer föränderliga 
över tiden, som tätortstyper (baserade på forskningsrapporter) kan 
vara mer svårtillämpade. 

Utredningens förslag om vad som utgör vägar i tätort ska grundas 
på objektiva kriterier som är förenliga med EU-rätten. Att en defini-
tion utgår från befolkningstäthet kan anses vara mest överensstäm-
mande med det reviderade eurovinjettdirektivet. Med tätort (eng. 
suburban) avses i direktivet områden med en befolkningstäthet mel-
lan 150 och 900 invånare per kvadratkilometer (medianvärde för be-
folkningstäthet om 300 invånare per kvadratkilometer). Nackdelen 
med SCB:s definition är att den utgår från invånarantal och inte 
befolkningstäthet. De mått som i högre grad utgår från befolknings-
täthet som tätortstyper skulle möjligen kunna vara förenliga med EU-

 
17 Trafikverket (2020d) kapitel 11. 
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rätten. Tätortsområden enligt Naturvårdsverkets zonindelning utifrån 
luftkvalitetsdirektivet har möjlighet att vara förenlig med EU-rätten. 

Vid en samlad bedömning anser utredningen att en tätortsdefini-
tion ska beakta befolkningsstorlek eller befolkningstäthet. Miljö-
kostnader för buller och luftföroreningar från tunga fordon är mest 
betydande i områden med hög befolkningsstorlek och befolknings-
täthet. Tätortstyper som används inom ramen för Trafikverkets 
arbete med ASEK-rapporteringen utgår från befolkningstäthet men 
kan anses något mindre robust över tiden och kan vara lagstiftnings-
tekniskt mindre lämplig. 

Utifrån ovanstående grundläggande förutsättningar och aspekter 
anser utredningen att utgångspunkten kan vara SCB:s definition av 
tätort, eftersom den är etablerad och tydligt identifierar Sveriges 
statistiska tätorter. Det första kriteriet som ska vara uppfyllt för att 
det ska röra sig om en tätort är således att det rör sig om en s.k. 
statistisk tätort, dvs. en sammanhängande bebyggelse med minst 
200 invånare. Eftersom tillämpningen av enbart detta kriterium skulle 
leda till ett mycket stort antal tätorter och då eurovinjettdirektivets 
”vägar i tätort” utgår ifrån befolkningstäthet anser utredningen att ett 
andra kriterium måste vara att orten ska bestå av ett minsta antal 
invånare. Detta minsta antal invånare bör vara högre än den som 
anges i SCB:s definition för att inte omfatta ett alltför stort antal 
statistiska tätorter i Sverige. Detta bl.a. eftersom systemet inte bör 
vara för komplext och eftersom en differentiering mellan tätort och 
landsbygd riskerar att medföra ökade kostnader för administration. 

I Finansdepartementets promemoria En ny inriktning för beskatt-
ning av tung lastbilstrafik (s. 14) anges att ett exempel på hur diffe-
rentieringen skulle kunna fastställas är att utgå ifrån den geografiska 
avgränsningen av Sveriges 30 största tätorter och låta en radie runt 
dessa orter utgöra en zon med högre beskattning. Enligt prome-
morian skulle zonerna bli olika stora beroende på hur stor landareal 
runt respektive tätort som kan anses vara tätbefolkad. Utgångs-
punkten är SCB:s statistik över de 30 största tätorterna, men i pro-
memorian anges inte hur stora zonerna skulle vara eller vilka kriterier 
som skulle gälla. Skälet till att just de 30 största tätorterna valdes 
anges inte heller. I tabell 2 i bilaga 3 anges de största tätorterna i 
Sverige. 

Enligt utredningens mening bör antalet tätorter vara mer be-
gränsat för att inte systemet ska bli alltför komplext och för att det 
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ska vara förutsägbart för användaren. Eftersom körning vid större 
tätorter medför högre sammanlagda externa kostnader eftersom be-
folkningen i större utsträckning exponeras för buller och luftförore-
ningar kan det vara lämpligt att ha en högre skatt vid Sveriges största 
tätorter. Mot denna bakgrund anser utredningen att det andra kri-
teriet som ska vara uppfyllt för att det ska röra sig om en tätort är 
att orten ska ha mer än 250 000 invånare. 

De statistiska tätorter som har ett invånarantal överstigande 
250 000 och som därmed kommer att omfattas av tätortsdefinitionen 
är Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Avgränsningen av tätorterna bör följa Naturvårdsverkets 
zonindelning 

Utredningen har ovan kommit fram till att endast statistiska tätorter 
som har mer än 250 000 invånare ska omfattas av definitionen av 
tätort i det nya avståndsbaserade systemet. Frågan är dock hur den 
närmare avgränsningen av dessa tätorter bör utformas. 

Utredningen anser att differentieringen inte bör göras strikt uti-
från tätortens gräns utan att ett område utanför orten även bör 
omfattas (buffertzon). Frågan är hur då hur denna zon bör utformas; 
som en viss sträcka (radie) från tätortens yttersta gräns eller att 
zonen utgår från administrativa gränser, såsom kommungränser. 

Vid alternativet med en viss sträcka som utgår från tätortens 
yttersta gräns bör sträckans längd baseras på spridningen av buller 
och luftföroreningar. Hur mycket det bullrar från trafiken beror på 
hur vägen är utformad, fordonstyp, hastighet och trafikmängd. Hur 
buller sprids beror t.ex. på terrängförhållanden, väder och vind. Hur 
stor bullerstörningen blir inne i en byggnad beror på hur husets fasad 
är konstruerad, med vilken typ av fönster etc. På grund av många olika 
påverkansfaktorer är det svårt att ange ett exakt avstånd då buller inte 
anses störande. 

När det gäller luftföroreningar är exponeringen av partiklar bety-
dande på den del av befolkningen som bor inom 200 meter från en 
statlig väg.18 För kväveoxider kan ett sådant närområde uppgå till 
cirka 1 000 meters avstånd.19 För att ta hänsyn till såväl buller som 
luftföroreningar och för att buffertzonen inte ska bli alltför begränsad 

 
18 SMHI (2014) s. 22. 
19 SMHI (2014) s. 28. 
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bedömer utredningen att 5 000 meter kan vara ett lämpligt avstånd till 
buffertzonens yttersta gräns. 

Utredningens förslag innebär att det endast är orter med mer än 
250 000 invånare som ska ingå i tätortsdefinitionen. Detta är i linje 
med invånarantalet i definitionen av tätbebyggelse i EU:s luftkvali-
tetsdirektiv. Ett alternativ till att utgå från en buffertzon runt tät-
orterna är att utgå från Naturvårdsverkets zonindelning och att tät-
orterna avgränsas till de tre tätbebyggelserna i Sverige, nämligen 
Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområde.20 Tätortsom-
rådena utgår från kommungränser och innefattar ett antal kommuner 
i och kring dessa tätorter vilket innebär att ett större område omfattas 
av den högre skatten. Antalet invånare i dessa områden motsvarar 
cirka 34 procent av Sveriges invånare. 

År 2020 hade Stockholms tätortsområde en befolkningstäthet om 
839 invånare per kvadratkilometer, Göteborgs tätortsområde 460 in-
vånare per kvadratkilometer och Malmös tätortsområde 627 invånare 
per kvadratkilometer.21 Befolkningstätheten i dessa områden ligger 
således inom det intervall som anges i eurovinjettdirektivets defini-
tion av tätort (eng. suburban), dvs. mellan 150 och 900 invånare per 
kvadratkilometer. Befolkningstätheten är under 150 invånare per 
kvadratkilometer i övriga delen av Stockholms län, Västra Götalands 
län respektive Skånes län samt resterande län i Sverige. Regionerna 
utanför det tre tätortsområdena skulle därav kunna anses som inter-
urbana enligt det reviderade eurovinjettdirektivet. 

Naturvårdsverkets zonindelning har sin grund i analys och för-
slag från IVL Svenska Miljöinstitutet. Detta förslag utgår från EU 
kommissionens råd och vad som gjorts eller planerades i andra euro-
peiska länder. IVL:s utgångspunkter är bl.a. att zonerna bör följa admi-
nistrativa gränser (t.ex. kommun- eller länsgränser, luftvårdsförbund), 
bör hänga samman geografiskt, och sammanhängande tätbebyggelse 
bör finnas för zonerna för tätbebyggelse. 22 

I Stockholms tätortsområde ingår kommunerna Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Salem, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Tyresö, 
Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. I Göteborgs 
tätortsområde ingår kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 

 
20 Naturvårdsverket (2021a). 
21 SCB (2021a). 
22 Naturvårdsverket (2004) s. 1. 
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Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö och i Malmös tätortsområde 
ingår kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och 
Vellinge. 

Tunga fordons trafikarbete på statliga vägar i de kommuner som 
ingår i Naturvårdsverkets tätortsområden motsvarar 14 procent av 
det totala trafikarbetet på det statliga vägnätet (Stockholm 7 pro-
cent, Göteborg 5 procent och Malmö 2 procent).23 

Ett annat alternativ till avgränsning av de tre tätorterna är att utgå 
från SCB:s klassificering av storstadsområden eller Tillväxtverkets 
klassificering av storstadskommuner. Även dessa indelningar utgår 
från kommuner. 

SCB:s klassificering av storstadsområden skulle innebära relativt 
stora regionala områden, exempelvis ingår hela Stockholms län och 
ett större område runt Göteborg och Malmö. 

Tillväxtverkets klassificering av storstadskommuner stämmer 
bättre överens med Naturvårdsverkets zonindelning. Den inkluderar 
samma kommuner som Malmös tätortsområde enligt Naturvårds-
verket men färre kranskommuner i Göteborg. För Stockholm ingår 
Sigtuna, Södertälje och Upplands-Bro, men inte Ekerö, Vaxholm och 
Vallentuna. 

Tillväxtverkets klassificering av storstadskommuner används i pro-
memorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedels-
neutralt regelverk som tagits fram inom Finansdepartementet 2021. 
I den föreslås att villkoren för att kunna få en skattelättnad för 
arbetsresor knyts till var i landet den skattskyldige bor och arbetar. 
För en skattskyldig som bor och arbetar i storstadskommuner gäller 
en längre avståndsgräns mellan bostad och arbetsplats för att erhålla 
en skattelättnad än om en skattskyldig bor och arbetar i en annan 
kommun. Syftet med det förslaget om regional differentiering är att 
definiera områden där tillgången till kollektivtrafik är bättre än i 
övriga områden. Syftet med en högre skatt i större tätorter i den 
avståndsbaserade skatten är däremot att prissättningen av externa 
kostnader ska bli mer rättvis och att miljöstyrningen ska öka. 

En indelning som följer kommungränserna gör systemet mer 
överskådligt, förutsebart och enkelt att tillämpa. En indelning som 
baseras på avståndet från tätortens yttersta gräns till buffertzonens 
yttersta gräns kan ge en viss otydlighet för användaren. Tätorts-

 
23 Trafikverket (2021d). 
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gränser kan variera över tiden och det är inte självklart var tätortens 
yttersta gräns ska sättas. 

Mot denna bakgrund föreslår utredningen att avgränsningen av 
tätorterna bör följa Naturvårdsverkets zonindelning, eftersom denna 
har luftkvalitet som utgångspunkt. Befolkningstätheten i dessa om-
råden ligger dessutom inom det intervall som anges i eurovinjett-
direktivets definition av tätort (eng. suburban), dvs. mellan 150 och 
900 invånare per kvadratkilometer. Denna indelning kan anses vara 
väl avvägd utifrån syftet med en avståndsbaserad skatt. En högre 
skatt ska därmed tas ut på beskattade vägar i de kommuner som ingår 
i respektive tätortsområde enligt Naturvårdsverkets indelning. Se 
figur 6.1 för karta över denna indelning i sex zoner, varav tätorts-
områden utgör tre zoner. 

För den vidare analysen och för att ge en bakgrund till utred-
ningens slutsatser behöver analyseras hur proportionerna mellan 
skattesatser kan skilja sig åt mellan tätort och landsbygd. 
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Figur 6.1 Sveriges zonindelning för luftkvalitet 

 
Källa: Naturvårdsverket (2021a). 
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6.3.3 Proportioner mellan skattesatser för tätort 
och landsbygd 

Inledning 

I utredningens uppdrag ingår att lämna förslag på hur propor-
tionerna mellan skattesatserna för tätort och landsbygd skulle kunna 
utformas. Det bör framhållas att frågan om skattenivåernas storlek 
inte ingår i utredningens uppdrag. 

Utredningen beskriver i följande avsnitt vissa tidigare beräknade 
externa kostnader för luftföroreningar och buller i tätort och lands-
bygd. Nackdelen med de tidigare beräkningarna är att de utgår från 
en äldre fordonspark och att utvecklingen mot renare fordon går 
relativt snabbt. En avståndsbaserad skatt kan tidigast implementeras 
om ett antal år. Då körs fler tunga fordon med bättre utsläppsklass 
på de svenska vägarna och de externa kostnaderna för luftförore-
ningar bör då skattas lägre, se vidare tabell 2.5 i kapitel 2 Bakgrund.  

Vissa tidigare beräknade externa kostnader för luftföroreningar 
och buller i tätort och landsbygd 

Beräkningar enligt ASEK-rapporten 

Enligt kalkylvärden som tillämpas i ASEK-rapporten kan följande 
externa marginalkostnader redovisas. I tabell 6.1 anges värden enligt 
senaste rapporteringen.24 
  

 
24 Skattningarna i tabell 6.1 är hämtade från tabell 1.4 i Trafikanalys (2020b) s. 7 och 8. 
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Tabell 6.1 Beräknade externa marginalkostnader enligt ASEK 

Kronor per kilometer. Prisnivå 2019 

 Tung lastbil 26 ton 3 axlar 
utan släp (diesel) 

Tung lastbil 62 ton, 
dragbil 3 axlar + släp 4 axlar 

(diesel) 
 Tätort Landsbygd Tätort Landsbygd 

A. Infrastruktur (drift 
och underhåll) 

0,57 0,57 1,225 1,225 

B. Emissioner, ej CO2 0,443 0,009 0,617 0,008 
C. Buller 0,695 0 1,685 0 
SUMMA (A+B+C) 1,708 0,579 3,527 1,233 
Landsbygds %-andel 
av tätortskostnad 

 34 %  35 % 

SUMMA, enbart buller 
och emissioner (B+C) 1,138 0,009 2,302 0,008 

Landsbygds %-andel av 
tätortskostnad, enbart 
buller och emissioner 

 0,8 %  0,3 % 

Källa: Trafikanalys (2020a). 

 
 
I tabell 6.1 anges proportioner mellan externa marginalkostnader för 
tätort och landsbygd. Om även infrastrukturkostnaden ingår i den 
procentuella redovisningen av proportionerna beräknas kostnaderna 
till ungefär en tredjedel på landsbygd jämfört med tätort för båda 
lastbilskategorierna. Skattningarna av infrastrukturkostnaden vari-
erar dock inte om fordon körs i tätort eller på landsbygd. Därav 
avgörs skillnaden mellan tätort och landsbygd av skattningar av kost-
nader för buller och emissioner (luftföroreningar). Om beräkningen 
enbart avser de externa kostnaderna för buller och luftföroreningar 
blir skattningen av dessa kostnader på landsbygd under en procent 
av kostnaderna för tätort. Tätortsvärden baseras på skattningar en-
bart på det statliga vägnätet i s.k. tätbefolkad tätort på dagtid.25 Kom-
munala vägar ska enligt kommittédirektiven dock inte ingå i det 
skattepliktiga vägnätet. 

Vad gäller påverkan av luftföroreningar i form av partiklar och 
kväveoxider varierar de geografiskt i landet. Den externa marginal-
kostnaden och därmed den regionala påverkan, är lägre i norra 
Sverige jämfört med marginalkostnaden i mellersta respektive södra 

 
25 Trafikanalys (2020a) s. 18. 
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delarna av Sverige.26 Det beror på att befolkningstätheten är lägre i 
norr. En skillnad mellan luftföroreningar och buller är att de förra 
även medför kostnader utanför tätort eftersom dessa utsläpp även 
har en regional spridning (över större delen av Europa). För buller 
gäller att finns det inga exponerade individer finns ingen kostnad.27 

Vägslitageskattekommittén 

Enligt redovisade beräkningar i Vägslitageskattekommitténs betänk-
ande Vägskatt (SOU 2017:11) var den externa marginalkostnaden 
för utsläpp av luftföroreningar på det statliga vägnätet (landsbygds-
körning) från en lastbil av Euro V 0,04–0,13 kronor per kilometer 
beroende på lastbilens vikt. För en Euro VI lastbil redovisades en 
marginalkostnad om 0,01 kronor per kilometer oavsett lastbilens 
vikt.28 De redovisade skattningarna låg sedan till grund för de skatte-
satser som kommittén förslog. Inga skattningar och inte heller för-
slagna skattesatser redovisades för tätortskörning. Dock konsta-
terade kommittén att marginalkostnaden för luftföroreningar är 
högre i geografiska områden där befolkningstätheten är högre. Margi-
nalkostnaden för buller beräknades till 0,02–3,27 kronor per kilo-
meter beroende på tätortskategori (tätbefolkad, medelbefolkad och 
glesbefolkad), tidpunkt (dag, kväll och natt) och fordonstyp (med 
eller utan släp). Vägslitageskattekommittén föreslog dock en scha-
bloniserad komponent för buller motsvarande kostnaden för buller 
på landsbygd under dagtid. Då den tidigare lydelsen av eurovinjett-
direktivet inte tillät en högre kostnad för trafikrelaterat buller på 
landsbygd än 0,02 kronor per kilometer lät kommittén kompo-
nenten för buller motsvara den nivån för alla berörda fordon. Före-
slagna skattesatser i avgiften för infrastrukturkostnader grundades 
på beräkningar av marginalkostnaden för vägslitage. Vägslitage-
komponenten angavs till 0,25–0,91 kronor beroende på lastbilens 
vikt, antal hjulaxlar och om draganordning finns. 

 
26 Trafikanalys (2020a) s. 29. 
27 Nerhagen, et al. (2015) s. 65. 
28 Se SOU 2017:11 s. 975 och s. 978. 
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Referensvärden för luftföroreningar och buller i tätort 
och landsbygd enligt det reviderade eurovinjettdirektivet 

I det reviderade eurovinjettdirektivet anges referensvärden för luft-
föroreningar och buller för avgifter för externa kostnader. Dessa 
referensvärden varierar beroende på viktklass (eller hjulaxlar) och 
Euro-utsläppsklass, indelade i fyra viktklasser (eller hjulaxlar) och 
åtta utsläppsklasser. Dessa utsläppsklasser avser dock inte utsläpp av 
koldioxid. Referensnivåerna avser enbart avgiften för externa kost-
nader. Se tabell 6.2 för dessa nivåer. 

Tabell 6.2 Referensvärden – avgifter för externa kostnader 

Eurocent/fordonskilometer och svenska kronor/fordonskilometer 

Fordonsklass, tunga gods-
fordon 

Utsläppsklass Vägar i Tätort1 Interurbana2 

  Cent/km SEK3/km Cent/km SEK3/km 
Totalvikt på mindre än 12 ton eller 
med två axlar Euro 0 18,6 1,89 9,9 1,01 

 Euro I 12,6 1,28 6,4 0,65 
 Euro II 12,5 1,27 6,3 0,64 
 Euro III 9,6 0,97 4,8 0,49 
 Euro IV 7,3 0,74 3,4 0,35 
 Euro V 4,4 0,45 1,8 0,18 
 Euro VI 2,3 0,23 0,5 0,05 
 <Euro VI 2,0 0,20 0,3 0,03 
Totalvikt mellan 12 och 18 ton eller 
med tre axlar Euro 0 24,6 2,50 13,7 1,39 
 Euro I 15,8 1,60 8,4 0,85 
 Euro II 15,8 1,60 8,4 0,85 
 Euro III 12,5 1,27 6,6 0,67 
 Euro IV 9,2 0,93 4,5 0,46 
 Euro V 5,6 0,57 2,7 0,27 
 Euro VI 2,8 0,28 0,7 0,07 
 <Euro VI 2,3 0,23 0,3 0,03 
Totalvikt mellan 18 och 32 ton eller 
med fyra axlar Euro 0 27,8 2,82 15,8 1,60 
 Euro I 20,4 2,07 11,3 1,15 
 Euro II 20,4 2,07 11,2 1,14 
 Euro III 16,3 1,66 8,9 0,90 
 Euro IV 11,8 1,20 6,0 0,61 
 Euro V 6,6 0,67 3,4 0,35 
 Euro VI 3,1 0,31 0,8 0,08 
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Fordonsklass, tunga gods-
fordon 

Utsläppsklass Vägar i Tätort1 Interurbana2 

 <Euro VI 2,5 0,25 0,3 0,03 
Totalvikt över 32 ton eller 
med 5 axlar eller fler Euro 0 33,5 3,40 19,4 1,97 

 Euro I 25,0 2,54 14,1 1,43 

 Euro II 24,9 2,53 13,9 1,41 

 Euro III 20,1 2,04 11,1 1,13 

 Euro IV 14,2 1,44 7,5 0,76 

 Euro V 7,6 0,77 3,8 0,39 

 Euro VI 3,4 0,35 0,8 0,08 

 <Euro VI 2,8 0,28 0,3 0,03 

Anm.: <Euro VI = Mindre förorenande än Euro VI, inbegripet utsläppsfria fordon. 
1) Vägar i tätort avser områden med en befolkningstäthet på 150–900 invånare/km2 (median-
befolkningstäthet: 300 invånare/km2). 
2) Interurbana vägar avser områden med en befolkningstäthet som understiger 150 invånare/km2. 
3) Omräknat enligt EU:s officiella växelkurs den 1 oktober 2021 (1 euro = 10,1538 svenska kronor). 
Källa: Reviderat eurovinjettdirektiv, Bilaga IIIb. 

 
 
Vid utgångspunkt från referensvärdena i det reviderade eurovinjett-
direktivet skulle avgiften för externa kostnader kunna bestämmas 
för en svensk avståndsbaserad skatt både vad gäller tätort och inter-
urbana vägar (landsbygdsvägar). För ett Euro VI fordon varierar den 
externa avgiften 0,05–0,08 svenska kronor per kilometer på lands-
bygden och 0,23–0,35 kronor per kilometer i tätort beroende på 
viktklass (eller antal hjulaxlar). 

Hur proportionerna mellan skattesatserna för tätort 
och landsbygd skulle kunna utformas – vissa slutsatser 

Utredningen anser att differentieringen mellan tätort och landsbygd 
bör utformas som ett tätortstillägg som speglar högre externa kost-
nader för luftföroreningar och buller för tätortskörning enligt bilaga 
IIIb i det reviderade eurovinjettdirektivet (som visas i tabell 6.2 
ovan). Utifrån eurovinjettdirektivet aktualiseras två avgifter i en even-
tuell avståndsbaserad skatt i Sverige: en infrastrukturavgift och en av-
gift för externa kostnader. Tätortstillägget ingår som en del av avgiften 
för externa kostnader. 

I syfte att underlätta för de skattskyldiga skulle en alternativ 
utformning av proportionerna mellan skattesatserna för tätort och 
landsbygd vara att samma procentuella påslag för tätort tas ut oavsett 
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vikt, utsläppsklass m.m. Om ett procentuellt påslag tas ut på hela 
skattenivån (infrastrukturavgiften och avgiften för externa kostnader) 
blir tätortsnivån beroende av nivån på infrastrukturavgiften. Det finns 
inget direkt samband mellan infrastrukturavgiftens storlek och en 
förhöjd externa avgift för luftföroreningar och buller i tätorter. Ett 
sådant procentuellt påslag bör således inte användas. 

Ett procentuellt påslag enbart på den externa avgiftsdelen för 
körning på landsbygd (interurbana vägar) bör inte heller användas 
för att uppnå tätortsnivån. Detta eftersom de externa kostnaderna 
för tätort och landsbygd procentuell sett varierar beroende på vissa 
fordonsegenskaper t.ex. skillnader utifrån utsläpps- eller viktklass. 
Som ett belysande exempel kan nämnas att enligt referensvärdena i 
bilaga IIIb (som ska spegla externa kostnader för luftföroreningar 
och buller för olika vägsträckor) är värdet för ett Euro VI fordon 
med totalvikt över 32 ton 4,4 gånger högre i tätort jämfört med lands-
bygd (= 0,35/0,08 kronor per kilometer), medan för ett Euro 0 for-
don är värdet 1,7 gånger högre (= 3,40/1,97 kronor per kilometer). 
Omräknat till procentuell höjning blir då referensvärdet 340 procent 
högre för ett Euro VI fordon och 70 procent högre för ett Euro 0 
fordon. 

Genom ett tätortstillägg kan en mer korrekt och rättvis prissätt-
ning uppnås genom ett tillägg som är varierande för de olika vikt och 
Euro-utsläppsklasserna. Tätortstillägget adderas då till avgiften för 
externa kostnader för körning utanför tätort inom berörd fordons-
klass. 

Tillämpningen av tätortstilläggen kan förenklas om de sätts i för-
hållande till referensvärden enligt bilaga IIIb i det reviderade euro-
vinjettdirektivet. Detta eftersom direktivet föreskriver ett särskilt 
förfarande med bl.a. anmälan till kommissionen om en medlemsstat 
avser att ta ut avgifter som överskrider dessa referensvärden 
(bilaga IIIa). För att undvika den administration som detta förfa-
rande skulle medföra och med tanke på att direktivet infördes för att 
reglera maximinivåer av bl.a. vägtullar anser utredningen att nivån på 
tätortstilläggen bör utgå från referensvärdena enligt bilaga IIIb (som 
visas i tabell 6.2 ovan). Medlemsstaterna får välja att ta ut avgifter för 
att täcka endast en viss procentandel av dessa kostnader (artikel 7c.1). 

Strukturen för referensvärdena för interurban körning vad gäller 
skillnader utifrån fordonets vikt och utsläppsklass stämmer någor-
lunda överens med de skattningar av komponent för externa effekter 
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som tidigare gjorts av Vägslitageskattekommittén (landsbygdskör-
ning på det statliga vägnätet). Referensvärdenas indelning utifrån 
viktklass (eller hjulaxlar) stämmer emellertid inte helt överens med 
kommitténs indelning. Kommitténs skattningar ligger generellt lägre 
än jämförbara referensvärden enligt bilaga IIIb i det reviderade euro-
vinjettdirektivet.29 Vid framtagandet av skattenivåer i en avstånds-
baserad skatt bör dock utgångspunkten vara nya skattningar av 
externa kostnader för tung godstrafik på väg. 

För att få en marginal om den svenska kronan stärks jämfört med 
euron, bör den svenska avgiften för externa kostnader bestämmas till 
en viss procentandel av referensvärdet (för det specifika fordonet i 
en viss fordonsklass). Vad som ytterligare kan motivera en pro-
centuell andel är att skatteuttaget inte bör bli för högt i berörda 
tätorter, vilket skulle leda till en ökad risk för avledning till vägar 
som inte är beskattade. Av dessa anledningar och att Vägslitageskatte-
kommitténs skattningar är lägre än referensnivåerna bör en viss pro-
centandel av dessa nivåer tas ut både vad gäller uttaget för tätorts-
körning och interurban körning. Tätortstillägget blir, vid en sådan 
konstruktion, skillnaden mellan en procentuell andel av tätortsnivån 
och en procentuell andel av den interurbana nivån utifrån referens-
värdena i det reviderade eurovinjettdirektivet. 

Till exempel blir skillnaden i referensnivåerna för ett Euro VI for-
don i högsta viktklassen (se näst sista raden i tabell 6.2 ovan och 
kolumnen för svenska kronor) 0,35–0,08 = 0,27 kronor per kilo-
meter. Om avgiften för externa kostnader sätts som samma procent-
andel av referensvärden för tätort som för landsbygd blir beräk-
ningen med ett fiktivt exempel vid en procentandel om 50 procent: 
0,5 × 0,35–0,5 × 0,08 = 0,135 kronor per kilometer. Tätortstillägget 
för lastbilen i denna vikt- och Euro-utsläppsklass blir således 0,135 kro-
nor per kilometer. 

Att föreslå skattenivåer, som t.ex. att referensvärden i det revi-
derade eurovinjettdirektivet ska användas (eller en viss procentuell 
andel av dessa) ligger utanför utredningens uppdrag. Tätortstilläggets 
storlek bör bestämmas först när skattenivåerna fastställs.   

 
29 Jämför det reviderade eurovinjettdirektivet, tabell 1 i bilaga IIIb och SOU 2017:11 s. 978. 
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6.4 Lägre skattenivå i glesbygdslän 

Förslag: Den avståndsbaserade skatten ska differentieras geo-
grafiskt utifrån län och en lägre skattenivå, glesbygdsnivå, ska tas 
ut för vägar i län med låg befolkningstäthet (glesbygdslän). Denna 
differentiering kan kombineras med förslaget om att en högre 
skatt ska tas ut på det beskattade vägnätet i tätorter. 

Med glesbygdslän avses län där befolkningstätheten är under 
30 invånare per kvadratkilometer. 

6.4.1 Inledning 

Utöver det förslag till differentiering mellan tätort och landsbygd 
som redogjorts för i avsnitt 6.3 ovan har utredningen även analyserat 
och övervägt andra utformningar av en geografisk differentiering av 
skatteuttaget. Förslagen enligt avsnitt 6.3 och detta avsnitt kan in-
föras som en kombination eller var för sig, dvs. att enbart ett av för-
slagen genomförs. I det reviderade eurovinjettdirektivet har införts 
en bestämmelse som tydliggör att medlemsstaterna får föreskriva 
nedsatta vägtullar för vissa vägavsnitt, eller helt exkludera vissa väg-
avsnitt från vägtullar, i synnerhet i glesbefolkade områden där trafik-
intensiteten är låg (artikel 7.6). I och med att bestämmelsen möjlig-
gör nedsatta vägtullar och en vägtull omfattar en eller flera av följande 
avgifter: en infrastrukturavgift, en trängselavgift, en avgift för externa 
kostnader (artikel 2.6), bör bestämmelsen enligt utredningens mening 
medge en nedsättning av hela vägtullen (dvs. samtliga avgifter som 
omfattas). Utifrån eurovinjettdirektivet aktualiseras två avgifter i en 
eventuell avståndsbaserad skatt i Sverige: en infrastrukturavgift och 
en avgift för externa kostnader. Bestämmelsen i artikel 7.6 bör såle-
des innebära att en nedsättning av hela den avståndsbaserade skatten 
(vägtullen) kan göras, dvs. en nedsättning av bägge avgifterna. Utred-
ningen anser att denna bestämmelse ger medlemsstaterna en stor frihet 
i utformningen av en geografisk differentiering av den avståndsba-
serade skatten. Vidare möjliggör den i större utsträckning ett gles-
bygdsperspektiv i beskattningen. Med hänsyn till detta och till att 
utredningen enligt kommittédirektiven ska beakta i vilken mån olika 
alternativa lösningar kan hantera frågan om hänsyn till Sveriges gles-
bebyggda regioner kan en alternativ eller ytterligare geografisk dif-
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ferentiering utgöras av en lägre skattenivå för vissa glesbefolkade eller 
glesbebyggda regionala områden jämfört med resterande områden. 
Nedan redogörs för olika indelningar som kan vara av vikt vid be-
dömningen av frågan hur indelningen i dessa regiontyper ska göras. 

6.4.2 Olika indelningar av Sverige 

Inledning 

Utredningen har tagit del av ett antal olika regionala indelningar men 
enbart de mest relevanta för utredningen redogörs för nedan. För en 
sammanställning över de viktigare indelningarna i Sverige, se SCB 
(2020) – Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2019. 

Funktionella analysregioner 

Tillväxtanalys har grupperat kommuner och s.k. FA-regioner (funk-
tionella analysregioner) enligt vissa geografiska egenskaper som där-
efter bl.a. Tillväxtverket arbetat vidare med. Den befintliga indel-
ningen i FA-regioner skapades år 2015 med avsikten att kunna 
beskriva samband för hur befolkning, arbetsmarknad och ekonomi 
fungerar och kan komma att utvecklas. Regionindelningen används 
vid analyser av regional tillväxt och utveckling på både nationell och 
regional nivå. Regeringen använder exempelvis FA-regiontyper vid 
analys av regional utveckling och presenterar den i budgetpro-
positionen.30  

I den svenska kommun- och FA-regionindelningen tillämpas 
samma metoder som Eurostats och OECD:s indelning på NUTS 3 
nivå31, vilket underlättar internationella jämförelser.32 I Sverige mot-
svaras län av NUTS 3 nivån. 

Tillväxtanalys och Tillväxtverkets FA-regioner fångar en bild av 
de svenska arbetsmarknadernas geografiska utsträckning och revi-
deras ungefär vart tionde år. Den senaste indelningen gjordes av 

 
30 Prop. 2020/21:1, Utgiftsområde 19 Regional utveckling s. 9. 
31 NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) är EU:s hierarkiska region-
indelning. Den introducerades 1988 av Eurostat. Syftet var att erhålla jämförbara områden vad 
avser t.ex. yta och befolkningsstorlek i EU:s olika medlemsländer. NUTS används bl.a. för 
statistikredovisning och i EU:s regionalpolitik. 
32 Tillväxtverket (2021a). 
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Tillväxtanalys år 2015 och delar in Sverige i 60 FA-regioner och 
6 olika regiontyper:33 

• Storstadsregioner. 

• Täta blandade regioner (Täta regioner nära en stad). 

• Glesa blandade regioner (Täta regioner avlägset belägna). 

• Tätortsnära landsbygdsregioner. 

• Glesa landsbygdsregioner. 

• Mycket glesa landsbygdsregioner. 

De sex FA-regiontyperna kan aggregeras till tre: Storstadsregioner, 
Blandade regioner (Täta regioner) och Landsbygdsregioner. 

Kilometerrutor baserade på befolkningstäthet 

Tillväxtverket använder även befolkningsstatistik på kilometerruta 
(enligt s.k. kilometerpolygoner) för att identifiera invånarantalet i 
befolkningstäta områden. Detta är ett enklare sätt att framställa ”tät-
orter” än i den officiella tätortsavgränsningen, men resultaten är 
många gånger jämförbara med SCB:s tätorter.34 Över lag går det att 
få information från SCB om befolkningstäthet (antal invånare per 
kvadratkilometer) inom en kommun men även delar av en kommun 
eller annan avgränsning med kilometerrutor. Även länsvis statistik 
anges. 

Kommun och län 

En möjlighet är att utgå från de geografiska indelningar som län men 
även kommuner utgör. Det finns 21 regioner (län) och 290 kom-
muner i Sverige. Gotlands kommun räknas in både under kommuner 
och län. Riksdagen beslutar om indelningen i län och regeringen 
beslutar om indelningen i kommuner. 

Det har skett ett antal större ändringar i läns- och landstings-
regionindelningen sedan de inrättades, men endast ett fåtal ändringar 

 
33 Tillväxtanalys (2015) s. 6. 
34 Tillväxtanalys (2014) s. 47. 
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har skett på senare tid. Två stora förändringar skedde i slutet på 1990-
talet då Skåne och Västra Götalands län och landsting bildades.35 

6.4.3 Utformningen av en alternativ geografisk differentiering 

Vilken indelning ska utgöra grund för differentieringen? 

Det grundläggande kravet om att indelningen bör vara relativt träff-
säker vad gäller variationer i externa marginalkostnader för den tunga 
trafiken, speciellt avseende luftföroreningar och buller bör blir mindre 
betydelsefullt för detta alternativ jämfört med vid en differentiering 
utifrån ovan angivna tätortsdefinition. Denna alternativa geografiska 
differentiering grundar sig inte på differentiering av den externa kost-
nadsdelen i en avståndsbaserad skatt. Fokuset med denna alternativa 
geografiska utformning flyttas från ett miljöperspektiv i första hand 
till ett glesbygdsperspektiv. Alltjämt kan en differentiering utifrån 
indelning i FA-regioner inte anses leda till hög träffsäkerhet vad 
gäller variationer i externa marginalkostnader då en avståndsbaserad 
skatt tas ut. Syftet med indelning i FA-regioner är att analysera hur 
befolkning, arbetsmarknad och ekonomi fungerar, därav finns ingen 
direkt koppling till lastbilars utsläpp. Gränsdragningen blir svår då 
s.k. kilometerpolygoner (invånare per kvadratkilometer) ska specifi-
ceras eftersom negativa externa effekter kan spridas till ett närligg-
ande tätbefolkat område. De administrativa kostnaderna för att ta ut 
skatten blir eventuellt högre vid en mer finmaskig indelning, t.ex. i 
kilometerpolygoner. Ett större geografiskt område kan då vara att 
föredra, men träffsäkerheten med ett sådant alternativ blir förmod-
ligen lägre. Vid indelning enligt län eller kommuner utgör i många 
fall tätorten eller det tätbefolkade området endast en viss del av ytan 
vilket även medför lägre träffsäkerhet. 

FA-regioner och kilometerpolygoner kan anses vara mindre väl-
definierade och tydliga för användaren. Däremot bedöms län eller 
kommuner vara mest väldefinierade och tydliga. Via vägskyltning 
och annan information får användaren oftast lättförståelig känne-
dom om denna indelning. Indelningen bör vara robust över tiden, dvs. 
vad som utgör ett geografiskt område ska inte vara varierande. FA-
regionindelning kan anses förhållandevis robust över tiden, men 
översyn av denna indelning kan medföra ändringar. Indelningen i 

 
35 SOU 2018:10 s. 286. 
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kilometerpolygoner är förmodligen mer föränderlig då det inte finns 
några exakt fastlagda geografiska gränser för dessa. Mest robust bör 
en indelning i län eller kommun vara, vilka är fastlagda under längre 
tidsperioder. En väldefinierad, tydlig och robust indelning har större 
möjlighet att bli tillämpningsbar, såsom lagstiftningstekniskt möjlig. 
Indelningar som kan vara något mer föränderliga över tiden, som 
FA-regioner, kan vara mer svårtillämpade. Kilometerpolygoner uti-
från befolkningstäthet blir förmodligen lagstiftningsmässigt nära på 
omöjliga. En indelning i län eller kommun kan enkelt och precist 
användas i lagstiftningen och vara lätt att tillämpa. Utredningens för-
slag till indelning ska grundas på objektiva kriterier som är förenliga 
med EU-rätten. Att en indelning utgår från befolkningstäthet kan 
anses vara mest överensstämmande med det reviderade eurovinjett-
direktivet. FA-regioner kan anses vara något mindre EU-konform 
då befolkningstäthet inte är den avgörande faktorn utan i stället fak-
torer som pendlingsavstånd till en tätort och arbetsmarknadens funk-
tionssätt. De mått som i högre grad utgår från befolkningstäthet som 
kilometerpolygoner skulle i större utsträckning kunna vara förenliga 
med EU-rätten. Även EU:s regionindelning i NUTS 3, dvs. län i 
Sverige kan anses vara mer EU-konform. 

En alternativ differentiering bör även hantera frågan om hänsyn 
till Sveriges glesbebyggda regioner. Något större geografiska om-
råden bör även vara att föredra, vilket kan underlätta förståelsen för 
användaren och även för att ta hänsyn till glesbebyggda regioner. 

De administrativa kostnaderna kan bli lägre med en sådan kon-
struktion jämfört med en finmaskig indelning och den underlättar 
även då den lagstiftningstekniska utformningen. Kilometerpoly-
goner men även kommuner kan anses mindre lämpliga i detta avse-
ende, även om kommuner skulle kunna delas in med hänsyn tagen 
till befolkningstäthet. Vid en samlad bedömning anser utredningen 
att en alternativ geografisk differentiering bör beakta befolknings-
täthet och det är då lämpligt att utgå från en länsindelning. 

Närmare om utformningen av en geografisk differentiering 
utifrån länsindelning 

Detta alternativ till geografisk differentiering utgår från bestäm-
melsen i det reviderade eurovinjettdirektivet som tydliggör att med-
lemsstaterna får föreskriva nedsatta vägtullar för vissa vägavsnitt, eller 

173



SOU 2022:13 Geografisk differentiering 

123 

helt exkludera vissa vägavsnitt från vägtullar, i synnerhet [men inte 
endast] i glesbefolkade områden där trafikintensiteten är låg (arti-
kel 7.6). Bestämmelsen bör, som utredningen tidigare har konstaterat, 
innebära att en nedsättning av hela den avståndsbaserade skatten 
(vägtullen) kan göras, dvs. en nedsättning av såväl infrastruktur-
avgiften som avgiften för externa kostnader. 

Frågan är vad som avses med glesbefolkade områden. Det finns 
ingen definition av begreppet i eurovinjettdirektivet. Uttrycket an-
vänds dock även i regionalstödssammanhang och där definieras glest 
befolkade områden som NUTS 2 regioner (utgörs i Sverige av risk-
områden) med färre än åtta invånare per kvadratkilometer eller 
NUTS 3 regioner (utgörs i Sverige av län) med färre än 12,5 invånare 
per kvadratkilometer. Eftersom det saknas en uttrycklig hänvisning 
till denna definition i eurovinjettdirektivet bör det vara möjligt för 
utredningen att utgå ifrån ett annat invånarantal vid utformningen 
av en geografisk differentiering med lägre skattenivå i glesbefolkade 
områden. En användning av länsindelning innebär att grunden för 
differentiering inte utgörs av bestämmelserna om tätort och inter-
urbana vägar i det reviderade eurovinjettdirektivet vilket ger större 
utrymme att sätta ned den avståndsbaserade skatten. En procentuell 
nedsättning kan ta hänsyn till svenska förhållanden med långa trans-
portavstånd och glesbebyggda regioner. 

Den största delen av glesfolkade regioner finns i norra Sverige. 
Studier pekar på att påverkan av luftföroreningar i form av partiklar 
och kväveoxider är lägre i norra Sverige jämfört med i mellersta 
respektive södra delarna av Sverige.36 Befolkningstätheten skiljer sig 
åt även i mellersta och södra Sverige, där även s.k. glesbygdslän finns. 
Stora delar av Småland kan exempelvis anses som glesbygd. 

Ett möjligt alternativ är således att utgå från län, och ta ut en lägre 
skattenivå, glesbygdsnivå, för vägar i län med låg befolkningstäthet 
(glesbygdslän i någon form). Utredningen bedömer att ett län kan 
anses som glesbygdslän om befolkningstätheten är under 30 invå-
nare per kvadratkilometer. De län i Sverige som har en befolknings-
täthet under 30 invånare per kvadratkilometer är Norrbottens, 
Jämtlands, Västerbottens, Dalarnas, Västernorrlands, Gävleborgs, 
Värmlands, Gotlands, Kalmar och Kronobergs län, se tabell 6.3.  

 
36 Trafikanalys (2020a) s. 29 och Nerhagen, et al. (2015) s. 65. 
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Tabell 6.3 Befolkningstäthet per län 2018 

Invånare/kvadratkilometer 

 Län Invånare/kvadratkilometer 
1 Stockholms län 360 
2 Skåne län 124 
3 Västra Götalands län 72 
4 Hallands län 61 
5 Blekinge län 55 
6 Västmanlands län 54 
7 Södermanlands län 49 
8 Uppsala län 46 
9 Östergötlands län 44 
10 Örebro län 36 
11 Jönköpings län 35 
12 Kronobergs län 24 
13 Kalmar län 22 
14 Gotlands län 19 
15 Värmlands län 16 
16 Gävleborgs län 16 
17 Västernorrlands län 11 
18 Dalarnas län 10 
19 Västerbottens län 5 
20 Jämtlands län 3 
21 Norrbottens län 3 

Källa: SCB (2018) Statistiska tätorter 2018, Statistiska meddelanden, MI  38 SM 1901, s. 19. 

 
 
Som framgår av tabell 6.3 har Norrbottens, Jämtlands, Västerbottens, 
Dalarnas, Västernorrlands, Gävleborgs, Värmlands, Gotlands, Kalmar 
och Kronobergs län en befolkningstäthet under 30 invånare per kva-
dratkilometer. Utifrån måttet tätortsgrad har just dessa län en andel 
tätorter som understiger 2 procent av landarealen.37 På statliga vägar 
i län med under 30 invånare per kvadratkilometer omfattas omkring 
30 procent av de tunga fordonens trafikarbete (fordonskilometer) 
på statliga vägar i Sverige.38  

Utredningen har även bedömt följande alternativ för vad som kan 
anses som län med låg befolkningstäthet. 

 
37SCB (2019b) s. 17. 
38 Trafikverket (2021d). 
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I viss statistik anges under 50 invånare per kvadratkilometer som 
låg befolkningstäthet. Eurostat anger befolkningstäthet i NUTS 3 
regioner där under 50 invånare per kvadratkilometer är den lägsta 
nivån.39 Under 50 men över 30 invånare per kvadratkilometer har: Jön-
köpings, Örebro, Östergötlands, Upplands och Södermanlands län. På 
statliga vägar i dessa län omfattas omkring 46 procent av de tunga for-
dons trafikarbete (fordonskilometer)på statliga vägar i Sverige.40 

Utifrån definitionen av glest befolkade områden i regionalstöd-
sammanhang där en gräns på under 12,5 invånare per kvadratkilometer 
gäller för NUTS 2 regioner (motsvarande län i Sverige) omfattas 
Norrbottens, Jämtlands, Västerbottens, Dalarnas och Västernorr-
lands län. På statliga vägar i dessa län omfattas omkring 16 procent av 
de tunga fordonens trafikarbete på statliga vägar i Sverige.41 

Utredningen menar att det finns några län i södra och mellersta 
Sverige som kan anses som glesbygdslän, därav bör gränsen för vad 
anses som län med låg befolkningstäthet sättas högre än 12,5 invå-
nare per kvadratkilometer. Länen mellan 12,5 och 30 invånare per 
kvadratkilometer: Gävleborgs, Värmlands, Gotlands, Kalmar och 
Kronobergs län har en relativt låg tätortsgrad med omfattande gles-
bygdsområde och har dessutom inga större tätorter (Gävle är störst 
med 78 000 invånare). I länen mellan 30 och 50 invånare: Jönköpings, 
Örebro, Östergötlands, Upplands och Södermanlands län ingår tät-
orter med över 100 000 invånare (2018) som även är bland de tio 
största i Sverige: Jönköping (100 000), Linköping (116 000), Örebro 
(126 000) och Uppsala (165 000). Dessutom har dessa län inte lika 
omfattande glesbygdsområden som län med lägre befolkningstäthet. 
Det är även en avgörande skillnad i befolkningstäthet mellan Krono-
bergs län (24 invånare per kvadratkilometer) och Jönköpings län (35) 
som kan motivera att en väl avvägd gräns mellan tätbefolkade och inte 
tätbefolkade län sätts vid 30 invånare per kvadratkilometer. 

En lägre skattenivå för län under 30 invånare per kvadratkilometer 
sammanfaller därutöver relativt väl med den exponering som finns för 
kvävedioxid, vilket är en markör som Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut, SMHI, använder för föroreningsbelastning.42  

Se figur 6.2 för karta över de län i Sverige med under 30 invånare 
per kvadratkilometer. 

 
  
39 Eurostat (2021b). 
40 Trafikverket (2021d). 
41 Trafikverket (2021d). 
42 SMHI (2014) s. 22. 
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Figur 6.2 Län i Sverige med under 30 invånare per kvadratkilometer 

 
Källa: SCB grundkarta, www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-
indelningar/kartor-over-indelningar/, kartfil i wmf-format över Sveriges län. 
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6.4.4 Proportioner mellan skattesatser för glesbygdslän 
och övriga län 

När det gäller möjligheten till nedsättning av vägtullar i särskilt gles-
befolkade områden som ges i det reviderade eurovinjettdirektivet 
saknas bestämmelser som anger enligt vilka principer eller metoder 
nedsättningen ska göras. En nedsättning av skattenivån i glesbygds-
län görs lämpligen genom en procentuell nedsättning av hela den av-
ståndsbaserade skatten. Att sätta ned skatten i glesbygdslän genom 
ett fast belopp i stället för en procentuell nedsättning innebär ingen 
ekonomisk och juridisk fördel, till skillnad vad som gäller för tät-
ortstillägget, och det finns inte heller några värden att bygga en sådan 
nedsättning på. 

Enligt utredningens förslag i detta avsnitt kommer beskattade 
vägsträckor i följande län att bli berörda av nedsättningen: Norr-
bottens, Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Dalarnas, Gävle-
borgs, Värmlands, Gotlands, Kalmar och Kronobergs län. 

Skattenivån skulle kunna sättas ned till någonstans mellan 30 och 
50 procent av normalnivån. En specifik procentuell nedsättningsnivå 
skulle kunna motiveras av att det åtminstone inte bör kosta mer för 
en viss lastbil att köra E4:an längst norrut i Sverige (Haparanda) ned 
mot Stockholm jämfört med vad det kostar att köra E4 och E6 mellan 
Stockholm och Malmö. Ett sådant exempel bygger på att avstånden 
åtminstone är dubbel så långa vid godstransporter i norra Sverige 
som i södra Sverige. Sträckan Haparanda–Stockholm motsvarar 
1 020 kilometer och Stockholm–Malmö motsvarar 610 kilometer. 
Vid körsträckan Haparanda–Gävle (och cirka 20 kilometer söderut) 
sätts skattenivå ned cirka 875 kilometer, medan normalnivån kom-
mer att gälla för resterande körsträcka. Längs E4:an söderut från 
Stockholm får sträckan i Kronobergs län nedsatt nivå. Vid hänsyn 
tagen till län där skattenivån är nedsatt längs E4:ans och E6:ans 
sträckning blir skattekostnaden ungefär lika hög om lastbilen körs 
Haparanda–Stockholm som om den körs Stockholm–Malmö vid en 
nedsättning om 50 procent. 

Skatten skulle därutöver kunna sättas ned något mer än 50 pro-
cent för att kunna ta hänsyn till glesbygdens förutsättningar. En viss 
nedsatt nivå kan även motiveras av att det beskattade vägnätet i 
högre grad är begränsat i glesbygdslän, enligt utredningens förslag, 
jämfört med tätbefolkade län. Om nedsättningen av skattenivån blir 
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betydande kan detta begränsa eventuell avledning till de delar av väg-
nätet som inte beskattas i dessa län. I t.ex. Norrbottens län och 
Västerbottens län beskattas, enligt utredningen förslag, enbart E4:an 
längs kusten. Avledningen till inlandsvägen E45 skulle kunna bli 
betydande vid en hög skattenivå på E4:an. Utredningen bedömer att 
motsvarande problem inte är lika stort i södra Sveriges tätbefolkade 
län där det beskattade vägnätet är mer finmaskigt. 

Den procentuella nedsättningen bör inte heller vara alltför bety-
dande om infrastrukturavgiften koldioxidrelateras, då incitamentet 
för att köra koldioxidsnåla lastbilar blir lägre om denna avgift redan 
i grunden är nedsatt. Se vidare i kapitel 7 Differentiering utifrån fordons-
egenskaper. 

För företag som medges transportbidrag i Norrbottens, Jämtlands, 
Västerbottens, och Västernorrlands län kan skattebelastningen mildras 
ytterligare utöver den rabatt som ges för körningar i dessa län. I reali-
teten kan det för berörda företag således bli en ännu lägre skattenivå 
än den nedsatta skattenivån. 

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen analyserat möjlig-
heterna att utforma transportbidraget så att hänsyn tas till klimat-
effekter, men kommit fram till att EU-rätten behöver ändras för att 
en sådan hänsyn ska kunna tas.43 

Utredningen föreslår inte vad den procentuella nedsättnings-
nivån bör vara utan den får bedömas då skattenivåerna bestäms med 
spegling av bl.a. vilka avledningseffekter som kan uppkomma och 
hur transportbidraget eventuellt kan förändras framöver.  

6.5 Samlad bedömning 

Utredningen har ovan lämnat förslag till geografisk differentiering 
dels mellan tätort och landsbygd, dels mellan glesbygdslän och 
övriga län. 

I tabell 6.4 ges en schematisk redogörelse för de två (alternativa) 
förslagen och en kombination av bägge. För- och nackdelar anges i 
jämförelse med om skatteuttaget inte differentieras geografiskt. 

 
43 Tillväxtverket (2021b). 
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Tabell 6.4 Fördelar och nackdelar med förslag om geografisk differentiering 
av skatteuttag 

Förslag Fördelar Nackdelar 
A. Högre skatte-
nivå för det 
beskattade 
vägnätet i 
Stockholms, 
Göteborgs och 
Malmös tätorts-
område 

Mer rättvis prissättning då externa 
marginalkostnader är högre i 
dessa tätortsområden med hög 
befolkningsexponering (34 % av 
invånarna i Sverige bor i dessa 
områden). 
Kan i viss mån komplettera de mer 
skärpta regleringar som finns för 
kommunala vägar i Malmö, 
Stockholm och Göteborg, såsom 
miljözoner och krav på maxlängd 
på fordonet. 
Ger högre skatteintäkter från dessa 
områden vilket kan medföra, lägre 
skattenivåer för det beskattade 
vägnätet i övriga Sverige om en 
viss skatteintäkt ska erhållas. 

Kommunala vägar ingår inte i det 
skattepliktiga, och därmed inte 
heller i det beskattade, vägnätet. 
Om skatten sätts på en hög nivå 
vid tätortsnära körningar på stat-
liga vägar kan det stimulera till att 
köra på kommunala vägar i större 
utsträckning och att invånare 
därav i högre grad exponeras för 
buller och utsläpp från den tunga 
lastbilstrafiken. 

B. Lägre skatte-
nivå, för det 
beskattade 
vägnätet i län 
med låg befolk-
ningstäthet 

Hänsyn tas till Sveriges särskilda 
förhållanden med långa transport-
avstånd och glest befolkade 
områden. 
Mer rättvis prissättning då externa 
marginalkostnaderna förmodligen 
är lägre generellt i län med låg 
befolkningstäthet. 
Kan medföra mildrade konse-
kvenser för skogsindustri, 
livsmedelsindustri men även 
detaljhandeln i berörda län. 

Om en viss skatteintäkt ska 
erhållas blir skattenivån högre i 
län som är mer befolkningstäta. 
En nedsatt nivå, specifikt avse-
ende infrastrukturavgifterna kan 
medföra att den externa marginal-
kostnaden för vägslitage täcks i 
lägre utsträckning. 

C. En kombi-
nation av ovan-
stående A och B 

Totalt sett mer rättvisande och 
miljöstyrande prissättning. Följer 
intentionerna i eurovinjettdirektivet 
om att stärka inriktningen mot att 
förorenaren betalar, men även möj-
ligheten till nedsättningar i gles-
bebyggda regioner. 
Om en viss skatteintäkt ska 
erhållas kan förslag A ge möjlighet 
att ge mer betydande nedsätt-
ningar i förslag B, vilket medför 
större hänsyn till Sveriges 
speciella förhållanden. 

Även vid en kombination kan risken 
öka för avledning till kommunala 
vägar i Malmö, Stockholm och 
Göteborg. 
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En nackdel med alternativet med högre beskattning i tätorter kan 
vara att kommunala vägar enligt kommittédirektiven inte ska ingå i 
det skattepliktiga, och därmed inte heller i det beskattade, vägnätet. 
Om skatten sätts på en hög nivå vid tätortsnära körningar på statliga 
vägar kan det stimulera till att köra på kommunala vägar i större 
utsträckning och att invånare därav i högre grad exponeras för buller 
och utsläpp från den tunga lastbilstrafiken. I vissa fall skulle således 
en förhöjd avståndsbaserad skatt i tätort kunna ge negativa miljö-
effekter. I och med att det i dessa tätorter har införts miljözoner för 
tunga fordon och det även finns möjlighet att genom lokala trafik-
föreskrifter t.ex. införa förbud mot tung lastbilstrafik bör miljö-
effekterna av eventuell avledning av den tunga godstrafiken till kom-
munala vägar inte bli lika stora. 

Vid en samlad bedömning ställer sig utredningen positiv till en 
kombination av nedsatt skattenivå för tunga lastbilar som körs i län 
med låg befolkningstäthet och en förhöjd skatt för körning i tätort. 
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7 Differentiering utifrån 
fordonsegenskaper 

Bedömning: Den avståndsbaserade skatten bör differentieras ut-
ifrån fordonets, eller fordonskombinationens, totalvikt, Euro-ut-
släppsklass och eventuellt antalet hjulaxlar.  

Om den avståndsbaserade skatten måste differentieras utifrån 
fordonets koldioxidutsläppsklass bör det i den fortsatta bered-
ningen utredas närmare hur denna differentiering ska utformas.  

7.1 Inledning 

Skatteuttaget bör enligt kommittédirektiven differentieras för att 
styra trafiken mot mer miljöeffektivisering, en förnyelse av fordons-
flottan till mer miljöanpassade fordon och en ökad transporteffek-
tivitet. Utredningen har i uppdrag att utreda hur en differentiering 
utifrån fordonsegenskaper inom ramen för ett nytt miljöstyrande 
system kan utformas för att uppnå en ökad miljöstyrning. Som exem-
pel på kriterier kopplade till fordonen som kan utgöra en utgångs-
punkt för sådan differentiering nämns i kommittédirektiven motor-
fordonets vikt och antal hjulaxlar, förekomsten av en draganordning 
och fordonsegenskaper som avspeglar utsläpp. Vid analysen ska, sär-
skilt vad avser egenskaper som avspeglar utsläpp, beaktas vad som är 
möjligt och lämpligt enligt eurovinjettdirektivet. Vidare ska differen-
tieringen kunna hanteras inom det tekniska systemet för skatteuttag 
och ska kunna kontrolleras effektivt.  

182



Differentiering utifrån fordonsegenskaper SOU 2022:13 

132 

7.2 Differentiering efter fordonsegenskaper  
i dagens svenska vägavgift 

I Sverige betalas en tidsbaserad vägavgift för lastbilar med en total-
vikt på minst 12 ton eller lastbilar med en totalvikt på minst 7 ton 
som är försedda med draganordning. Vägavgiftens storlek beror på 
vilka utsläppskrav som lastbilens motor uppfyller (Euro-utsläppsklass, 
sju kategorier) och hur många hjulaxlar lastbilen har (två kategorier). 
För lastbilar med draganordning gäller avgiften för minst fyra axlar. 
Avgiften differentieras således efter fordonsegenskaper i totalt 14 olika 
klasser.1 För svenska vägavgiftspliktiga fordon betalas en årlig avgift. 
Utländska åkare som kör i Sverige kan välja att betala dags-, vecko-, 
månads-, eller årsavgift. I tabell 7.1 anges de årliga vägavgifterna i 
Sverige för 2022. 

Tabell 7.1 Vägavgifter 2022 

Kronor per år 

EURO-klass Högst tre axlar Minst fyra axlar 

0 14 534 24 368 
I 12 633 21 093 
II 11 001 18 346 
III 9 565 15 939 
IV 8 697 14 503 
V och EEV 8 222 13 707 
VI eller renare 7 747 12 912 

Källa: Skatteverket. 

7.3 Differentiering utifrån fordonsegenskaper  
enligt eurovinjettdirektivet 

Eurovinjettdirektivet innehåller vissa bestämmelser avseende differen-
tiering av vägtullar som är av betydelse vid utformningen av en dif-
ferentiering utifrån fordonsegenskaper. Nedan redogörs för bestäm-
melserna i det reviderade eurovinjettdirektivet. 

Av direktivets definition av vägtull framgår bl.a. att det är ett 
bestämt belopp som ska betalas för ett fordon, grundat på den till-
ryggalagda sträckan inom en viss infrastruktur och på fordonstyp. 

 
1 Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. 
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Med typ av tungt fordon avses en kategori som ett tungt fordon 
indelas i beroende på antal axlar, dimensioner eller vikt, eller andra 
fordonsklassificeringsfaktorer som avspeglar vägskador, såsom det väg-
skadeklassificeringssystem som redovisas i bilaga IV, förutsatt att det 
klassificeringssystem som tillämpas bygger på fordonsegenskaper som 
anges i de fordonshandlingar som används i alla medlemsstater eller 
är synliga för blotta ögat (artikel 2.33). 

Genom det reviderade direktivet (artikel 7ga) införs en skyldig-
het att differentiera infrastrukturavgiften för tunga fordon utifrån 
fordonens koldioxidutsläpp i enlighet med befintliga koldioxidstan-
darder. Tunga fordon delas in i fem olika koldioxidutsläppsklasser. 
Då rapporteringen av nya fordons specifika koldioxidutsläpp skedde 
för första gången år 2020 är det endast en liten del av den befintliga 
flottan som i dag har denna uppgift. Fordon som saknar uppgift om 
specifika koldioxidutsläpp placeras enligt förslaget i den lägsta utsläpps-
klassen i sin fordonsundergrupp. Infrastrukturavgiften behöver inte 
differentieras utifrån dessa koldioxidutsläppsklasser om en avgift för 
externa kostnader för koldioxidutsläpp tas ut och differentieras 
enligt referensvärdena för avgiften för externa kostnader för koldi-
oxidutsläpp i direktivets bilaga IIIc (artikel 7ga.5). På vägavsnitt där 
ett fordon drivs utan koldioxidutsläpp på ett verifierbart sätt får med-
lemsstaterna tillämpa nedsatta avgifter för det fordonet i enlighet 
med koldioxidutsläppsklass 5 (artikel 7ga.6). 

Fram till dess att differentieringen av infrastrukturavgifter görs 
utifrån koldioxidutsläppsklasser ska medlemsstaterna, när det gäller 
tunga fordon, differentiera infrastrukturavgiften i enlighet med fordo-
nets Euro-utsläppsklass så att ingen infrastrukturavgift överstiger den 
avgift som tas ut för likvärdiga fordon som uppfyller de strängaste 
Euro-utsläppskraven med mer än 100 procent. Därefter får med-
lemsstaterna upphöra med differentieringen enligt Euro-utsläppsklass 
(artikel 7g.2). Infrastrukturavgiften får under vissa angivna förutsätt-
ningar också differentieras i syfte att minska trängsel, minimera sli-
tage på infrastrukturen och optimera användningen av den berörda 
infrastrukturen eller främja trafiksäkerheten (7g.1). 

I samband med antagandet av det reviderade direktivet antogs 
också en ändring av rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 
om registreringsbevis för fordon i syfte att säkerställa att differentier-
ing av vägtullar enligt koldioxidutsläpp tillämpas enhetligt. Ändringen 
innebär att det krävs att tunga fordons specifika koldioxidutsläpp 
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anges på deras registreringsbevis, när utsläppen framgår av deras 
intyg om överensstämmelse.2 Vidare antogs en ändring av Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/520 av den 19 mars 2019 
om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och under-
lättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet 
att betala vägavgifter i unionen, nedan kallat EETS-direktivet, för att 
säkerställa att fordonsutrustning som används som en del av en väg-
tulltjänst innehåller uppgifter om koldioxidutsläpp och koldioxidut-
släppsklass för tunga fordon, och att sådana uppgifter finns tillgäng-
liga för utbyte av information mellan medlemsstaterna såsom anges 
i EETS-direktivet. 

Om vägtullen innefattar en avgift för externa kostnader för luft-
förorening behöver medlemsstaterna inte differentiera infrastruktur-
avgiften (artikel 7g.2 andra stycket d). 

Om en avgift för externa kostnader tillämpas på tunga fordon ska 
medlemsstaterna differentiera denna avgift och fastställa den i enlig-
het med de minimikrav och metoder som avses i bilaga IIIa och ska 
respektera de referensvärden som anges i bilagorna IIIb och IIIc. 
Medlemsstaterna får välja att ta ut avgifter för att täcka endast en viss 
procentandel av dessa kostnader (artikel 7c.1). 

I bilaga IIIb anges referensvärdena för avgifter för externa kost-
nader utifrån vilken vägtyp det rör sig om (vägar i tätort eller inter-
urbana vägar), högsta tekniskt tillåtna lastade vikt och antal axlar samt 
utifrån Euro-utsläppsklass där kategorin som rör fordon som är mindre 
förorenande än Euro VI nu även kommer att omfatta utsläppsfria 
fordon. 

Från fyra år efter ikraftträdandedatum ska medlemsstaterna 
tillämpa en avgift för externa kostnader för trafikrelaterad luftförore-
ning på tunga fordon på det avgiftsbelagda vägnät som avses i arti-
kel 7.1. Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa en avgift för 
externa kostnader på dessa vägavsnitt om detta skulle leda till om-
ledning av de mest förorenande fordonen, med negativa konsekven-
ser för trafiksäkerheten och folkhälsan (artikel 7ca.3). 

En avgift för externa kostnader för koldioxidutsläpp får kombi-
neras med en infrastrukturavgift som har differentierats i enlighet med 
artikel 7ga (artikel 7cb.3). 

 
2 Intyg om överensstämmelser (Certificate of Conformity, CoC) är en handling där tillverkaren 
intygar att fordonet omfattas av ett EU-typgodkännande. 
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7.4 Vägslitageskattekommitténs förslag 
och bedömningar 

Vägslitageskattekommitténs förslag innebar en skatt för varje hel kilo-
meter som fordonet används på väg där skatten tas ut. Skatten före-
slogs tas ut med olika belopp beroende på motorfordonets viktklass 
(vägskattevikt), antal axlar och Euro-utsläppsklass samt beroende på 
om fordonet har draganordning eller inte.3 Skatten borde då beräk-
nas utifrån om ett motorfordon har möjlighet att använda släpfor-
don eller inte, så att ett fordon som har draganordning alltid betalar en 
och samma skattesats oavsett om släp används eller inte.4  

Kommittén föreslog specifikt att komponenten för infrastruktur-
avgiften skulle differentieras på viktklass och antal axlar samt att kom-
ponenten för externa kostnader skulle differentieras på Euro-utsläpps-
klass. 

7.5 Finansdepartementets promemoria En ny 
inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik 

Enligt Finansdepartementets promemoria En ny inriktning för beskatt-
ning av tung lastbilstrafik från 2018 behövs någon form av differen-
tiering av skatten på fordonstyp för att avspegla skillnaderna i upp-
hov av vägskador och utsläpp beroende på olika fordonsegenskaper. 
Liksom för Vägslitageskattekommitténs förslag bör skatten differen-
tieras på fordonstyp utifrån motorfordonets vikt, antal hjulaxlar, Euro-
utsläppsklass och förekomsten av draganordning. En sådan differen-
tiering innebär betydande möjligheter att differentiera skatten för att 
ta hänsyn till skillnader i upphov av vägskador och utsläpp, samtidigt 
som efterlevnadskontrollen underlättas betydligt och systemkostna-
derna blir klart lägre än vid differentiering på s.k. dynamiska egen-
skaper. Enligt Finansdepartementets promemoria får skattesatserna 
dock övervägas vid den närmare utformningen av lagförslagen.5 

 
3 SOU 2017:11 s. 475. 
4 SOU 2017:11 s. 28. 
5 Finansdepartementet (2018) s. 16. 
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7.6 Analys om differentiering utifrån 
fordonsegenskaper i ett avståndsbaserat system 

7.6.1 Fordonsegenskaper att differentiera skatt gentemot 

Enligt eurovinjettdirektivet får vägtullar differentieras bl.a. på fordons-
typ. När det gäller tunga fordon kan differentieringen därför göras 
utifrån antal axlar, dimensioner eller vikt, eller andra fordonsklassi-
ficeringsfaktorer som avspeglar vägskador. Vidare ska infrastruktur-
avgiften differentieras på Euro-utsläppsklass fram till dess differen-
tiering sker utifrån koldioxidutsläppsklasser. Infrastrukturavgiften 
behöver dock inte differentieras utifrån koldioxidutsläpp om en av-
gift för externa kostnader för koldioxidutsläpp tas ut och differen-
tieras utifrån koldioxidutsläppsklasser. En differentiering av avgiften 
för externa kostnader utifrån Euro-utsläppsklass är också möjlig. 
I sådana fall behöver medlemsstaterna inte differentiera infrastruk-
turavgiften avseende Euro-utsläppsklass. 

Differentieringen av skatteuttaget utifrån fordonsegenskaper kan 
göras dels på fasta fordonsegenskaper, dels på s.k. dynamiska fordons-
egenskaper. Med dynamiska fordonsegenskaper menas sådana egen-
skaper som kan variera t.ex. utefter en körsträcka. Exempelvis kan 
vikten variera beroende på lastning, antal hjulaxlar som används kan 
variera då möjligheten finns att höja dessa för vissa fordonsekipage, 
släp kan kopplas på och av etc. Differentiering på dynamiska egenska-
per gör skatten mer träffsäker men medför ett mycket mer kostsamt 
system. En differentiering utifrån fordonsegenskaper måste kunna 
hanteras inom det tekniska systemet för uttag av skatt samt kunna 
kontrolleras på ett effektivt sätt. Differentiering bör därav ske på fasta 
egenskaper och bygga på uppgifter som kan hämtas från befintliga 
register. Uppgifter om antal axlar, vikt och Euro-utsläppsklass finns 
tillgängliga i princip för samtliga lastbilar i hela EU. 

Principiellt bör differentieringen enligt fordonsegenskaper inte vara 
så olik den som finns i dagens vägavgift, vilket är en differentiering 
efter fordonsegenskaper baserat på Euro-utsläppsklass, vikt och före-
komsten av draganordning. Differentieringen i ett eventuellt nytt 
miljöstyrande system blir dock uppdelad på en infrastrukturavgift och 
en avgift för externa kostnader. 
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7.6.2 Motorfordonets vikt, antal hjulaxlar och draganordning 

Det slitage som lastbilen ger upphov till varierar med bilens vikt och 
antal axlar. I detta avseende bör infrastrukturavgiften i den avstånds-
baserade skatten differentieras utifrån fordonets vikt och möjligen 
även antal axlar. 

Eurovinjettdirektivets bestämmelser avseende bl.a. definitionen av 
tungt fordon och differentiering i bilagorna utgår från högsta tekniskt 
tillåtna lastade vikt. I den engelska språkversionen används genom-
gående uttrycket technically permissible maximum laden mass medan 
både uttrycket högsta tekniskt tillåtna totalvikt och högsta tekniskt 
tillåten lastad vikt används i den svenska språkversionen av direk-
tivet. Uttrycket technically permissible maximum laden mass används 
i andra EU-rättsakter på fordonsområdet. Ett exempel är rådets direk-
tiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon 
som bl.a. reglerar vilka uppgifter ett registreringsbevis ska innehålla. 
Enligt direktivet måste uppgiften högsta tekniskt tillåtna totalvikt 
finnas med på registreringsbeviset. I Sverige uppfyller totalvikten det 
kravet, jfr bilaga 1 till vägtrafikdataförordningen (2019:382). Upp-
giften totalvikt finns således registrerad i vägtrafikregistret. Av lagen 
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner framgår det att totalvikten för 
en bil är summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten 
av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods 
som fordonet är inrättat för. Totalvikten bestäms normalt av tillver-
karen och fastställs vid en registreringsbesiktning eller anges i ett intyg 
om överensstämmelse (Certificate of Conformity) eller motsvarande. 
En liknande definition som ovan används även vad gäller totalvikt på 
andra fordonsslag, exempelvis släpfordon. Utredningen använder i 
den fortsatta analysen uttrycket totalvikt eftersom detta uttryck 
används i svensk rätt. 

Tyngre lastbilar orsakar mer vägslitage än lättare lastbilar, men hur 
vikten är fördelad på lastbilens axlar har även betydelse. En lättare last-
bil med färre axlar kan därför ge upphov till mer vägslitage än en tyngre 
lastbil med fler axlar.6 

Det är inget land som tar ut en avståndsbaserad skatt enligt vad 
lastbilen väger vid varje tillfälle då den körs på beskattat vägnät. En 
förklaring till detta kan vara att det skulle krävas en mycket tillför-
litlig fordonsutrustning som kan hålla reda på fordonets verkliga vikt 

 
6 För en sådan skattestruktur, se SOU 2017:11 s. 478. 
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och ett kontrollsystem som kan upptäcka felaktigheter och fusk med 
vägningen. 

Såväl det belgiska som det kommande nederländska vägtulls-
systemet använder viktklass (och Euro-utsläppsklass) som differen-
tieringsgrunder. I båda länderna differentieras vägtullarna utifrån tre 
viktklasser; tunga godsfordon vars totalvikt är mer än 3,5 ton men inte 
mer än 12 ton, mer än 12 ton men inte mer än 32 ton samt de som 
har en totalvikt på mer än 32 ton.7  

Då differentieringen bör utgå ifrån fasta fordonsegenskaper bör 
skattesatsen inte variera beroende på om ett fordon för tillfället har 
ett släp påkopplat eller inte. Skattesatsen kommer i stället att bero på 
fordonets totalvikt eller, om fordonet har möjlighet att använda släp, 
på fordonskombinationens totalvikt. Detta kan skapa incitament att 
oftare använda släp och att lasta maximalt, dvs. att öka fyllnadsgraden 
för de transporter där detta är möjligt, vilket leder till lägre utsläpp 
per transporterat ton och därmed en miljöeffektivisering.8  

Det kan noteras att referensvärdena för luftutsläpp och buller i 
det reviderade eurovinjettdirektviet bilaga IIIb är indelat i fyra klasser 
(totalvikt under 12 ton eller två hjulaxlar; 12–18 ton eller tre hjulaxlar; 
18–32 eller fyra hjulaxlar; över 32 ton eller fem hjulaxlar) medan vikt- 
och hjulklassindelningen kopplat till utsläpp i Vägslitageskattekom-
mitténs förslag har en annan indelning.9 Även om skattestrukturen 
enligt Vägslitageskattekommitténs förslag skulle kunna användas, 
kan det övervägas att använda en befintlig viktindelning såsom den i 
Belgien eller i enlighet med det reviderade eurovinjettdirektivet, 
bilaga IIIb. 

För att EETS-leverantörer ska vilja erbjuda sina tjänster i Sverige, 
som är en liten marknad för dessa aktörer, är det en fördel om syste-
met liknar befintliga vägtullssystem i t.ex. Belgien. Det är därför av 
vikt att det inte skapas särlösningar i Sverige som kan medföra att 
någon marknad för EETS-leverantörer inte uppstår och som även 
kan ge upphov till mer komplexa och kostsamma tekniska system. 

   

 
7 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021a), artikel 5 och Viapass (2021b). 
8 Jämför med Finansdepartementet (2018) s. 16.  
9 Se SOU 2017 :11 s. 978. 
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7.6.3 Buller 

De externa marginalkostnaderna för buller beror både på hur mycket 
fordonen bullrar och på hur många individer som drabbas. Befolk-
ningsexponeringen blir därav helt avgörande. Bullernivåer varierar i 
princip inte med motorfordonets eller fordonskombinationens vikt, 
antal axlar eller Euro-utsläppsklass utan i stället med bl.a. motor-
styrka, däck, karosseri och vägbeläggning. Enligt det reviderade euro-
vinjettdirektivet bilaga IIIb inkluderas luftföroreningar och buller i 
referensvärdena för externa kostnader. Det finns inga specifika vär-
den för buller, då de är inbakade i de totala referensvärdena, men det 
totala värdet för respektive Euro-utsläppsklass skiljer sig åt beroende 
på om fordonet körs i tätort eller landsbygd. En möjlighet är att utgå 
från referensvärdena utan att specifikt nationellt ta fram egna buller-
värden, se vidare kapitel 6 Geografisk differentiering. 

7.6.4 Olyckor/Trafiksäkerhet 

Den externa marginalkostnaden för vägtrafikolyckor räknas också 
som en extern effekt av trafiken. Enligt eurovinjettdirektivet är det 
dock inte tillåtet att låta denna kostnad ingå som grund för skatte-
uttaget. Det blir då inte heller aktuellt att koppla trafiksäkerhet till 
differentiering utifrån fordonsegenskaper.10 

7.6.5 Fordonsegenskaper som avspeglar utsläpp 

Utsläpp av luftföroreningar 

För nya tunga lastbilar är det obligatoriskt att klassas efter krav på 
utsläpp av föroreningar som motorn uppfyller och klassningen styrs 
av avgasutsläppen av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. 
Utsläpp av koldioxid ingår inte. De obligatoriska utsläppskraven för 
nya fordon har skärpts i omgångar sedan det infördes krav på avgas-
utsläpp. I direktiv 2005/55/EG11 anges gränsvärden, som ska vara upp-

 
10 Jfr SOU 2017:11 s. 378. 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga 
föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp 
av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol 
vilka används i fordon. 
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fyllda för typgodkännande i s.k. Euro-utsläppsklasser för diesel-
motorer och gasmotorer samt för fordon som drivs av sådana motorer. 

Även om fler fordon efterhand uppfyller de högre utsläppsklas-
serna kan det inte uteslutas att äldre fordon med lägre Euro-utsläpps-
klass framöver körs på svenska vägar. 

En differentiering avseende luftföroreningar (och buller) baserat 
på Euro-utsläppsklasser bör göras av skatteuttaget. Syftet med en 
sådan differentiering är att det ska betalas högre skatt för körning av 
mer förorenande lastbilar, enligt principen om att förorenaren betalar. 
Då kan uppnås en styrning mot minskad miljöpåverkan vad gäller luft-
föroreningar från den tunga trafiken. En sådan differentiering leder 
även till en rättvisare prissättning av vägtrafiken. Detta är även i linje 
med hur praktiskt taget alla länder, i nuläget, differentierar en avstånds-
baserad skatt. 

Då skatteuttaget differentieras utifrån Euro-utsläppsklass skulle 
detta kunna minska problemet med att utländska företag sänder last-
bilar med lägre utsläppsklass till Sverige, där kostnaden per kilome-
ter för att köra dessa ”smutsigare” fordon är lägre än i länder med 
avståndsbaserade system. En differentiering enligt Euro-utsläppsklass 
medför att konkurrensvillkoren i viss mån kan utjämnas mellan svenska 
och utländska åkare i ljuset av hur förorenande fordonet är. 

Sverige har även svårt att uppfylla takdirektivet avseende kväve-
oxider. Euro-klassificeringen reglerar utsläpp av kväveoxider. 

Denna differentiering görs lämpligast genom avgiften för externa 
kostnader enligt bestämmelserna i artikel 7c.1 i det reviderade euro-
vinjettdirektivet. Vid en sådan differentiering tillämpas principen om 
att förorenaren betalar vad avser luftföroreningar men även buller.  

Avgiften för externa kostnader kan därutöver också differentieras 
geografiskt för att beakta högre skadekostnader för luftföroreningar 
och buller vid vissa områden med hög befolkningsexponering. Se 
vidare kapitel 6 Geografisk differentiering. 

Utsläpp av koldioxid 

En nyhet i det reviderade eurovinjettdirektivet är en tvingande kol-
dioxidstyrning, antingen genom en differentierad infrastrukturavgift 
eller som en differentierad komponent i avgiften för externa kost-
nader. En medlemsstat kan även utnyttja båda möjligheterna. Enligt 
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direktivet kommer denna differentiering ses över i det fall prissätt-
ning av växthusgasutsläpp från vägtransporter i framtiden regleras på 
annat sätt på EU-nivå, t.ex. genom den av kommissionen föreslagna 
utsläppshandeln för vägtransporter och byggnader. Detta kan med-
föra att koldioxiddifferentieringen enligt eurovinjettdirektivet inte 
blir tvingande. 

Differentiering avseende koldioxidutsläpp i en avståndsbaserad skatt 
jämfört med andra klimatstyrmedel för tunga lastbilar 

En koldioxiddifferentiering i en avståndsbaserad skatten bör ses i ett 
sammanhang med annan styrning för minskade utsläpp av koldioxid 
från tunga lastbilar. 

Vid en koldioxidskatt beskattas fossila drivmedel, och därmed kol-
dioxidutsläppen, utifrån hur stor förbrukningen är. Därmed tas hän-
syn till faktiska utsläpp i beskattningen. Koldioxidskatten på diesel 
har därutöver en större träffsäkerhet avseende vägar som inte är 
avståndsbeskattade, då fossila drivmedel vid körning på sådana vägar 
kan vara beskattade. Detta faktum får bl.a. betydelse vid analysen av 
om återbetalning av dieselskatten är lämplig, se vidare kapitel 9 Åter-
betalning av bränsleskatt. 

Koldioxiddifferentieringen i en avståndsbaserad skatt bygger på 
att en lastbil kan få ett certifierat koldioxidvärde. Ett sådant värde 
bygger på beräkningar enligt en modell som utvecklats av EU-kom-
missionen: VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool). 
Certifiering enligt dessa beräkningar ligger till grund för indelningen 
i koldioxidutsläppsklass för den specifika lastbilen. Vecto-modellen 
har bl.a. en utgångspunkt om vilken bränsleförbrukning en viss last-
bil har för en viss körsträcka men anger inte om koldioxidutsläppen 
har fossilt ursprung. Om det via koldioxiddifferentieringen inte finns 
möjlighet att ta hänsyn till om drivmedlet som finns i tanken är fossilt 
eller förnybart (biodrivmedel) blir den avståndsbaserade skatten, även 
i det avseendet, mindre träffsäker. Det svenska systemet med reduk-
tionsplikt kan däremot styra förbrukningen av biodrivmedel för de 
som tankar diesel i Sverige. 

Systemet med reduktionsplikt minskar de fossila utsläppen av växt-
husgaser från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel 
och förväntas höja priset på bensin och diesel. Reduktionsplikten är 
träffsäker genom att minska koldioxidutsläppen från fossila bräns-
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len, via byte till biodrivmedel. Detta styrmedel minskar dock inte 
direkt utsläppen av andra luftföroreningar eftersom även förbrän-
ning av biodrivmedel kan ge upphov till sådana föroreningar. Om 
reduktionsplikten medför högre pris på bensin och diesel kan det 
däremot få en effekt på förbrukningen av dessa drivmedel och där-
med utsläppen av koldioxid men även andra luftföroreningar. 

En eventuellt kommande koldioxiddifferentiering i den avstånds-
baserade skatten tar således inte hänsyn till faktiska utsläpp, även om 
det kan finnas ett samband mellan körsträcka och utsläpp av fossil 
koldioxid för fordon som drivs med fossila drivmedel. 

Emellertid kan en koldioxiddifferentiering i en avståndsbaserad 
skatt öka introduktionen av mer klimateffektiva och miljöanpassade 
fordon i Sverige, såsom vätgas- och ellastbilar. Sådana fordon har i 
allmänhet lägre eller inga koldioxidutsläpp eller utsläpp av luftför-
oreningar vid körning. Företag kan därmed i lite större utsträckning 
ges incitament att köra med fordon med låg utsläppsintensitet på ett 
beskattat vägnät. Det kan bidra till att nå Sveriges klimatmål. Lastbilar 
som tankas utanför Sverige och således inte omfattas av den svenska 
reduktionsplikten eller koldioxidskatten, kan då träffas av incitament 
för att reducera utsläppen av koldioxid i den avståndsbaserade skatten. 

Däremot påverkar en koldioxiddifferentierad avståndsbaserad skatt 
sannolikt inte utvecklingen för utsläppsintensiteten för nya lastbilar 
i EU:s fordonsflotta, då EU:s koldioxidutsläppskrav på nya tunga 
fordon redan tvingar fram fordon med låga utsläpp på produktions-
sidan. En ökad efterfrågan på lastbilar med låg utsläppsintensitet kan 
möjligen öka drivkraften för att framöver skärpa lagstiftningen på 
EU-nivå. 

Tilläggas kan att klassificeringen enligt koldioxidutsläpp innebär 
att en mycket stor majoritet av alla tunga fordon kan hamna i koldi-
oxidutsläppsklass 1. En förklaring till detta är att enbart nytillverkade 
fordon koldioxidcertifieras och blir aktuella för en bättre utsläpps-
klass än koldioxidutsläppsklass 1. Därutöver deklareras koldioxid-
utsläpp bara för de vanligaste fordonsgrupperna. I och med att fler och 
fler lastbilar klassas enligt koldioxidutsläpp kommer förutsättningarna 
efterhand öka för att införa incitament kopplat till fordonsspecifika 
egenskaper. 

Sådana incitament, som främjar en introduktion av mer klimat-
effektiva och miljöanpassade lastbilar på den svenska marknaden, kan 
även utgöra en koldioxiddifferentierad fordonsskatt eller ett bonus–
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malus-system. Dessa system finns för lätta fordon som under en 
längre tid haft krav på att tillverkaren ska deklarera ett värde för kol-
dioxidutsläpp. En avgörande nackdel med sådana system för tyngre 
fordon (med många utlandsregistrerade fordon som körs på svenska 
vägar) är att de enbart når svenskregistrerade fordon, se vidare analys 
i kapitel 4 Det nya miljöstyrande systemet bör vara avståndsbaserat. 

Riktade stöd, såsom en klimatpremie, kan även främja en introduk-
tion av mer klimateffektiva och miljöanpassade lastbilar. Stöd som 
ges för att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter har även 
betydelse. Inte heller för dessa stöd finns någon direkt koppling till 
förbrukning av fossila bränslen och koldioxidutsläpp vid körning. 
I det hänseendet kan stöden i hög grad likna en koldioxiddifferen-
tiering i en avståndsbaserad skatt genom att de kan ge incitament för 
att öka introduktionen av mer klimateffektiva och miljöanpassade for-
don i Sverige. Nuvarande stöd kopplas till köp av svenskregistrerade 
lastbilar och det finns inga krav på att lastbilarna behöver köras i 
Sverige, vilket möjligen kan medföra ett lägre bidrag till uppfyllande 
av svenska klimatmål jämfört med en koldioxiddifferentierad avstånds-
baserad skatt. 

Stöd är ofta relativt kostsamma att administrera, medan kol-
dioxidskatten medför relativt låga administrationskostnader. Om en 
avståndsbaserad skatt ska implementeras med därtill följande system- 
och administrationskostnader, kan ett val att även koldioxiddifferen-
tiera skatten medföra relativt marginella ytterligare administrativa 
kostnader. 

Incitamentet i en koldioxiddifferentiering i en avståndsbaserad 
skatt når körningar där lastbilar tankar utanför Sverige men körs på 
avståndsbeskattade vägar i Sverige. I detta avseende kan denna diffe-
rentiering ses som ett komplement till den svenska reduktionsplik-
ten och koldioxidskatten där incitament relateras till tankning i Sverige. 

Differentiering av koldioxidutsläpp enligt det reviderade 
eurovinjettdirektivet 

I det reviderade eurovinjettdirektivet ställs således krav på att en 
avståndsbaserad skatt ska differentieras utifrån vilken koldioxidut-
släppsklass ett fordon tillhör, antingen genom en differentierad infra-
strukturavgift eller som en differentierad komponent i avgiften för 
externa kostnader. Differentieringen blir tvingande om inget unions-
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övergripande styrmedel införs som prissätter koldioxidutsläpp inom 
transportområdet. 

Vid tvingande differentiering behöver avgöras var incitamentet 
ska införas: i infrastrukturavgiften eller i avgiften för externa kostna-
der (eller som en kombination). I tabell 7.2 anges dels nedsättnings-
möjligheterna i infrastrukturavgiften, dels referensvärden för kost-
nader för koldioxidutsläpp i avgifter för externa kostnader enligt det 
reviderade eurovinjettdirektivet. 
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Tabell 7.2 Möjlig koldioxiddifferentiering enligt eurovinjettdirektivet – 
Nedsättningsnivåer och referensvärden 

Procent, Eurocent/km och svenska kronor (SEK)/km 

Fordonsklass, 
tunga 
godsfordon 

Koldioxid-
utsläppsklass 

Minskning av 
infrastrukturavgift, 

% jämfört med 
koldioxid-

utsläppsklass 1 

Referensvärden – avgifter 
för externa kostnader för 

koldioxidutsläpp 

Interurbana vägar 
(inklusive motorväg) 

   Eurocent/km SEK1/km 
Totalvikt på 
mindre än 
12 ton eller 
med två axlar 

Utsläppsklass 1 0 4,0–4,52 0,4–0,46 
Utsläppsklass 2 5–15 3,8 0,39 
Utsläppsklass 3 15–30 3,6 0,37 
Utsläppssnåla fordon 30–50 2,0 0,20 
Utsläppsfria fordon 50–75 0,0 0,00 

Totalvikt 
mellan 12 och 
18 ton eller 
med tre axlar 

Utsläppsklass 1 0 5,0–6,52 0,51–0,66 
Utsläppsklass 2 5–15 4,8 0,49 
Utsläppsklass 3 15–30 4,5 0,46 
Utsläppssnåla fordon 30–50 2,5 0,25 
Utsläppsfria fordon 50–75 0,0 0,0 

Totalvikt 
mellan 18 och 
32 ton eller 
med fyra axlar 

Utsläppsklass 1 0 6,7–7,92 0,68–0,80 
Utsläppsklass 2 5–15 6,4 0,65 
Utsläppsklass 3 15–30 6,0 0,61 
Utsläppssnåla fordon 30–50 3,4 0,35 
Utsläppsfria fordon 50–75 0,0 0,0 

Totalvikt över 
32 ton eller 
med 5 axlar 
eller fler 

Utsläppsklass 1 0 8,0–9,12 0,81–0,92 
Utsläppsklass 2 5–15 7,6 0,77 
Utsläppsklass 3 15–30 7,2 0,73 
Utsläppssnåla fordon 30–50 4,0 0,41 
Utsläppsfria fordon 50–75 0,0 0,0 

1) Omräknat enligt EU:s officiella växelkurs den 1 oktober 2021 (1 euro = 10,1538 svenska kronor). 
2) Referensvärdet för utsläppsklass 1 varierar beroende på Euro-utsläppsklass, med högst värde för 
Euro 0 och det lägsta för Euro IV–Euro VI. 
Källa: Det reviderade eurovinjettdirektivet bilaga IIIb. 

 
 
Enligt tabell 7.2 ovan är referensvärdena i avgiften för externa kost-
nader inom respektive fordonsklass högre ju tyngre fordonsklass, 
förutom för utsläppsfria fordon där referensvärdet är noll i samtliga 
fordonsklasser. Intervallet för den procentuella nedsättningen i infra-
strukturavgiften är däremot lika för respektive koldioxidutsläpps-
klass oberoende av fordonsklass. Om infrastrukturavgiften även dif-
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ferentieras efter vikt, med högre skatt för tyngre fordonsklass blir 
nedsättningen i faktiskt belopp per kilometer högre ju tyngre for-
donsklass. Koldioxiddifferentieringens beloppsmässiga storlek kan 
därav ha potential att bli någorlunda lika inom en fordonsklass vid 
en nedsättning av infrastrukturavgiften eller vid ett påslag i avgiften 
för externa kostnader. Oavsett vilket av de två alternativ som väljs 
kan de sannolikt ge liknande incitament att öka introduktionen av 
mer klimateffektiva och miljöanpassade fordon i Sverige. En kombi-
nation av nedsättning och påslag har potential att stärka incitamentet 
för att investera i fordon med lägre utsläpp och bidra till i högre grad 
minskade koldioxidutsläpp från godstransporter på väg. 

Som en vägledning för att förstå referensvärdenas storleksordning 
i sammanhanget görs en jämförelse med den svenska koldioxidskat-
ten på diesel. För ett tyngre fordon (över 32 ton), som hamnar i kol-
dioxidutsläppsklass 1 och förbrukar 0,5 liter diesel per kilometer kan 
ett referensvärde på 0,81 kronor per kilometer motsvara en svensk 
koldioxidskatt på 1,62 kronor per liter. Den svenska koldioxidskat-
ten är 2,29 kronor per liter diesel per den 1 januari 2022. 

Valet av metod för differentiering av skatten avseende fordonets 
koldioxidutsläpp påverkar skatteintäkternas storlek. En differentier-
ing genom procentuella nedsättningar i infrastrukturavgiften kan ses 
som en skatterabatt, medan däremot en differentiering i avgiften för 
externa kostnader sker genom ett skattepåslag. Intäkterna blir, för 
en given infrastrukturavgift, således lägre i det förra fallet än i det 
senare. Det bör även uppmärksammas att vilken av dessa differentie-
ringar som väljs, eller om en kombination väljs, även påverkar i vil-
ken utsträckning principen om att förorenaren betalar tillämpas. 

Administrations- och kontrollkostnaderna kopplat till fordons-
klassificering bör bli lika stora oavsett differentiering i infrastruk-
turavgiften eller i avgiften för externa kostnader då samma koldioxid-
utsläppsklasser används i bägge fallen. En kombination av differen-
tiering i infrastrukturavgiften och i avgiften för externa kostnader 
behöver inte betyda ökade administrativa kostnader jämfört med om 
enbart den ena incitamentsdelen tillämpas. En ökad komplexitet för 
att förstå systemet kan dock uppkomma för användarna, se vidare 
skissen för skatteuttag i tabell 7.4 nedan. 

På sikt kan möjligheterna att få in skatteintäkter minska då fordons-
flottan utvecklas så att antalet fordon som klassificeras som utsläpps-
snåla och utsläppsfria utgör en högre andel av den tunga fordons-
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flottan12. I och med ökad användning av biodrivmedel, en ökad elek-
trifiering och effektivisering av fordonsflottan kommer möjligheten 
att använda drivmedelsskatterna för att prissätta kvarvarande, fram-
för allt icke-klimatrelaterade, externa kostnader även att minska över 
tid. 

Infrastrukturavgiften har en mer fiskal karaktär jämfört med avgif-
ten för externa kostnader och har möjlighet att täcka andra kostna-
der än enbart vägslitage, såsom byggande av vägar och drift av själva 
det avståndsbaserade systemet. Eurovinjettdirektivet ger därmed ut-
rymme för att sätta denna avgift ganska högt. Medlemsstater har möj-
lighet att enbart ta ut en procentuell andel av vad infrastrukturavgif-
ten täcker, vilket sannolikt kan göras i Sverige, dock beroende på 
vilka skatteintäkter som ska erhållas. Framöver kan då finnas utrymme 
att höja infrastrukturavgiften för att erhålla erforderliga skatteintäk-
ter för att täcka kostnader för exempelvis vägslitage om skattein-
täkterna efterhand minskar. Det ligger dock utanför utredningens 
uppdrag att ta ställning till vad infrastrukturavgiften ska täcka och 
hur höga skattesatserna bör vara. 

Utredningen tar inte slutlig ställning till hur en differentiering 
enligt koldioxidutsläpp ska genomföras i en eventuellt kommande 
avståndsbaserad skatt. Vid framtida överväganden om skattenivåer 
avseende infrastrukturavgiften och vad den ska täcka samt avseende 
den externa kostnadsdelen bör även bestämmas var koldioxiddiffe-
rentieringen passar bäst: i infrastrukturavgiften, som en komponent 
i den externa kostnadsdelen eller som en kombination. I tabell 7.3 
anger utredningen för- och nackdelar med alternativen. 
  

 
12 Se Trafikanalys (2020c) s. 37–38. 
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Tabell 7.3 Fördelar och nackdelar med olika hänsyn till koldioxidutsläpp 
i en avståndsbaserad skatt 

Alternativ Fördelar  Nackdelar 
En koldioxidkomponent enligt 
utsläppsklasser i avgiften för 
externa kostnader 

Kan i någon utsträckning ge 
fler miljöanpassade lastbilar 
på den svenska marknaden. 
Kan stimulera att använda 
eldrift. 
 
Kan mer självklart tas med 
om koldioxidskatten i diesel-
skatten återbetalas. Den 
avståndsbaserade skatten 
kan då sättas högre genom 
den trafikrelaterade kol-
dioxidkomponenten. Kan då 
i högre utsträckning uppfylla 
”förorenaren betalar”. 
 
Positiv offentligfinansiell 
effekt 
 
Kan bidra till att uppfylla 
svenska klimatmål. 
 
Utlandsregistrerade lastbilar 
kan nås i högre utsträckning 
av klimatstyrning. 

Finns inte ett direkt sam-
band mellan komponenten 
och faktiska koldioxidutsläpp 
på samma sätt som för kol-
dioxidskatten på drivmedel. 
 
Blir delvis överlappande styr-
medel med koldioxidskatten 
 
Kan inte skilja på om 
fordonet körs på fossilt 
drivmedel eller biodrivmedel.  
 
Tas inte ut då fordonet körs 
på obeskattade vägnätet. 
 
Alla fordon är inte koldioxid-
certifierade, blir orättvisa då 
vissa lågutsläppande fordon 
kan hamna i sämsta utsläpps-
klass, 

En differentiering enligt 
koldioxidutsläppsklasser i 
infrastrukturavgiften 

Kan i någon utsträckning ge 
fler miljöanpassade lastbilar 
på marknaden. Kan stimu-
lera att använda eldrift. 
 
Kan i viss mån stärka kon-
kurrensförhållande för 
åkerier och företag som 
använder utsläppssnåla 
lastbilar, såsom vätgas- och 
elbilar. 
 
Kan ses som ett stöd till 
miljöanpassade fordon på 
marknaden, vissa stöd på 
utgiftssidan kan då ses över. 
 
Kan bidra att uppfylla 
svenska klimatmål. 
 

Inget direkt samband mellan 
kostnader för vägslitage som 
infrastrukturavgiften ska 
fånga och utsläpp av kol-
dioxidutsläpp. 
 
Täcker i mindre grad infra-
strukturkostnader vid nega-
tiv offentligfinansiell effekt 
då fler och fler fordon 
hamnar i utsläppsklass 5. 
 
Blir delvis överlappande 
styrmedel med klimat-
premien till miljöanpassade 
fordon. 
 
Tas inte ut då fordonet körs 
på obeskattade vägnätet. 
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Alternativ Fördelar  Nackdelar 
Utlandsregistrerade lastbilar 
kan nås i högre utsträckning 
av klimatstyrning. 

Kan inte skilja på om 
fordonet körs på fossilt 
drivmedel eller biodrivmedel.  
 
Alla fordon är inte koldioxid-
certifierade, blir orättvisa då 
vissa ibland lågutsläppande 
fordon hamnar i sämsta 
utsläppsklass. 

Kombination av en 
koldioxidkomponent och en 
differentiering enligt 
koldioxidklasser 

Förutom ovan nämnda för- och nackdelar nämns följande: 

Skulle sammantaget kunna 
ge något högre bidrag till 
uppfyllande av de svenska 
klimatmålen om skatte-
skillnaden blir högre mellan 
utsläppsfria lastbilar och 
högutsläppande. 
 
Kan lättare uppnå en balans 
mellan skatteintäkter och 
skattebortfall i systemet, 
dvs. gör det enklare att 
kalibrera det hela i syfte att 
uppnå önskad offentlig-
finansiell effekt.  

Ett kombinerat system kan 
ses som mer komplext och 
svårare att förstå. 
 
Kan bli något svårare att 
motivera koldioxiddiffe-
rentiering i två delar av en 
avståndsbaserad skatt 

7.7 Samlade slutsatser 

Skatteuttaget bör enligt det reviderade eurovinjettdirektivet delas 
upp på en infrastrukturavgift och en avgift för externa kostnader. 
Differentieringar i dessa båda delar bör bygga på uppgifter som finns 
registrerade för fordon, på fasta fordonsegenskaper, så dessa registre-
rade uppgifter tillsammans ger en skattenivå för den specifika last-
bilen (skattenivån kan därefter varieras geografiskt, se kapitel 6). Det 
förenklar administration och kontroll, då det blir av yttersta vikt att 
hålla nere system- och administrationskostnaderna, för att de samhälls-
ekonomiska kostnaderna ska bli så låga som möjligt. 

Således bör differentiering enligt fordonsegenskaper inte variera 
utifrån s.k. dynamiska egenskaper, som verklig vikt, om släp används 
eller inte etc. 

Att utgå från fordonets totalvikt (oavsett last) bör vara utgångs-
punkten i differentieringen av infrastrukturavgiften, men även avgif-
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ten för externa kostnader. Det gynnar även en ökad fyllnadsgrad, då 
det kostar lika mycket att köra med full last som att köra med tom. 

Lämpligast utgår beskattningen från viktintervall där det översta 
intervallet ligger på en inte allt för hög nivå. Det kan vara lämpligt att 
32 ton utgör det högsta. På det sättet är referensvärdena i det revi-
derade eurovinjettdirektivet uppbyggda och även systemet i Belgien 
och det kommande i Nederländerna. Att inte beskatta högre än 32 ton 
kan ge incitament att köra lastbilar med högre totalvikt än 32 ton då 
den avståndsbaserade skatten inte blir högre, vilket gynnar transport-
effektiviteten, men även indirekt miljöeffektiviteten. 

Infrastrukturavgiften bör alltså differentieras på totalvikt men kan 
även differentieras på antal hjulaxlar. Anledningen är att en lättare 
lastbil med färre axlar kan ge upphov till mer vägslitage än en tyngre 
lastbil med fler axlar. Det bör dock av förenklingsskäl övervägas i 
beslutsprocessen om hjulaxlar ska ingå som en differentieringsgrund 
även om beskattningen blir något mer träffsäker då den ingår. 

Ur kontrollsynpunkt är även förekomsten av draganordning för-
modligen enklare att kontrollera än ett fordonsekipages samlade vikt. 
Det gynnar även att använda släp och att köra så fullastade som möj-
ligt.13 

Avgiften för externa kostnader för luftföroreningar (förutom 
koldioxidutsläpp) och buller bör differentieras i enlighet med Euro-
utsläppsklass. Även om fokus mer och mer flyttas till utsläpp av växt-
husgaser bör fordonets Euro-utsläppsklass beaktas, vilket även med-
för att renare lastbilar körs på svenska vägar. Dessutom minskar inte 
utsläpp av luftföroreningar (och buller) per automatik vid minskade 
koldioxidutsläpp från ett specifikt fordon. 

Beskattningen av avgiften för externa kostnader bör följa refer-
ensvärden för luftföroreningar och buller som finns i bilaga IIIb i det 
reviderade eurovinjettdirektivet. Referensvärden för glesbygd verkar 
vara en bra utgångspunkt och följer i stort de glesbygdsskattningar 
för luftföroreningar och buller som Vägslitageskattekommittén tog 
fram, även om kommitténs skattningar generellt är på en lägre nivå. 
Vid övervägande om kommande skattenivåer bör vägledning även 
ges av nyare och uppdaterade skattningar. 

Både infrastrukturavgiften och avgiften av externa kostnader kan 
utgöra en procentuell andel av de kostnader som bör tas ut enligt det 
reviderade eurovinjettdirektivet, vilket ger en större frihet då skatte-

 
13 För en sådan skattestruktur, se SOU 2017:11 s. 476–478. 
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nivåerna bestäms. I viss mån kan referensvärden för luftutsläpp och 
buller ses som ett tak. 

Vid uttag av högre skattenivåer krävs notifiering till kommissio-
nen och länders egna beräkningar som motiverar varför referens-
värdena överstigs. Av förenklingsskäl men även överstämmelseskäl bör 
referensvärdena följas eller en viss procent av dessa värden bl.a. om 
skadekostnaderna skattas på lägre nivåer i Sverige, se vidare kapitel 6 
Geografisk differentiering. 

Om prissättning av växthusgasutsläpp från vägtransporter regle-
ras på annat sätt på EU-nivå och hänsyn inte tvingas tas till koldi-
oxidutsläpp i en avståndsbaserad skatt kan övervägas att inte heller ha 
en sådan differentiering i den avståndsbaserade skatten. En styrning 
mot minskade utsläpp av växthusgaser kan möjligen göras effekti-
vare redan med befintliga styrmedel eller ett nytt system på EU-nivå. 

7.8 Sammanfattning av skattestrukturen 

En skattestruktur, som följer en kombination av de två förslagen till 
geografisk differentiering och bedömningen om differentiering enligt 
fordonsegenskaper kan beskrivas enligt följande: Skatteuttaget bygger 
på att en tung lastbil ska beskattas högt då dess utsläpp av luftför-
oreningar är betydande (sämre Euro-utsläppsklass) och då lastbilen 
körs i närhet till storstad. En lastbil beskattas lågt då utsläppen av 
luftföroreningar är låga och ännu lägre om lastbilen körs i län med 
låg befolkningstäthet. Vid koldioxiddifferentiering beskattas utsläpps-
snåla lastbilar lägre än högutsläppande oavsett var de körs på det 
beskattade vägnätet. 

Hänsyn tas då i förhållandevis stor utsträckning till landsbygdens 
förutsättningar med gles befolkning och långa transportavstånd sam-
tidigt som en miljöstyrning kan erhållas. När tunga lastbilar färdas på 
vägsträckor som ligger utanför det beskattade vägnätet, tas ingen av-
ståndsbaserad skatt ut. På dessa vägsträckor bidrar skatten därför inte 
med någon styrning av den tunga lastbilstrafiken mot ytterligare miljö-
effektivisering, ökad transporteffektivitet eller en än mer rättvisande 
prissättning. 

Nedan ges en förklaring till skattestrukturen som skissas upp i 
tabell 7.4. Utgångspunkten är att den tunga skattepliktiga lastbilen 
beskattas med en normalnivå X = I+E kronor per kilometer, där I 
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är infrastrukturavgiften och E är avgiften för externa kostnader. 
Lastbilen påförs då en specifik skattenivå, X kronor per kilometer, 
kopplat till dess fordonsegenskaper. Vid körning på vägsträckor 
utanför det beskattade vägnätet blir skatten 0 kronor. 

För körning på beskattade vägar i de största tätortsområdena sätts 
ett tillägg till normalnivå: X + T kronor per kilometer, där T är ett 
tätortstillägg i avgiften för externa kostnader. Berörda tätortsom-
råden är Stockholm, Göteborg och Malmö. Storleken på T skiljer sig 
inte åt beroende på tätort. 

För beskattade vägar i glesbygdslän sätts skatten ned till en viss 
procent av normalnivån, dvs. g% × X kronor per kilometer, där g% 
är den procentuella nedsättningsnivån. Berörda län är Norrbottens, 
Jämtlands, Västerbottens Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs, 
Värmlands, Gotlands, Kalmar och Kronobergs län. Den procentuella 
nedsättningen skiljer sig inte åt beroende på glesbygdslän. 

Vid koldioxiddifferentiering finns tre alternativ. Oavsett vilket av 
de tre alternativen som väljs sätts, tillsammans med övrig differentier-
ing enligt fordonsegenskaper, en specifik normalskattenivå. Vilken 
normalskattnivå det blir är beroende av koldioxidutsläppsklass. 

Det första alternativet innebär en koldioxiddifferentiering genom 
ett påslag i avgiften för externa kostnader. Normalnivån blir då 
X = I + E + K kronor per kilometer, där K är påslaget som är bero-
ende av koldioxidutsläppsklass. Koldioxidutsläpp har inte direkta 
lokala och regionala effekter såsom luftföroreningar (t.ex. kväve-
oxider och partiklar). För referensnivåer i det reviderade eurovinjett-
direktivet sätts koldioxidpåslaget enbart för interurbana vägar och 
samma värde kan anges för tätortskörning, dvs. inget tillägg sätts i 
tätort avseende koldioxidutsläpp. 

I det andra alternativet erhålls koldioxiddifferentieringen genom 
nedsättning av infrastrukturavgiften. Normalnivån blir då X= 
k%×I+E kronor per kilometer, där k% är den procentuella nedsätt-
ningen av infrastrukturavgiften som är beroende av koldioxidut-
släppsklass. Det blir samma beloppsmässiga storlek på koldioxiddif-
ferentieringen vid körning på vägar med tätortstillägg som på vägar 
utan detta tillägg (förutom vid glesbygdsnedsättning, då hela normal-
nivån sätts ned). 

Det tredje alternativet är en kombination av de två ovanstående 
alternativen, där ovanstående formler sammanfogats. Se vidare i 
tabell 7.4 nedan. I tabellen illustreras fyra olika principiella utform-
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ningar (A–D) som följer av utredningens förslag och analyser. Det 
är endast är B–D som är aktuella att beakta så länge koldioxid-
differentiering är tvingande. 

Tabell 7.4 Principiell skiss för ett skatteuttag för tung lastbil 

Kr/km 

Vägområden Infrastruktur-
avgift (1) 

Avgift för externa 
kostnader (2) 

Summa, 
avståndsbaserad 

skatt (1+2) Inter-
urbana 
vägar 

Tillägg i 
tätort 

A. Utan koldioxid-
differentiering 

    

Normalnivå I E  I+E 
Tätortsområde I E T I+E+T 
Glesbygdslän g%*I g%*E  g%*(I+E) 
B. Med koldioxid-
differentiering i avgiften 
för externa kostnaden 

    

Normalnivå I E+K  I+E+K 
Tätortsområde I E+K T I+E+K+T 
Glesbygdslän g%*I g%*(E+K)  g%*(I+E+K) 
C. Med koldioxid-
differentiering i 
infrastrukturavgiften 

    

Normalnivå k%*I E  k%*I+E 
Tätortsområde k%*I E T k%*I+E+T 
Glesbygdslän g%*k%*I g%*E  g%*(k%*I+E) 
D. Kombination av 
ovanstående B och C 

    

Normalnivå k%*I E+K  k%*I+E+K 
Tätortsområde k%*I E+K T k%*I+E+K+T 
Glesbygdslän g%*k%*I g%*(E+K)  g%*(k%*I+E+K) 

Anm.: I kr/km = Infrastrukturavgift. Beroende på fordonsegenskaper (totalvikt och eventuellt hjulaxlar)  
E kr/km = Avgiften för externa kostnader. Beroende på fordonsegenskaper (totalvikt och euro-
utsläppsklass). 
T kr/km = Tätortstillägg vid körning på beskattat vägnät i vissa tätortsområden. 
g% = Procentuell nedsättning vid körning på beskattat vägnät i glesbygdslän. 
K kr/km = Koldioxidutsläppstillägg. Beroende på fordonsegenskaper (totalvikt och koldioxid -
utsläppsklass). 
k% = Procentuell nedsättning av infrastrukturavgiften. Beroende på fordonsegenskaper (totalvikt och 
koldioxidutsläppsklass). 
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8 Det nya miljöstyrande systemet 
och förbättrad kontroll av 
regelefterlevnad avseende 
yrkestrafik på väg 

8.1 Inledning 

Sverige är ett litet land i utkanten av Europa som är beroende av 
export. Effektiva, hållbara och väl fungerande godstransporter är 
därför av stor betydelse för att företagen ska kunna exportera sina 
varor och kan bidra till ett livskraftigt näringsliv och tillväxt över 
hela landet. Det råder stor internationell konkurrens på marknaden 
för godstransporter på väg och en förutsättning för fungerande 
transporter är att konkurrensen sker på lika villkor. Det ska inte löna 
sig att fuska med olika regler och lagar för att skaffa sig konkurrens-
fördelar jämfört med de aktörer inom transportnäringen som sköter 
sig och har hög regelefterlevnad. 

Det har i olika sammanhang uppmärksammats att det kan finnas 
en bristande regelefterlevnad när det gäller yrkesmässiga tunga gods-
transporter på väg. Transportstyrelsen genomför tillsammans med 
Polismyndigheten mätningar av hur väl transportföretag följer reg-
lerna på yrkestrafikområdet, s.k. tillståndsmätningar. Den senaste 
tillståndsmätningen avseende godstransporter, Kontroll av regelefter-
levnad inom yrkestrafik på väg avseende godstransporter samt mät-
ning av sociala villkor bland lastbilsförare, genomfördes 2019. Mät-
ningen visade att regelefterlevnaden vad gäller kör- och vilotider 
hade ökat bland svenska ekipage från 69 procent 2015 till 80 procent 
2019. Bland utländska ekipage hade efterlevnaden under samma 
period däremot minskat från 61 till 55 procent.1 Att de utländska 

 
1 Transportstyrelsen (2019) s. 26. 
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ekipagen följer kör- och vilotidsbestämmelserna i lägre grad än de 
svenska ekipagen innebär att de skaffar sig otillbörliga fördelar som 
riskerar att snedvrida konkurrensen. Den bristande regelefterlev-
naden när det gäller cabotagetransporter och kombinerade transporter 
har på senare tid uppmärksammats bl.a. i promemorian Genomförande 
av mobilitetspaketet som har tagits fram inom Infrastrukturdeparte-
mentet. I promemorian tas upp att bestämmelserna om kombinerade 
transporter missbrukas och att vissa utländska transportföretag orga-
niserat sina verksamheter så att de stadigvarande utför transporter 
inom Sveriges gränser.2 I den s.k. Cabotagestudien som bygger på in-
samling av data under 2020 identifierades 609 lastbilar som är stän-
digt förekommande i Sverige, dvs. kör regelbundet inrikes. Delar 
av dessa lastbilar kan utföra transporter som faller inom reglerna om 
kombinerade transporter men lastbilarna kan också utföra otillåtna 
cabotagetransporter.3 I studien bedöms regelefterlevnaden vara brist-
fällig på de svenska vägarna. 

Utredningen har bl.a. i uppdrag att föreslå hur man tekniskt, juri-
diskt och administrativt skulle kunna använda sådana tekniska system 
och sådan information som införandet av ett nytt miljöstyrande sy-
stem skulle medföra, för att skapa förbättrade möjligheter till kon-
troll av andra regelverk avseende yrkestrafik på väg. I första hand ska 
utredningen titta på kontrollen av de regelverk som avser cabotage-
transporter, vägdelen av kombinerade transporter och kör- och vilo-
tider. 

För att kunna göra denna analys krävs en genomgång av vilken 
information som kan fås från respektive system och hur denna skulle 
kunna användas samt om de tekniska systemen i sig kan användas 
för att förbättra kontrollmöjligheterna. Det behöver göras en bedöm-
ning dels av systemet för uttag av skatt, dels av kontrollsystemet.  
  

 
2 Infrastrukturdepartementet (2021c) s. 107. 
3 Sternberg, et al. (2021) s. 20, 30 och 36. 
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8.2 Tunga godstransporter på väg – regelverk 
och kontroll 

8.2.1 Inledning 

I detta avsnitt redogör utredningen i korthet för relevanta regelverk 
för yrkestrafik på väg och för hur kontrollen av regelefterlevnad 
utförs. För en närmare redogörelse av nuvarande kontroller hänvisas 
till betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31) av Utredningen 
om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. 

Ramlagstiftningen för EU:s vägtransportmarknad avseende gods-
transporter syftar till att skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna 
för yrkesmässig trafik på väg inom EU. Grundförutsättningarna för 
aktörerna på yrkestrafikmarknaden anges i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om 
gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av per-
soner som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets 
direktiv 96/26/EG, den s.k. trafiktillståndsförordningen. Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 
2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella 
marknaden för godstransporter på väg, den s.k. godsförordningen, 
reglerar under vilka förutsättningar ett företag etablerat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet får utföra internationella trans-
porter och cabotagetransporter, tillfälliga yrkesmässiga inrikestrans-
porter, i en annan medlemsstat än etableringsmedlemsstaten när det 
gäller godstransporter på väg. Trafiktillståndsförordningen och gods-
förordningen har även gjorts tillämpliga inom EES och i Schweiz.4 
Genom det s.k. mobilitetspaketet som antogs i juli 2020 infördes 
ändringar i trafiktillståndsförordningen och godsförordningen och 
EU:s förordningar om kör- och vilotider och färdskrivare. Vidare 
antogs vid samma tillfälle ett direktiv med särskilda regler för utsta-
tionering av förare i vägtransportsektorn och om kontroll av väg-
arbetstidsdirektivet.5 

Yrkestrafiklagen (2012:210) innehåller bestämmelser som kom-
pletterar trafiktillståndsförordningen, bl.a. i fråga om vilka företag 
som omfattas av förordningens tillämpningsområde, om närmare krav 
som ska vara uppfyllda för att få tillstånd och om olämplighetsför-
klaring och tillsyn. Godsförordningen kompletteras genom förord-

 
4 SOU 2021:31 s. 384. 
5 Mer om detta, se Infrastrukturdepartementet (2021c) och Regeringen (2022). 
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ningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

8.2.2 Cabotagetransporter 

En cabotagetransport är en yrkesmässig, tillfällig inrikestransport i 
en medlemsstat annan än den där transportföretaget är etablerat 
(artikel 2.6 godsförordningen). Enligt artikel 8 i godsförordningen 
ska varje transportföretag som bedriver yrkesmässiga godstrans-
porter på väg och som innehar ett gemenskapstillstånd och vars 
förare, om han eller hon är medborgare i tredjeland, innehar ett 
förartillstånd ha rätt att utföra cabotagetransporter i enlighet med de 
villkor som fastställs i förordningen. Ett transportföretag som utfört 
en internationell godstransport på väg från en medlemsstat eller ett 
tredjeland till en värdmedlemsstat ska, så snart godset levererats, ha 
rätt att med samma fordon, eller om det är fråga om fordonståg, med 
dess motorfordon, utföra upp till tre cabotagetransporter. Den sista 
lossningen av last inom ramen för en cabotagetransport som genom-
förs innan fordonet lämnar värdmedlemsstaten ska äga rum inom sju 
dagar från det att den sista lossningen av last inom ramen för den 
ingående internationella transporten har ägt rum. Inom tidsgränsen 
sju dagar får transportföretagen utföra några av eller alla de cabo-
tagetransporter som tillåts i vilken medlemsstat som helst under förut-
sättning att dessa begränsas till en cabotagetransport per medlemsstat 
inom tre dagar efter den olastade inresan till den medlemsstatens ter-
ritorium (artikel 8.2). Reglerna innebär att cabotagetransporter ska 
vara av tillfällig karaktär. 

Av godsförordningens artikel 8 framgår således de villkor som 
ska vara uppfyllda för att cabotagetransporter ska få utföras. Hur 
begreppet cabotagetransport ska förstås är dock inte närmare an-
givet i godsförordningen, vilket har lett till olika tolkningar, särskilt 
i fråga om hur många lastningsställen eller lossningsställen en sådan 
transport kan inbegripa.6 Vad som ska utgöra en cabotagetransport 
är väsentligt för att kunna påföra ansvar vid överträdelser av regel-
verket. Regeringen fattade i oktober 2021 därför beslut om en änd-

 
6 Infrastrukturdepartementet (2021b) s. 6. Se även EU-domstolens dom i mål C-541/16 Kom-
missionen mot Danmark, punkt 41–48 där det prövades om Danmark, genom att anta före-
skrifter i fråga om hur reglerna om cabotagetransporter i godsförordningen ska tillämpas, 
underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt godsförordningen. 
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ring i förordningen om internationella vägtransporter inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som innebär att det 
preciseras vad som avses med en (1) cabotagetransport enligt gods-
förordningen. Av den nya 5 b § framgår att vid tillämpningen av 
artikel 8 i godsförordningen gäller att en cabotagetransport inte får 
innefatta annat än  

1. ett lastningsställe och ett lossningsställe, 

2. flera lastningsställen och ett lossningsställe, om lossningen sker 
hos den slutliga godsmottagare som finns angiven på fraktsedeln, 
eller  

3. ett lastningsställe och flera lossningsställen, om lastningen sker 
hos den ursprungliga godsavsändare som finns angiven på frakt-
sedeln. 

Genom antagandet av mobilitetspaketet ändrades godsförordningen 
genom förordning (EU) 2020/1055. Ändringarna innebär bl.a. att 
det införs en ny bestämmelse om en karensperiod på fyra dagar innan 
fler cabotagetransporter kan utföras inom samma land med samma 
fordon (artikel 8.2 a godsförordningen i dess lydelse enligt förord-
ning 2020/1055). Detta för att förhindra systematiskt cabotage. 
Bestämmelsen tillämpas från den 21 februari 2022. 

I artikel 8.3 första stycket godsförordningen, i dess lydelse enligt 
förordning 2020/1055, anges att inrikes godstransporter på väg som 
utförs i en värdmedlemsstat av ett utlandsetablerat transportföretag 
endast ska anses förenliga med denna förordning om transportföre-
taget kan uppvisa tydliga bevis för den föregående internationella 
transporten och för varje därpå följande cabotagetransport som ut-
förts. Om fordonet har varit på värdmedlemsstatens territorium 
inom den fyradagarsperiod som föregår den internationella trans-
porten ska transportföretaget även uppvisa tydliga bevis för alla trans-
porter som utförts under den perioden. Vilka uppgifter som bevis-
materialet ska innehålla avseende varje transport framgår av artikel 8.3 
andra stycket. Enligt nya artikel 8.4a i godsförordningen ska bevisen, 
på begäran och inom den tid som vägkontrollen tar, uppvisas för eller 
överföras till behörig kontrollant i värdmedlemsstaten, dvs. i den med-
lemsstat där cabotagetransporten utförs. Under vägkontrollen ska 
föraren tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige 
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eller andra personer eller enheter i syfte att innan vägkontrollen är 
avslutad tillhandahålla sådana bevis. 

8.2.3 Vägdelen av kombinerade transporter 

I förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns bestämmelser om s.k. 
kombinerade transporter. Bestämmelserna genomför delar av rådets 
direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler 
för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlems-
staterna, nedan kallat kombidirektivet. Syftet med kombidirektivet 
är att främja en överflyttning från vägtransporter till transporter på 
järnväg och med sjöfart. 

Med en kombinerad transport avses en sådan transport av gods 
mellan stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där 
en lastbil, släpvagn, påhängsvagn med eller utan dragbil, ett växelflak 
eller en sådan container som är minst 20 fot lång används för trans-
port av godset på väg den inledande eller avslutande transportsträckan 
och fraktas på järnväg, inre vattenvägar eller till havs den andra delen 
av sträckan. Den sträcka som sker på järnväg, inre vattenvägar eller 
till havs ska vara minst 100 kilometer. Den inledande eller avslutande 
transporten på väg ska ske mellan den plats där godset lastas och 
närmaste lämpliga järnvägsstation för pålastning för den inledande 
delen, och mellan närmaste lämpliga järnvägsstation för urlastning 
och den plats där godset lossas för den avslutande delen, eller inom 
en radie av 150 kilometer från lastnings- eller lossningshamnen. En 
inledande eller avslutande transportsträcka på väg i samband med en 
kombinerad transport får innefatta en gränspassage (3 e §). 

Bestämmelserna om kombinerade transporter blir tillämpliga när 
ett utlandsetablerat transportföretag som innehar gemenskapstill-
stånd, och i förekommande fall ett förartillstånd, utför den inledande 
eller avslutande vägtransporten i Sverige. 
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I och med genomförandet av mobilitetspaketet har det s.k. cabo-
tageundantaget för kombinerade transporter tagits bort.7 Detta 
innebär att de begränsningar som finns för cabotagetransporter även 
gäller för yrkesmässiga vägtransporter som utgör en del av en kom-
binerad transport och som uteslutande utförs i Sverige, se 3 f § för-
ordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES). 

Kravet på gemenskapstillstånd gäller inte för de transporter som 
är undantagna från ett sådant krav enligt artikel 1.5 i förordning 
(EG) nr 1072/2009. 

8.2.4 Kör- och vilotider och färdskrivare 

För att förbättra trafiksäkerheten, förarnas arbetsvillkor och kon-
kurrensvillkoren inom vägtransportområdet finns regler om kör- 
och vilotider. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallag-
stiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förord-
ningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphäv-
ande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85, nedan kallad kör- och 
vilotidsförordningen, finns bestämmelser om körtider, raster, dygns-
vila och veckovila. I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, 
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färd-
skrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss 
sociallagstiftning på vägtransportområdet, nedan kallad färdskrivar-

 
7 Genom mobilitetspaketet infördes en ny bestämmelse, artikel 10.7 godsförordningen, enligt 
vilken en medlemsstat får föreskriva att artikel 8 i godsförordningen ska tillämpas på trans-
portföretag när de inom landet utför inledande eller avslutande vägtransportsträckor som 
utgör en del av en internationell kombinerad transport. Sådana begränsningar får göras om det 
är nödvändigt för att undvika att artikel 4 i kombidirektivet missbrukas genom tillhanda-
hållande av obegränsade och kontinuerliga transporttjänster i landet. För sådana transporter 
får medlemsstaterna bevilja en längre period än de sju dagar som gäller för cabotagetransporter 
enligt artikel 8.2 i godsförordningen. Medlemsstaterna får också förkorta den karenstid om 
fyra dagar som gäller enligt artikel 8.2a i förordningen. I skälen till förordning (EU) 2020/1055 
(skäl 22) anges att erfarenheter har visat att cabotageundantaget i kombidirektivet i vissa delar 
av unionen har använts systematiskt för att kringgå cabotagetransportens tillfälliga karaktär 
och som grund för en kontinuerlig närvaro av fordon i en annan medlemsstat än företagets 
etableringsmedlemsstat. Vidare anges att sådana otillbörliga metoder riskerar att leda till social 
dumpning och äventyrar respekten för den rättsliga ramen gällande cabotage. Sverige har ut-
nyttjat denna möjlighet genom införandet av 3 f § förordningen om internationella vägtrans-
porter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
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förordningen, finns bestämmelser om skyldigheter och krav i sam-
band med konstruktion, installation, användning, provning och kon-
troll av färdskrivare som används vid vägtransporter. Färdskrivaren 
används för att registrera körtider, raster, dygnsvila och veckovila. 

Bestämmelserna är med vissa undantag tillämpliga på de som ut-
för godstransporter med ett fordon eller en fordonskombination 
med en vikt över 3,5 ton eller persontransporter med en buss. 

I och med antagandet av mobilitetspaketet i juli 2020 ändrades 
förordningarna genom förordning (EU) 2020/1054. Kör- och vilo-
tidsförordningen har bl.a. ändrats genom att ett förtydligande har 
införts om att den normala veckovilan, minst 45 timmar, inte får till-
bringas i fordonet och att transportföretaget ska bekosta förarens 
logi utanför fordonet om föraren är borta hemifrån. Bestämmelser 
har även införts om att transportföretaget ska organisera förarens 
arbete så att han eller hon regelbundet kan återvända hem.  

Ändringarna i färdskrivarförordningen syftar främst till att för-
bättra kontrollmöjligheterna av andra regelverk, främst bestämmel-
serna om cabotagetransporter, kombinerade transporter, utstatio-
nering av förare och företagens etablering. I färdskrivarförordningen 
har införts krav på att en ny sorts färdskrivare ska installeras, s.k. smart 
färdskrivare version 2. En sådan färdskrivare ska bl.a. automatiskt regi-
strera när fordonet passerar en gräns och när lastningar och lossningar 
utförs8 (artikel 8.1 i färdskrivarförordningen i dess lydelse enligt för-
ordning 1054/2020). Fordon som registreras första gången i Sverige 
ska från den 21 augusti 2023 ha en smart färdskrivare version 2 in-
stallerad. När det gäller befintliga fordon som används i gränsöver-
skridande trafik och som har haft en analog eller digital färdskrivare 
ska de utrustas med en smart färdskrivare version 2 senast den 31 de-
cember 2024 medan de fordon som har haft den första versionen av 
smart färdskrivare ska vara utrustade med en smart färdskrivare ver-
sion 2 senast den 21 augusti 2025 (artikel 3.4 och 3.4a i färdskrivar-
förordningen i dess lydelse enligt förordning 1054/2020).9 Fram till 
dess att fordonet är utrustat med en smart färdskrivare version 2 ska 
föraren manuellt registrera när han eller hon passerar en gräns. Dessa 

 
8 Enligt uppgift från Transportstyrelsen registrerar inte smart färdskrivare version 2 auto-
matiskt lastning och lossning, trots vad som anges i förordningen. Detta måste därför göras 
manuellt. 
9 Dessa datum beräknas utifrån ikraftträdandet av Kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2021/1228 av den 16 juli 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/799 
vad gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av smarta färd-
skrivare och deras komponenter. 
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krav på eftermontering gäller således inte för fordon som endast 
används inom landet (registreringsmedlemsstaten). 

Från den 31 december 2024 ska en förare också kunna visa upp 
färdskrivaruppgifter för den innevarande dagen och de föregående 
56 dagarna. Syftet med att registrera uppgifter i färdskrivaren är att 
kunna kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i kör- och vilo-
tidsförordningen, trafiktillståndsförordningen, godsförordningen, 
bussförordningen, vägarbetstidsdirektivet, kombidirektivet, bestäm-
melserna om utstationering av arbetstagare vid vägtransporter och 
bestämmelser om hastighetsregulator. Färdskrivaruppgifter ska på 
begäran lämnas över av en förare eller ett transportföretag vid en kon-
troll enligt nämnda regelverk. Från den 1 juli 2026 ska bestämmel-
serna i förordningarna även tillämpas på lätta fordon över 2,5 ton 
som används vid internationella godstransporter eller cabotagetrans-
porter. 

I förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 
m.m. finns bestämmelser som kompletterar kör- och vilotidsförord-
ningen och färdskrivarförordningen. Bestämmelserna gäller bl.a. färd-
skrivarkort, krav på företag att kopiera och bevara uppgifter, utbyte 
av information och nationella undantag från EU-förordningarnas 
tillämpningsområden. Vidare finns bestämmelser om ansvar för förare, 
transportföretag och näringsidkare vid överträdelser av regelverken. 

8.2.5 Kontrollen av regelverket kring cabotagetransporter, 
kombinerade transporter, kör- och vilotider och 
färdskrivare 

Kontroller av yrkestrafikens regelefterlevnad avseende godstrans-
porter är främst en uppgift för Polismyndigheten och Transport-
styrelsen. Polismyndighetens kontroller på väg genomförs av trafik-
poliser och bilinspektörer med en fordonsteknisk kompetens. 

Det är i huvudsak Polismyndigheten som ansvarar för kontroller 
av cabotagetransporter och kombinerade transporter, men även tull-
tjänstemän är behöriga att utföra dessa kontroller (3 a § förordningen 
om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska sam-
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arbetsområdet [EES]).10 Kontroller görs då av bl.a. fraktsedlar och 
gemenskapstillstånd.11 Om en regelöverträdelse konstaterats ska ett 
förskott för sanktionsavgift beslutas och, i förekommande fall, även 
att fordonet inte får fortsätta färden. Beslutet om förskott och att 
fordonet inte får fortsätta färden ska underställas Transportstyrel-
sens prövning. Det är också Transportstyrelsen som sedan slutligen 
prövar om en sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som 
inte följt regelverket (7 a § samma förordning). Bestämmelserna om 
det s.k. beställaransvaret i 6 a § förordningen om internationella väg-
transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
innebär att en beställare av cabotagetransporter under vissa förut-
sättningar kan hållas straffrättsligt ansvarig, om en transport utförs 
i strid med artikel 8 i godsförordningen. 

Ansvaret för kontroller av överträdelser av kör- och vilotidsreglerna 
delas mellan Polismyndigheten och Transportstyrelsen. Polismyndig-
heten utför kontroller på väg om att kör- och vilotidsreglerna följs. 
Dessa kontroller utförs av polisman eller bilinspektör (7 kap. 1 § 
första stycket förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, 
m.m.). Vägkontrollerna avser i första hand föraren men Polismyn-
digheten kan även skicka en rapport till Transportstyrelsen gällande 
transportföretagets ansvar. 

Transportstyrelsen utför också kontroller i företagets lokaler av 
om transportföretagen följer regelverket, s.k. företagskontroller 
(7 kap. 1 andra stycket samma förordning). I Sverige består i dag hälf-
ten av kör- och vilotidskontrollerna av företagskontroller och hälften 
av vägkontroller. Kontroll av att kör- och vilotidsbestämmelserna 
följs ska ske oftare och mer ingående hos vissa företag. Dessa kon-
troller ska baseras på det relativt stora antal överträdelser eller all-

 
10 I bestämmelsen anges att med behörig kontrollant enligt artikel 8.4a i godsförordningen 
avses polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman. Enligt uppgift från Transportstyrelsen har 
dock hittills inte ett enda ärende avseende misstänkt cabotagetransport inkommit från Tull-
verket. Samma bild ges i det remissyttrande som Tullverket lämnat den 20 september 2021 
med anledning av betänkandet Kontroller på väg (2021:31) där det bl.a. anges att Tullverkets 
möjligheter att utföra cabotagekontroller i stort sett bara sker vid punktskattekontroller av 
transportmedel på väg. Vidare anges att till dags dato har Tullverket vid dessa punktskatte-
kontroller inte påträffat någon misstänkt cabotagetransport, se Tullverket (2021a). 
11 I artikel 8.3 i godsförordningen, i dess lydelse enligt förordning (EU) 2020/1055, regleras 
vilka bevis som krävs för att visa att det rör sig om en förordningsenlig cabotagetransport. 
Enligt nya artikel 8.4a i godsförordningen ska bevisen, på begäran och inom den tid som väg-
kontrollen tar, uppvisas för eller överföras till behörig kontrollant i värdmedlemsstaten, dvs. i 
den medlemsstat där cabotagetransporten utförs. När det gäller kombinerade transporter 
regleras i 3 g § förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) transportdokumenten och hur dessa ska vara utformade. 
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varliga överträdelser av kör- och vilotidsförordningen och färd-
skrivarförordningen samt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-
transportarbete som har begåtts inom företagets verksamhet (risk-
värdering) (7 kap. 13 § förordningen om kör- och vilotider samt 
färdskrivare, m.m.). 

Transportstyrelsen påför sanktionsavgift när det gäller överträ-
delser enligt förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, 
m.m. (9 kap. 7–9 §§). 

Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg har i 
betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31) föreslagit att dagens 
struktur av kontroller för yrkestrafik på väg ska behållas men ut-
vecklas (s. 157–165). Utredningen föreslår att bestämmelser om en 
särskild trafikpolisverksamhet ska föras in i polislagen (1984:387) 
och i Polismyndighetens instruktion. Vidare föreslås att Polismyn-
dighetens ansvar och roll som kontrollmyndighet för yrkestrafiken 
ska förtydligas samt att den nationella styrningen av trafikpolisverk-
samheten inom Polismyndigheten ska stärkas och organiseringen av 
den regionala trafikpolisverksamheten ska vara densamma i hela landet. 
Resurserna för verksamheten inom yrkestrafikområdet i Polismyndig-
heten och i Transportstyrelsen ska enligt utredningens förslag beslu-
tas av regeringen. Regeringen ska också besluta om krav på gemensam 
inriktning, utveckling och uppföljning av kontrollverksamheten inom 
yrkestrafiken mellan Transportstyrelsen och Polismyndigheten. 

Betänkandet har remitterats och är föremål för beredning inom 
Regeringskansliet. 

8.3 Systemet för uttag av skatt och kontrollsystemet 

8.3.1 Inledning 

Vid utredningens analys av möjligheterna till förbättrad kontroll av 
andra regelverk har utredningen att utgå från de förutsättningar som 
uppställs i kommittédirektiven. Av dessa framgår att frågan om 
vilken teknisk och administrativ lösning som bör väljas för uttag av 
skatt och kontroll inom det nya miljöstyrande systemet inte ingår i 
utredningens uppdrag. Ett avståndsbaserat system kan utformas på 
olika sätt såväl tekniskt som administrativt. De analyser som ska 
genomföras inom ramen för utredningen bör utgå från att systemet 
för att ta ut skatten inom ett avståndsbaserat system bygger på ett 
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elektroniskt avläsningsförfarande med satellitpositionering som tek-
nisk lösning för skatteuttaget. Detta kompletteras av ett tekniskt 
kontrollsystem som bl.a. innehåller automatiska kontrollstationer, 
dvs. fasta eller flyttbara kontrollstationer med bl.a. kamerautrust-
ning. Utredningen kan utgå från de tekniska system som nyligen 
införts i Belgien och är på väg att införas i Nederländerna. En utgångs-
punkt bör enligt kommittédirektiven även vara att skatten tas ut med 
hjälp av en marknadsmodell där privata aktörer (tjänsteleverantörer) 
förser de skattskyldiga med godkänd fordonsutrustning och mäter 
väganvändningen samt vidarebefordrar väganvändningsinformationen 
till Transportstyrelsen som fattar beslut för Skatteverkets räkning. 

Nedan redogörs kort för systemet i Belgien och det kommande 
systemet i Nederländerna. 

8.3.2 Belgien – Viapass 

Belgien införde i april 2016 Viapass, ett nytt avståndsbaserat väg-
avgiftssystem för tunga lastbilar över 3,5 ton. Sedan 2018 omfattas 
även lastbilar med karosserityp BC, dvs. dragfordon för påhängs-
vagn, av systemet, oavsett vikt. 

Initiativet till systemet togs redan 2011 då de tre regionerna i 
Belgien Flandern, Vallonien och Bryssel ingick en överenskommelse 
om att reformera vägavgiftssystemen, vilket innefattade bl.a. infö-
randet av en satellitbaserad kilometerskatt. Viapass omfattar hela det 
belgiska vägnätet även om större delen av vägarna har nolltaxa. Alla 
fordon som omfattas av systemet ska vara utrustade med en fun-
gerande ombordenhet (OBU, On Board Unit) som alltid ska vara 
påslagen vid färd på det belgiska vägnätet. Ombordenheten regi-
strerar med hjälp av satellitpositionering hur många kilometer som 
körs, på vilken typ av väg och av vilket fordon (eftersom avgiften be-
ror på vikt och Euro-utsläppsklass). Satellitpositionerna matchas mot 
en karta antingen direkt i fordonsutrustningen eller i betalningsför-
medlarens servrar. Betalningsförmedlarna sköter faktureringen av 
väganvändarna och även inbetalningen av vägtullen till de tre regio-
nerna. Systemet är förenligt med Europaparlamentets och rådets direk-
tiv (EU) 2019/520 av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan 
elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande 
informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen, 

217



SOU 2022:13 Det nya miljöstyrande systemet och förbättrad kontroll av regelefterlevnad ... 

167 

nedan kallat EETS-direktivet, och betalningsförmedlarna är således 
betalningsskyldiga oavsett om de har fått betalt av väganvändaren 
eller inte. I Belgien finns två typer av tjänsteleverantörer, dels EETS-
betalningsförmedlare, dels den nationella tjänsteleverantören Satellic 
(huvudsaklig tjänsteleverantör).12 När det gäller kontrollsystemet i 
Belgien består det av tre delar: 

– 39 fasta kontrollstationer som är installerade på de viktigaste väg-
sträckorna i de tre regionerna. Dessa är utrustade med ANPR-
kameror13 för att läsa av registreringsskyltar, laserkameror för att 
fastställa fordonets dimensioner och fordonsklass och en klassisk 
kamera för att fotografera konstaterade regelöverträdare. Kon-
trollstationerna kan också kommunicera med ombordenheten 
genom mikrovågsteknik för att kontrollera om ombordenheten 
verkligen är ombord det tunga fordonet, om den är påslagen och 
om den har rätt fordonsparametrar inställda.  

– 22 flexibla kameror som flyttas var fjärde timma för att undvika 
att kontrollerna upptäcks och går att förutse.  

– 38 kontrollfordon – har liknande utrustning och kan kontrollera 
lastbilar i rörelse.14 De är bl.a. utrustade för att kunna läsa av om-
bordenheten, utbyta uppgifter med back-office i kontrollsyste-
met samt ta emot uppgifter från närliggande kontrollstationer, i 
princip i realtid. Vidare ska fordonen ha utrustning för att under 
färd kunna läsa av registreringsskyltar och jämföra dessa med 
uppgifter i databasen avseende kontrollsystemet.15 Dessa fordon 
är bemannade av tjänstemän från de regionala skattemyndigheterna 
som kan kvarhålla fordonen och omedelbart utfärda böter.16 

När ett fordon som passerar en kamera inte har en ombordenhet, 
ombordenheten är felprogrammerad eller om skatten inte är betald 

 
12 Viapass (2021a) s. 18. 
13 Förkortningen ANPR står för automatic number plate recognition. ANPR är ett system 
som med hjälp av en kamera läser av registreringsskyltar och matchar dem mot olika register 
där exempelvis fordonsbrister och avvikelser finns registrerade. Automatisk avläsning av 
registreringsskyltar bygger på en teknologi där bilderna från kameran analyseras i datorn. 
Först identifieras förekomsten av en registreringsskylt i bilden, därefter omvandlas bilden av 
registreringsskylten till text. Det tolkade registreringsnumret jämförs sedan mot en databas 
som innehåller fordon med brister. 
14 Viapass (2021a) s. 12 och 15. 
15 Fairway Consortium (2012) s. 77. 
16 Viapass (2021a) s. 12 och 15. 
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fotograferas fordonet och bilden skickas sedan tillsammans med alla 
nödvändiga data till kontrollcentret för utredning. 

8.3.3 Nederländerna – HGVC 

I Nederländerna har man inlett processen att övergå till avstånds-
baserade tullar och planen är att systemet ska införas 2026.17 Sy-
stemet kommer att vara förenligt med EETS-direktivet. Utöver 
EETS-betalningsförmedlare kommer det att finnas en huvudsaklig 
tjänsteleverantör som endast verkar inom landet. Huvudtjänsteleve-
rantören har skyldighet att sluta avtal med alla intresserade använd-
are, dvs. även de som av olika anledningar inte kan eller vill ingå avtal 
med en EETS-betalningsförmedlare.18 

Precis som i det belgiska systemet måste den som vill använda 
den nederländska väginfrastrukturen med sitt tunga fordon instal-
lera en ombordenhet i fordonet. När lastbilen rör sig registrerar 
ombordenheten fordonets rörelse med hjälp av satellitpositionering. 
Ombordenheten måste vara påslagen när fordonet körs på det neder-
ländska vägnätet, även på vägar som inte är avgiftsbelagda.19 Även om 
lastbilen använder en icke-beskattad del av vägnätet kommer for-
donets position att fastställas så att ombordenheten kan signalera när 
fordonet kör in på en vägsträcka som är beskattad och där antal 
körda kilometrar måste registreras.20 Uppgifter om fordonets posi-
tion och förflyttningar skickas sedan via mobil kommunikation till 
den anslutna betalningsförmedlaren. På grundval av detta beräknar 
betalningsförmedlaren den avgift som ska betalas och fakturerar sedan 
innehavaren av lastbilen. Betalningsförmedlaren för sedan över av-
giften till regeringen. Ombordenheten registrerar endast uppgifter om 
fordonets position och tid och inte någon information om föraren. 

Kontrollsystemet består bl.a. av kontrollstationer som via kort-
hållskommunikation kommunicerar med och läser av ombordenheten. 
Kontrollstationerna är även utrustade med ANPR-kameror för auto-
matisk nummerplåtsavläsning.21 Informationen om registreringsskyl-
ten är nödvändig för att kunna kontrollera om ombordenheten är 

 
17 Rijksoverheid (2021). 
18 Artikel 11 i lagförslaget, se Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021a) och Tweede Kamer 
der Staten-Generaal (2021b) s. 6, 22 och s. 76. 
19 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021b) s. 9. 
20 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021b) s. 14. 
21 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021b) s. 24, 25, 47 och 48. 
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knuten till det aktuella fordonet och att korrekta avgiftsparametrar 
har matats in, såsom vikt- och Euro-utsläppsklass. Detta medför att 
korrekt avgift kan beräknas för varje körd kilometer. 

Positions- och rörelsedata som registreras av ombordenheten 
kommer att hanteras av betalningsförmedlaren och i princip endast 
användas för fakturering av antalet registrerade kilometer.22 Den 
information som samlas in av myndigheterna vid vägsidan för kon-
trolländamål kommer att raderas så snart som möjligt om någon över-
trädelse inte konstateras. Fordonsinnehavarens namn och adress 
kommer att efterfrågas endast om det har skett en överträdelse i 
syfte att kunna utfärda böter.23 

8.3.4 Sammanfattning – systemet för uttag av skatt 
och kontrollsystemet 

Utifrån utgångspunkterna i kommittédirektiven och informationen 
om systemen i Belgien och Nederländerna kan följande beskrivning 
ges av det nya miljöstyrande systemet. 

Systemet för uttag av skatt baseras på ett elektroniskt avläsnings-
förfarande med hjälp av satellitpositioneringsteknik. Precis som i 
Belgien, och i det föreslagna systemet i Nederländerna, ska alla fordon 
som omfattas av systemet vara utrustade med en fungerande ombord-
enhet som alltid ska vara påslagen vid färd på det svenska vägnätet, 
dvs. även utanför det skattepliktiga vägnätet. Ombordenheten regi-
strerar med hjälp av satellitpositionering hur många kilometer som 
körs, på vilken typ av väg och av vilket fordon, däremot registreras 
ingen information om föraren. Kontrollsystemet består av kontroll-
stationer, fasta eller flyttbara, som via mikrovågsteknik kommuni-
cerar med och läser av ombordenheten bl.a. för att kontrollera om 
ombordenheten är påslagen och om den verkligen används i rätt for-
don. Vid avläsning av ombordenheten läses den sista registrerade och 
rapporterade positionen av. Vid en jämförelse med kontrollstatio-
nens position kan därigenom upptäckas om ombordenheten manipu-
lerats på så sätt att dess positionsdata är felaktig. Kontrollstationerna 
är även utrustade med kameror för att detektera och klassificera for-
donet och för automatisk nummerplåtsavläsning. Om den avstånds-
baserade skatten kommer att differentieras utifrån antalet hjulaxlar 

 
22 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021b) s. 20. 
23 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021b) s. 49. 
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kommer det också krävas att utrustningen vid kontrollstationerna 
kan beräkna hur många axlar ett passerande fordon har, vilket t.ex. 
kan göras videobaserat eller genom användning av laser. 

Det är sannolikt Trafikverket som kommer att ansvara för driften 
och underhållet av dessa kontrollstationer (jfr 1 och 2 §§ i förord-
ningen [2010:185] med instruktion för Trafikverket).24  

Det kommer med största sannolikhet att behöva utföras kon-
troller på väg avseende den avståndsbaserade skatten. I Sverige är det 
i huvudsak Polismyndigheten som utför vägkontroller av yrkes-
trafiken. Polismän får stoppa fordon eller annat transportmedel bl.a. 
om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon 
eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet, se 
22 § 4 polislagen. En lösning som den i Belgien, med tjänstemän från 
skattemyndigheterna som utför kontroller på väg, är inte möjlig med 
dagens organisation av kontroller av yrkestrafik på väg. I den fort-
satta analysen utgår utredningen därför ifrån att det är Polismyndig-
heten som kommer att ansvara för vägkontroller avseende den av-
ståndsbaserade skatten.25  

8.4 Systemet för uttag av skatt och förbättrade 
möjligheter till kontroll av andra regelverk 

Bedömning: Informationen från systemet för uttag av skatt skulle 
kunna användas för förbättrad kontroll av regelverket kring 
cabotagetransporter och vägdelen av kombinerade transporter. 

Informationen från systemet för uttag av skatt kan inte an-
vändas för att förbättra kontrollen av kör- och vilotidsregler-
ingen. 

 
24 Trafikverket ansvarar för den vägsidesutrustning som används i de elektroniska systemen 
för uttag av både trängselskatt och infrastrukturavgifter. 
25 Detta är i linje med Vägslitageskattekommitténs förslag i betänkandet Vägskatt (SOU 2017:11) 
och även med dagens kontroller avseende vägavgift för vissa tunga fordon (jfr prop. 1997/98:12 
s. 39). 
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8.4.1 Möjligheterna att använda informationen från systemet 
för uttag av skatt 

Det nya systemet för uttag av skatt använder sig av satellitbaserade 
ombordenheter, vilka kontinuerligt registrerar fordonets position. 
Enligt de utgångspunkter som uppställs i kommittédirektiven ska 
privata aktörer (tjänsteleverantörer) förse de skattskyldiga med god-
känd fordonsutrustning, vilket innebär att denna utrustning kom-
mer att bli obligatorisk i alla tunga fordon som omfattas av systemet 
och som färdas på det svenska vägnätet. Utredningen utgår nedan 
ifrån att dessa tjänsteleverantörer är betalningsförmedlare. De betal-
ningsförmedlare som utgör del av det europeiska systemet för elek-
troniska vägtullstjänster benämns EETS-betalningsförmedlare (se 
avsnitt 3.3). Det bör dock framhållas att det även kan finnas tjänste-
leverantörer som inte är betalningsförmedlare, jfr exempelvis de s.k. 
toll declaration operators (TDOs) i det ungerska vägtullssystemet 
HU-GO, som endast tillhandahåller ombordenheter som registrerar 
väganvändningen.26  

Eftersom det nya avståndsbaserade systemet för uttag av skatt 
utgör ett elektroniskt vägtullssystem måste bestämmelserna i EETS-
direktivet följas. I och med att fordonens position kontinuerligt regi-
streras skulle det tekniskt sett vara möjligt att få information om for-
donets rörelsemönster, dvs. information om klockslag, fordonets 
position, vilken väg fordonet har kört på, starttid och körsträckans 
längd. Även om ombordenheten ska vara påslagen vid färd på hela det 
svenska vägnätet är det dock inte självklart att all information om for-
donets position och rörelsemönster vidarebefordras till betalnings-
förmedlaren och/eller avgiftsupptagaren. Vilken information som 
avgiftsupptagaren har tillgång till är beroende av hur systemet för 
uttag av skatt utformas och var kartpassningen27 sker. Vid utform-
ningen av systemet för uttag av skatt kan i kravspecifikationen för 
ombordenheten anges vilken information som ska skickas och hur 
ofta. Det kan exempelvis anges att detaljerad information om for-
donets position skickas, med relativt täta mellanrum, när fordonet 
kör på skattepliktiga alternativt beskattade vägar medan endast mer 
begränsad information skickas om fordonet körs utanför det skatte-

 
26 4icom, Steer Davies Gleave (2015) s. 19 och 20. 
27 Med kartpassning avses att utifrån de registrerade positionerna bestämma var i vägnätet ett 
fordon befinner sig med hjälp av en digital karta över vägnätet. Därigenom omvandlas posi-
tionerna till en färdväg. 
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pliktiga alternativt beskattade vägnätet och då lite mer sällan för att 
fordonet ska kunna följas ungefärligt (t.ex. vilket vägsegment det 
kört på). 

I skäl 16 till EETS-direktivet anges att den mängd och typ av upp-
gifter som EETS-leverantörer översänder till avgiftsupptagare, för 
beräkning och tillämpning av vägtullar eller för kontroll av beräk-
ningen av den vägtull som EETS-leverantörerna tillämpar på EETS-
användares fordon, bör begränsas till ett strikt minimum. 

Om avgiftsupptagaren genom skattesystemet skulle få tillgång 
till all information om fordonens position och rörelsemönster skulle 
det vara möjligt att se var på detta vägnät samtliga tunga fordon (med 
fungerande ombordenhet) befinner sig och även hur länge fordonet 
varit i Sverige. Denna information skulle således kunna ge en indi-
kation på överträdelser av cabotageregelverket, även om det utifrån 
informationen inte är möjligt att se hur många cabotagetransporter 
som utförts och när lastning och lossning skett. Om informationen 
ger en indikation på överträdelse av cabotageregelverket kan vägkon-
trollerna riktas in på dessa fordon. Uppgifterna från systemet för 
uttag av skatt skulle också kunna användas i bevishänseende. Om 
exempelvis frakthandlingarna anger att fordonet varit på ett visst ställe 
och uppgifterna från skattesystemet utvisar något annat kan uppgif-
terna användas i bevisföringen mot åkeriet. 

När det gäller kontroll av regelverket kring kör- och vilotider 
krävs att informationen är fullständig och att det går att följa for-
donets hela rutt. Såsom ovan nämnts är det inte säkert att avgifts-
upptagaren har tillgång till fullständig information om fordonets 
rutt. Även om så skulle vara fallet krävs det uppgift om föraren för 
att kunna kontrollera kör- och vilotidsreglerna. Detta eftersom kör- 
och vilotidsreglerna är kopplade till den enskilde föraren medan den 
information som fås genom det nya systemet för uttag av skatt är 
kopplad till fordonet (och fordonets ägare eller innehavare). Infor-
mation om den enskilde föraren går inte att få från systemet för uttag 
av skatt. Utredningen analyserar i avsnitt 8.5.2 nedan möjligheterna 
att bygga ut kontrollsystemet för att inhämta uppgift om föraren. 

Vid bedömningen av möjligheterna att använda information från 
systemet för uttag av skatt på detta sätt måste dock även integritets-
aspekter beaktas. 

EETS-direktivet innehåller en bestämmelse om dataskydd (arti-
kel 27). I artikeln anges bl.a. att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
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som är nödvändiga för att säkerställa att personuppgifter som be-
handlas enligt direktivet endast används för de följande ändamålen: 

a) Identifiera personer som misstänks ha underlåtit att betala väg-
avgifter inom tillämpningsområdet för artikel 5.8. 

b) Säkerställa att avgiftsupptagaren uppfyller sina skyldigheter gente-
mot skattemyndigheterna inom tillämpningsområdet för artikel 5.9. 

c) Identifiera det fordon och den ägare eller innehavare av det for-
don för vilket en underlåtenhet att betala vägavgift har fastställts 
inom tillämpningsområdet för artiklarna 23 och 24.  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, i det följande data-
skyddsförordningen, definierar en personuppgift som varje upplys-
ning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 
(artikel 4.1). Behandling av uppgifter om t.ex. juridiska personer om-
fattas således inte av förordningen (jfr skäl 14 i förordningen). Regi-
streringsnummer och fordonsidentifieringsnummer är att betrakta 
som personuppgifter t.ex. när uppgifterna är hänförliga till ett fordon 
vars registrerade ägare är en fysisk person (prop. 2018/19:33 s. 209). 
Enligt utredningens mening kan det vara lämpligt att, åtminstone i 
ett inledningsskede, betrakta samtliga registreringsnummer som per-
sonuppgifter eftersom det oftast är omöjligt att på förhand veta vilka 
nummer som kan hänföras till en individ och vilka som inte kan det.28 

Systemet för uttag av skatt kommer innefatta behandling av per-
sonuppgifter såsom uppgifter om fordonets position och registrer-
ingsnummer. Uppgifterna från ombordenheten innehåller normalt 
sett inte uppgifter om fordonets ägare. I och med att registrerings-
numret i vissa fall kan härledas till en fysisk person kan även dessa 
uppgifter från ombordenheten anses utgöra personuppgifter.29 Kom-
binationen av uppgifter – registreringsnummer och fordonets posi-
tion – är att anse som personuppgifter. 

 
28 Jfr Öman (2021), kommentaren till artikel 4. Definitioner, Första punkten – Personupp-
gifter. 
29 I den konsekvensbedömning avseende dataskydd som genomförts i Nederländerna görs 
ingen skillnad mellan den situation då lastbilsägaren är en juridisk person respektive en fysisk 
person, se Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019) s. 31. 
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Frågan är dock hur dataskyddsbestämmelsen i artikel 27 i EETS-
direktivet påverkar möjligheten att använda informationen från 
systemet för uttag av skatt. Den information som i första hand skulle 
vara aktuell är den information om t.ex. plats/sträcka, registrerings-
nummer och identifikationsnummer hos betalningsförmedlaren 
som ges in löpande för fordon som framförs på (i vart fall) beskattat 
vägnät under artikel 5.7 i EETS-direktivet. Dessa uppgifter inne-
håller inte något om ägare eller innehavare till fordonet. 

Till skillnad från vad gäller uppgifterna som hämtas in aktivt under 
artikel 5.8 finns det inte några särskilda bestämmelser om skydd för 
vissa intressen för de uppgifter som omfattas av artikel 5.7. 

Frågan är då om dessa uppgifter omfattas av dataskyddsbestäm-
melserna i artikel 27 (förutsatt att det anses vara fråga om person-
uppgifter). I den delen gör utredningen bedömningen att artikel 27, 
särskilt punkt 2 andra stycket, inte omfattar den information som 
kommer in under artikel 5.7. 

Artikel 27.2 andra stycket anger visserligen i inledningen ”per-
sonuppgifter som behandlas enligt detta direktiv” vilket ju skulle 
tyda på att det avsåg alla uppgifter. Om man tittar på de tre under-
punkterna är det dock tydligt att varje sådan underpunkt avser upp-
gifter som hämtats in under den punkten och vilket ändamål dessa 
får användas för. Om man skulle anse att även uppgifter som kommit 
in enligt artikel 5.7 endast skulle få användas för dessa tre ändamål 
skulle det t.ex. inte vara möjligt att använda dem för att ta ut skatt 
för den som sköter sig. Även placeringen av bestämmelsen i samband 
med bestämmelserna om informationsutbyte talar för denna tolk-
ning. Det kan även noteras att alla de punkter som finns i artikel 27.2 
andra stycket avser information som kan innehålla uppgifter om ägare 
eller innehavare till skillnad från uppgifterna som lämnas enligt arti-
kel 5.7 som inte innehåller något sådant, vilket skulle kunna utgöra 
ett skäl till skillnaden. Mot denna bakgrund gör utredningen bedöm-
ningen att artikel 27 inte borde hindra att de uppgifter som kommer 
in från ombordenheten används för kontroll av regelefterlevnad. 
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8.4.2 Möjligheterna att använda det tekniska systemet 
för uttag av skatt 

Systemet för uttag av skatt baseras, såsom tidigare nämnts, bl.a. på 
en obligatorisk fordonsutrustning (ombordenheten) som samtliga 
tunga fordon som använder det svenska vägnätet ska vara utrustade 
med. Frågan är om ombordenheten skulle kunna ha dubbla använd-
ningsområden, dels utgöra del av systemet för uttag av skatt, dels 
användas för att kontrollera andra regelverk? En möjlighet skulle då 
vara att ombordenheten även används för kontrolländamål. Detta 
skulle innebära att den information betalningsförmedlaren över-
sänder till avgiftsupptagaren i syfte att ta ut skatt även översändes i 
syfte att utgöra grund för kontroll av andra regelverk. Utredningen 
gör dock bedömningen att det inte blir någon skillnad mellan en 
sådan lösning och möjligheten som redogjorts för i avsnitt 8.4.1 
ovan, dvs. att använda informationen från systemet för uttag av skatt 
för andra ändamål. 

Frågan är om ombordenheten kan utrustas med ytterligare funk-
tioner och då ha dubbla användningsområden. I EETS-direktivet 
anges att EETS-fordonsutrustning får erbjuda andra tjänster än väg-
tullar, förutsatt att användningen av sådana tjänster inte hindrar väg-
tulltjänsterna i något EETS-område (artikel 3.5). Det finns således 
en möjlighet att använda själva ombordenheten för andra tjänster än 
uttag av skatt. Det skulle t.ex. kunna röra sig om fleet management-
tjänster30 som erbjuds på frivillig basis. Frågan är dock om det är möj-
ligt för Sverige att besluta att ombordenheten ska användas dels för 
uttag av skatt, dels för kontroll av andra regelverk på väg. Det blir då 
fråga om två helt olika användningsområden som båda är ”tvingande”. 
Det skulle exempelvis kunna röra sig om att ombordenheten utrustas 
med ett system för ombordvägning som möjliggör kontroll av över-
lastade fordon och som i kombination med en detektor som registre-
rar lastning och lossning genom att känna av betydande förändringar 
i vikt också skulle kunna förbättra kontrollen av cabotageregel-
verket. Frågan är om en sådan utvidgad användning av ombord-
enheten är lämplig. 

Om ombordenheten ska ha flera användningsområden medför 
detta att den blir mer komplex och sannolikt också mycket dyrare 

 
30 Fleet management-tjänster kan beskrivas som tjänster för övervakning, analys och styrning 
av en organisations fordonsflotta. 
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att köpa in.31 Dessutom skulle detta innebära att betalningsför-
medlaren blir en aktiv del av kontrollfunktionen vilket skulle göra 
att det kontraktuella ramverket för leverantören skulle kunna bli 
komplicerat. Detta då EETS-direktivet bygger på en uppdelning 
mellan avgiftsupptagaren och betalningsförmedlaren där det endast 
är avgiftsupptagaren som ansvarar för kontrollen av regelefterlevnad. 
Det finns också andra regelsystem som kan bidra till förbättrad kon-
troll av regelefterlevnad än att använda ombordenheten för flera 
ändamål. Genom införandet av de nya smarta färdskrivarna kommer 
fler uppgifter att registreras och en del av dessa uppgifter kan kon-
trollmyndigheterna fjärravläsa (artikel 9.4 färdskrivarförordningen32). 
Dessutom möjliggör mått- och viktdirektivet33 införandet av om-
bordutrustning för vägning och fjärravläsning av denna utrustning 
(artikel 10.d). Sverige kommer dock att uppfylla sina åtaganden 
enligt direktivet genom alternativet med vågar i infrastrukturen.34  

En ombordenhet med dubbla tvingande användningsområden 
skulle också vara unikt för Sverige. Vid införandet av en avstånds-
baserad skatt bör det uppstå en marknad för EETS-betalningsför-
medlare i Sverige. Den svenska marknaden är dock relativt liten och 
perifer (prop. 2021/22:118 s. 71). Om ombordenheten ska användas 
för flera ändamål kommer det att innebära höga utvecklingskost-
nader och även höga framtida kostnader för underhåll av ombord-
enheten. Eftersom den svenska marknaden är relativt liten och perifer 
skulle det inte röra sig om några stora volymer av ombordenheter och 
det skulle därför vara svårare att locka hit EETS-leverantörer. Om 
Sverige skulle införa en sådan unik lösning skulle det innebära att 
kostnaden för dess införande skulle bäras av förhållandevis få an-
vändare. Det är därför en fördel om det svenska systemet ligger i linje 
med befintliga vägtullssystem, såsom det belgiska och det kommande 
nederländska systemet. Mot denna bakgrund gör utredningen be-
dömningen att det inte är lämpligt att använda ombordenheten till 
andra ändamål än uttag av skatt. 

 
31 Jfr Walker & Pickford (2018) s. 80. 
32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om 
färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om 
färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, senast 
ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1054 av den 15 juli 2020. 
33 Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och 
internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som 
framförs inom gemenskapen. 
34 Regeringen (2021a) och Trafikverket & Transportstyrelsen (2020). 
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8.5 Kontrollsystemet och förbättrade möjligheter 
till kontroll av andra regelverk 

Bedömning: Information som kan erhållas från kontrollsystemet 
skulle kunna användas för förbättrad kontroll av regelverket 
kring cabotagetransporter och vägdelen av kombinerade trans-
porter. 

Det är inte möjligt att använda informationen från kontroll-
systemet för att förbättra kontrollen av kör- och vilotidsregler-
ringen. 

8.5.1 Möjligheterna att använda informationen från 
kontrollsystemet 

Av avsnitt 8.3.4 ovan framgår att kontrollsystemet består av kon-
trollstationer, fasta eller flyttbara, som via mikrovågsteknik kom-
municerar med och läser av ombordenheten bl.a. för att kontrollera 
om ombordenheten är påslagen och om den verkligen används i rätt 
fordon. Kontrollstationerna är även utrustade med kameror för att 
detektera och klassificera fordonet och för automatisk nummer-
plåtsavläsning. 

Om kontrollstationerna placeras vid viktiga gränspassager och 
mindre gränspassager med risk för smitning kommer merparten av 
de tunga fordonens passage in och ut ur landet registreras av kon-
trollsystemet. Det kan därmed via kontrollsystemet vara möjligt att 
få uppgift om tidpunkten för fordonens passage in och ut ur landet. 
En förutsättning för detta är dock att kamerorna fotograferar samt-
liga tunga fordons registreringsskyltar och att dessa uppgifter sparas 
under viss tid alternativt tills fordonet lämnar landet. Så görs t.ex. 
inte i Belgien, där endast uppgifter om potentiella regelöverträdare 
sparas, t.ex. tunga fordon som passerar utan fungerande ombord-
enhet. För kontrollen av den avståndsbaserade skatten är det således 
inte nödvändigt att samla in uppgifter om samtliga tunga fordon och 
det saknas också behov av uppgift om gränspassage. Om informa-
tionen från kontrollsystemet ska användas även för andra ändamål 
krävs därför att systemet utformas utifrån detta vad gäller vilka for-
don som fotograferas och hur länge uppgifterna sparas. Det kan då 
ifrågasättas om det är informationen från kontrollsystemet som an-

228



Det nya miljöstyrande systemet och förbättrad kontroll av regelefterlevnad ... SOU 2022:13 

178 

vänds eller om det rör sig om information som inhämtas via samma 
kontrollsystem men utan samband med den avståndsbaserade skatten, 
dvs. ett tekniskt kontrollsystem som används för flera olika ändamål. 
Utredningens analys utgår från den information som skulle kunna 
inhämtas genom det tekniska kontrollsystemet. 

Om kontrollsystemet registrerar samtliga tunga fordons passager 
är det genom denna information möjligt att få information om hur 
många dagar ett utländskt fordon befinner sig i landet. I och med 
detta bör informationen kunna agera som en varningsklocka avse-
ende överträdelser av cabotageregelverket. Informationens fullstän-
dighet och omfattning beror på kontrollsystemets omfattning, 
närmare bestämt hur stort antal kontrollstationer som finns i landet, 
vilket kan vara beroende på hur omfattande det beskattade vägnätet 
är. För att den information som kan erhållas från kontrollsystemet 
ska kunna ge en indikation på överträdelse av cabotageregelverket 
bör kontrollstationerna placeras åtminstone vid de viktigaste gräns-
passagerna för godstransporter in och ut ur landet. Eftersom gods-
förordningens bestämmelser om cabotagetransporter också gäller 
för yrkesmässiga vägtransporter som utgör en del av en kombinerad 
transport och som uteslutande utförs i Sverige kommer information 
om att en utländsk lastbil befunnit sig i Sverige i mer än sju dagar 
utgöra en tydlig indikation på överträdelser av cabotageregelverket. 

Det går emellertid inte att utifrån informationen från kontroll-
systemet få uppgift om hur många cabotagetransporter som utförts. 
Det är inte heller möjligt att via systemen se fraktsedlar, lastning och 
lossning, vilket behövs för att kunna avgöra om det rör sig om en 
cabotagetransport. Informationen kan därför inte användas för att 
automatiskt upptäcka överträdelser av cabotageregelverket. Det kom-
mer fortfarande att behöva utföras kontroller vid vägkant för att kon-
trollera bl.a. fraktsedlar och för att utreda om en överträdelse skett, 
men informationen bör kunna användas i bevishänseende. När det 
gäller cabotage beslutar Polismyndigheten om förskott och sedan är 
det Transportstyrelsen som ansvarar för den fortsatta handlägg-
ningen av ärendet om sanktionsavgift.35 För att informationen från 
kontrollsystemet ska kunna användas som bevis krävs därför att 

 
35 Regleringen kring sanktionsavgift och förskott återfinns i förordningen om internationella 
vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Att sanktionsavgift 
ska utgå vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter framgår av 5 a §. Av 
7 a § framgår att frågor om påförande av sanktionsavgift prövas av Transportstyrelsen och i 
7 c § regleras beslut om förskott. 
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informationen sparas så länge som ett ärende om sanktionsavgift för 
överträdelse av cabotageregelverket är öppet och under utredning, 
vilket enligt uppgift från Transportstyrelsen innebär minst sex 
månader.  

Informationen kan användas för att rikta in kontrollerna vid väg-
sidan på de fordon som är misstänkta. Eftersom de begränsningar 
som finns för cabotagetransporter även gäller för nationella väg-
transporter som utgör första eller sista ledet i en internationell kombi-
transport skulle systemet även kunna användas som en indikation till 
kontroll av sådana transporter. 

Personuppgifter som behandlas i kontrollsystemet kan enligt 
utredningens mening inte anses vara uppgifter som behandlas i enlig-
het med EETS-direktivet eftersom EETS-direktivet berör det elek-
troniska vägtullssystemet och inte kan anses omfatta även kontroll-
systemet. Det bör därför inte finnas något hinder att använda uppgifter 
från kontrollsystemet, såsom fotografier från ANPR-kamerorna, för 
andra ändamål än de som anges i artikel 27 i direktivet.  

När det gäller kör- och vilotider är det enligt utredningens bedöm-
ning inte möjligt att använda den information som skulle kunna 
erhållas genom kontrollsystemet. Detta eftersom, såsom ovan kon-
staterats, kör- och vilotidsreglerna är kopplade till den enskilde föraren 
medan den information som fås genom det nya systemet är kopplad 
till fordonet (och fordonets ägare). För att kunna använda informa-
tionen i syfte att öka kontrollen av kör- och vilotidsregleringen 
behöver den därmed kompletteras med uppgifter om vem som är 
förare. Som utgångspunkt innehåller inte bilderna från kamerorna i 
kontrollsystemet fotografier på personen eller personerna i fordonet. 
Detta eftersom det inte finns något behov av att veta förarens identi-
tet för att kunna kontrollera regelefterlevnaden när det gäller det nya 
systemet för uttag av skatt. 
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8.5.2 Möjligheterna att inhämta ytterligare information 
genom kontrollsystemet och bygga ut det tekniska 
kontrollsystemet 

Bör kamerorna även fotografera förarna? 

Utredningen har i avsnitt 8.5.1 ovan konstaterat att informationen 
som kan inhämtas från kontrollsystemet inte innehåller uppgifter 
om vem som är förare och att bilderna från kontrollsystemets kameror 
inte innehåller fotografier på personerna i fordonet. Frågan är då om 
det är möjligt att kamerorna i kontrollsystemet även fotograferar 
förarna i fordonet i syfte att öka kontrollen av efterlevnaden av kör- 
och vilotidsreglerna. Därigenom skulle information kunna erhållas 
avseende vem som har framfört fordonet vid en given tidpunkt (pas-
sagen av kontrollstationen) vilket skulle kunna vara ett stöd vid vissa 
delar av kör- och vilotidskontrollen. Det skulle t.ex. kunna handla 
om att föraren kör med en annan persons förarkort eller utan ett 
förarkort isatt i färdskrivaren. 

Om kamerorna på kontrollstationerna skulle ta bilder som inklu-
derar föraren krävs emellertid användning av ansiktsigenkännings-
teknik för att kunna identifiera den enskilde föraren. Detta skulle i 
så fall göras endast i syfte att kontrollera t.ex. att färdskrivardata är 
korrekt eftersom förarens identitet inte är nödvändig information i 
kontrollen av det nya miljöstyrande systemet. 

Dataskyddsförordningen innehåller ett principiellt förbud mot 
att behandla vissa särskilda kategorier av personuppgifter, s.k. käns-
liga personuppgifter (artikel 9.1). Förbudet omfattar bl.a. biometriska 
uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person. Detta förbud 
kompletteras av ett antal undantag som gör det möjligt att behandla 
sådana personuppgifter i vissa fall. Ett sådant undantag är om behand-
lingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grund-
val av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska 
stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det 
väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestäm-
melser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den regi-
strerades grundläggande rättigheter och intressen (artikel 9.2 g). 
Biometriska uppgifter definieras som personuppgifter som erhållits 
genom en särskild teknisk behandling som rör en persons fysiska, 
fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken och som möjliggör 
eller bekräftar identifieringen av denna fysiska person, såsom ansikts-
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bilder eller fingeravtrycksuppgifter (artikel 4.14 dataskyddsförord-
ningen). I skäl 51 i dataskyddsförordningen anges bl.a. att behandling 
av foton inte systematiskt bör anses utgöra behandling av känsliga 
personuppgifter eftersom foton endast definieras som biometriska 
uppgifter när de behandlas med särskild teknik som möjliggör identi-
fiering eller autentisering av en fysisk person. Regeringen har i tidigare 
lagstiftningsärenden bedömt att fotografier och filmer som inte bear-
betas tekniskt i syfte att åstadkomma identifiering faller utanför defi-
nitionen av biometriska uppgifter. Om de däremot bearbetas i exem-
pelvis ett ansiktsigenkänningsprogram så att det går att identifiera 
personer på bilden eller filmen omfattas de av definitionen (prop. 
2017/18:232 s. 86 och prop. 2017/18:254 s. 33 f.). 

Utan att i nuläget gå in på en närmare analys av frågan om be-
handlingen av biometriska uppgifter för att öka kontrollen av kör- 
och vilotidsreglerna skulle kunna omfattas av undantagsbestämmel-
sen i artikel 9.2g kan det enligt utredningens preliminära bedömning 
ifrågasättas om det kan anses vara proportionerligt att använda an-
siktsigenkänningsteknik och behandla biometriska uppgifter för det 
aktuella syftet. När det gäller hastighetsöverträdelser använder polisen 
sig av fotografier från trafiksäkerhetskameror som jämförs med kör-
korts- eller passfotografier. Detta görs dock genom manuell bearbet-
ning.36 Därtill kommer att en förutsättning för att kunna identifiera 
förare utifrån de foton som tas vid kontrollstationerna är att det finns 
tillgång till körkortsfoton som fotografierna från kontrollstationen 
kan jämföras med. Tillgång till körkortsfoton utgör inga problem 
när det gäller svenska förare. För utländska förare blir saken en 
annan. När det gäller EU och EES-området finns det ett nätverk för 
informationsutbyte som möjliggör att uppgifter om körkort utfärdade 
inom EU enkelt kan utbytas mellan medlemsstaterna. RESPER 
(RESeau PERmit de conduire) är det telematiska system som används 
för utbytet av körkortsinformation mellan medlemsstaterna. Genom 
RESPER finns dock inte tillgång till körkortsfotografier från andra 
EU-länder.37 När det gäller förare från länder utanför EU och EES-
området saknas helt tillgång till handlingar genom något system. 

Utredningen anser att möjligheterna att kontrollera kör- och 
vilotiderna genom att identifiera förarna i lastbilarna utifrån foto-
grafier från kontrollsystemet varken är praktiskt möjligt att genom-

 
36 Polismyndigheten (2021). 
37 Justitiedepartementet (2021) s. 7. 
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föra och, utifrån en preliminär bedömning, inte heller lämpligt och 
genomförbart utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

Bör det tekniska kontrollsystemet byggas ut för att även läsa av 
smarta färdskrivare? 

Frågan är om en viss förbättrad kontroll av regelverken avseende 
godstransporter på väg skulle kunna uppnås genom att kontroll-
stationerna utformas så att de även kan läsa av de smarta färdskrivarna. 

Färdskrivarförordningen tillåter att vissa uppgifter i färdskriva-
ren får fjärravläsas och därmed utbytas vid kommunikation mellan 
färdskrivaren och kontrollmyndighetens utrustning. De uppgifter 
som utbyts vid kommunikationen ska vara begränsade till vad som 
krävs för genomförandet av riktade vägkontroller av fordon med 
potentiellt manipulerade färdskrivare eller färdskrivare som miss-
brukas. Sådana uppgifter ska hänföra sig till följande händelser eller 
uppgifter som registrerats av färdskrivaren: senaste försöket till säker-
hetsöverträdelse, det längsta avbrottet av strömtillförseln, sensorfel, 
fel i rörelsedata, konflikt i fordonets rörelsedata, körning utan giltigt 
kort, isättning av kort under körning, data om tidsinställning, kali-
breringsuppgifter inbegripet tidpunkter för de två senaste kalibrering-
arna, fordonets registreringsnummer, den hastighet som registrerats 
av färdskrivaren, överskridande av den maximala körtiden (artikel 9.4 
färdskrivarförordningen). Genom en sådan avläsning skulle man 
kunna förbättra kontrollen när det gäller manipulerade färdskrivare 
men även kör- och vilotiderna. Reglerna kring fjärravläsning av färd-
skrivare och kontroll är dock strikta och innehåller en del begräns-
ningar (artikel 9 i färdskrivarförordningen). Fjärravläsningen får t.ex. 
under inga omständigheter leda till automatiska böter eller sanktioner 
för föraren eller transportföretaget. Den behöriga kontrollmyndig-
heten får däremot på grundval av de uppgifter som utbyts besluta att 
kontrollera fordonet och färdskrivaren. 
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Senast i slutet av augusti 2024 ska medlemsstaterna i lämplig om-
fattning förse sina kontrollmyndigheter med sådan utrustning för 
fjärravläst tidig upptäckt som anges i färdskrivarförordningen (arti-
kel 9.2).38 Av bilaga IC tillägg 14 i kommissionens genomförandeför-
ordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det 
gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och repara-
tion av färdskrivare och deras komponenter framgår att fjärravläs-
ningen kan ske antingen från vägkant eller genom fordonsbaserad 
avläsning. I det ena fallet finns kontrolltjänstemän vid vägkant och 
använder en handriktad fjärravläsare eller fjärravläsare som är tillfälligt 
uppsatt och riktad vid vägkanten. I det andra fallet finns kontroll-
tjänstemän i ett fordon i rörelse och använder antingen en handhållen, 
flyttbar fjärravläsare från sitt fordon eller en fjärravläsare som är 
monterad i eller på fordonet och som är riktad från fordonet. Det 
kan därför inte anses möjligt att utrusta kontrollstationerna med 
utrustning för fjärravläst tidig upptäckt. 

Polismän och bilinspektörer kommer dock senast under hösten 
2024 i lämplig omfattning att utrustas med utrustning för fjärravläs-
ning av färdskrivaren.39 Detta bör förbättra möjligheterna att genom-
föra riktade vägkontroller för att upptäcka potentiellt manipulerade 
färdskrivare eller färdskrivare som missbrukas. 

8.6 Förbättrade möjligheter till kontroll – 
sammanfattande bedömning och analys 
av möjliga alternativ 

Bedömning: Uppgifterna om gränspassager från systemet för 
uttag av skatt bör användas i syfte att förbättra möjligheterna att 
göra urval till kontroll av cabotageregelverket och vägdelen av 
kombinerade transporter. 

 
38 Treårsfristen i artikel 9.2 utgår från ikraftträdandet av kommissionens genomförande-
förordning (EU) 2021/1228 av den 16 juli 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 
2016/799 vad gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av 
smarta färdskrivare och deras komponenter. Denna förordning trädde i kraft den tjugonde 
dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket 
skedde den 30 juli 2021. 
39 Jfr Infrastrukturdepartementet (2021c) s. 217. 
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8.6.1 Inledning 

Utredningen har ovan gjort bedömningen att såväl informationen 
från systemet för uttag av skatt som information som kan erhållas 
från kontrollsystemet skulle kunna användas för förbättrad kontroll 
av regelverket kring cabotagetransporter och även vägdelen av kom-
binerade transporter. Vid en analys av vilket alternativ som är lämp-
ligast att använda, informationen från systemet för uttag av skatt 
eller från kontrollsystemet, måste hänsyn tas till i vilken utsträck-
ning de möjliga lösningarna utgör ett intrång i den personliga integri-
teten. Vidare måste beaktas vilka för- och nackdelar de olika alterna-
tiven innebär. 

8.6.2 Personlig integritet och förbättrade möjligheter till 
kontroll 

Om informationen från något av systemen ska användas för kontroll 
av cabotagereglerna får detta inte innebära ett större intrång i trafi-
kanternas personliga integritet än vad som är nödvändigt. Enligt 
2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen ska var och en gentemot 
det allmänna vara skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 
kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Uttrycket 
”enskildes personliga förhållanden” har samma innebörd som i tryck-
frihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
(prop. 2009/10:80 s. 177 och s. 250). Med begreppet ”enskilda” avses 
fysiska personer och privaträttsliga juridiska personer. Juridiska per-
soner har inte några ”personliga förhållanden” utan omfattas bara av 
sekretess till skydd för ekonomiska förhållanden (prop. 2008/09:150 
s. 349 och prop. 1979/80:2 del A s. 84 och 190). Som exempel på 
åtgärder som kan innebära övervakning anges i förarbetena (prop. 
2009/10:80 s. 178 ff.) bl.a. trafikövervakning för att ta ut trängselskatt. 

Skyddet mot intrång får begränsas i lag men endast för att till-
godose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. En 
begränsning får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till det ändamål som har föranlett dem (2 kap. 20 och 21 §§ regerings-
formen). För den som inte är svensk medborgare får skyddet mot 
intrång begränsas genom lag utan att de förutsättningar som anges i 
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2 kap. 21 § regeringsformen är uppfyllda (2 kap. 25 § regeringsfor-
men). 

I förarbetena till bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen 
(prop. 2009/10:80 s. 185) anges att det är förenat med svårigheter att 
peka ut vilka specifika företeelser som är av sådant slag att de innebär 
ett betydande intrång i integriteten. Vad som utgör ett betydande 
integritetsintrång måste bedömas utifrån de samhällsvärderingar som 
råder vid varje givet tillfälle. Dessa kan påverkas av en rad omständig-
heter, inte minst av den fortsatta tekniska utvecklingen men även av 
andra förhållanden i vår omvärld. Vidare anges (s. 250) att vid be-
dömning av vilka åtgärder som kan anses utgöra ett ”betydande 
intrång” ska både åtgärdens omfattning och arten av det intrång åtgär-
den innebär beaktas. Även åtgärdens ändamål och andra omständig-
heter kan ha betydelse vid bedömningen. Bestämmelsen omfattar 
endast sådana intrång som på grund av åtgärdens intensitet eller om-
fattning eller av hänsyn till uppgifternas integritetskänsliga natur eller 
andra omständigheter innebär ett betydande ingrepp i den enskildes 
privata sfär (prop. 2009/10:80 s. 250). 

Den personliga integriteten skyddas också enligt den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (Europakonventionen). Enligt artikel 8 
har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem 
och sin korrespondens. Denna rättighet får inte inskränkas av det 
allmänna annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt 
samhälle är nödvändigt med hänsyn till vissa närmare angivna ända-
mål. Av 2 kap. 19 § regeringsformen framgår att lag eller annan före-
skrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 
Europakonventionen. 

Systemet för uttag av skatt innebär att ombordenheten kontinu-
erligt registrerar var ett tungt fordon befunnit sig vid en viss tidpunkt. 
Därigenom skulle det kunna vara möjligt för avgiftsupptagaren att 
följa fordonens förflyttningar i landet, dock inte i realtid. Detta 
beror dock på hur systemet utformas och vilken information som 
vidarebefordras till avgiftsupptagaren. I exempelvis det föreslagna 
nederländska systemet hanteras informationen om fordonens posi-
tion och förflyttningar i princip enbart av betalningsförmedlaren. 

I vissa fall krävs det emellertid att avgiftsupptagaren tar del av 
vissa sådana uppgifter, såsom för stickprovskontroller för att kon-
trollera att betalningsförmedlaren beräknat vägtullen korrekt och 
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vid misstänkt överträdelse.40 I propositionen Genomförande av direk-
tivet om elektroniska vägtullssystem (prop. 2021/22:118) föreslås för-
fattningsändringar som genomför EETS-direktivet. Enligt den i 
propositionen föreslagna 7 § 8 i lagen (2013:1164) om elektroniska 
vägtullssystem ska en EETS-betalningsförmedlare ge en avgiftsupp-
tagare den information som behövs för att kunna beräkna och ta ut 
en vägtull eller för att kontrollera EETS-betalningsförmedlarens be-
räkning av den vägtull som tas ut av en EETS-väganvändare. I kom-
missionens genomförandeförordning (EU) 2020/204 av den 28 no-
vember 2019 om detaljerade skyldigheter för leverantörer av väg-
tulltjänster i Europeiska systemet för elektroniska vägtulltjänster 
(EETS), minimiinnehåll i EETS-områdesdeklarationen, elektroniska 
gränssnitt och krav för driftskompatibilitetskomponenter, och om 
upphävande av beslut 2009/750/EG artikel 2.4 anges att om inte 
annat avtalats ska EETS-leverantören förse avgiftsupptagaren med 
följande information, som krävs för att tillämpa vägtullen på EETS-
användarnas fordon, eller för att göra det möjligt för avgiftsupp-
tagaren att kontrollera beräkningen av den vägtull som EETS-leve-
rantören tillämpar på EETS-användarnas fordon: 

a) Numret på registreringsskylten på EETS-användarens fordon, 
inklusive nationalitetsmärkets landsbeteckning. 

b) En identifieringskod för EETS-användarens konto. 

c) En identifieringskod för fordonsutrustningen, om denna används 
i ett EETS-område. 

d) De parametrar för klassificering av fordon som krävs för att 
fastställa tillämplig taxa. 

Informationen från systemet för uttag av skatt (som lämnas enligt 
artikel 5.7 i EETS-direktivet) innehåller emellertid inga uppgifter 
om fordonets ägare (som i många fall är en juridisk person) och inte 
heller någon information som kan härledas till fordonets förare. 
Samtidigt anses registreringsnummer och fordonsidentifieringsnum-
mer utgöra personuppgifter om fordonets ägare är en fysisk person. 
När det gäller svenskregistrerade fordon innehåller vägtrafikregistret 
uppgift om ägare. Det är emellertid endast utländska företag som 
kan begå överträdelser av cabotagebestämmelserna i Sverige. För 

 
40 Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2021b) s. 49. 
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utländska fordon saknas i regel information om ägare. Det är därför 
inte alltid möjligt att koppla registreringsnumret till fordonsägaren. 
Detta innebär att avgiftsupptagaren genom informationen som regel 
inte kan kartlägga hur enskilda individer förflyttat sig. Däremot kan 
det finnas en risk att sådan kartläggning kan göras i de fall avgifts-
upptagaren har tillgång till uppgift om fordonsägare (och denne är en 
fysisk person). I Nederländerna har bedömningen gjorts att det före-
slagna vägtullssystemet innebär ett stort intrång i lastbilschauffö-
rernas privatliv.41 Utredningen anser att användningen av informa-
tionen från systemet för uttag av skatt möjligen skulle kunna utgöra 
ett betydande intrång i den personliga integriteten. Frågan är om 
detta integritetsintrång står i rimlig proportion till den nytta i form 
av ökade möjligheter till förbättrad kontroll av cabotagetransporter 
som behandlingen innebär. 

I såväl det belgiska som det kommande nederländska systemet får 
vägtullsuppgifterna inte användas för andra ändamål än de ändamål 
som uppgifterna samlades in för. Det kan enligt utredningens mening 
inte vara proportionerligt att använda all information om tunga last-
bilars position och rörelsemönster från systemet för uttag av skatt för 
att förbättra kontrollen av cabotagetransporterna. Frågan är dock 
om bedömningen blir en annan om endast vissa delar av denna infor-
mation tillåts användas för förbättrad kontroll. I Tyskland har i maj 
2021 beslutats om en lagändring som gör det möjligt att använda 
uppgifter från vägtullssystemet för att kontrollera misstänkta över-
trädelser av cabotageregelverket.42 Det är dock inte alla uppgifter 
från vägtullssystemet som får användas utan endast uppgifter om 
fordonets registreringsnummer, plats och tidpunkt för betalning av 
vägtull och positionsdata för ombordenheten avseende det första 
vägsegmentet efter att fordonet körde in i landet och för det sista 
segmentet innan fordonet lämnade landet för att bestämma plats och 
tidpunkt för gränspassager avseende fordon som är registrerade i en 
medlemsstat i EU eller i EES. Användningen av vägtullsuppgifter för 
detta ändamål är dock begränsad i tiden och gäller endast t.o.m. den 
31 december 2025. Detta eftersom det bedöms att alla fordon i inter-
nationell trafik därefter kommer att vara utrustade med smart färd-
skrivare version 2 som automatiskt registrerar gränspassager, vilket 

 
41 Autoriteit persoonsgegevens (2019) s. 2 och 4. 
42 Zweites Gesetz zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften hinsichtlich der Einführung des 
europäischen elektronischen Mautdienstes vom 08. Juni 2021, BGBl 2021, 1603, Artikel 2. 
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innebär att användningen av vägtullsuppgifterna inte längre behöver 
användas i kontrollsyfte. Det förtjänar dock att nämnas att den tyska 
dataskyddsmyndigheten har kritiserat lagändringen och betraktat 
den som ett trendbrott jämfört med tidigare då uppgifterna var strikt 
öronmärkta för vägtullssystemet. Användningen av vägtullsupp-
gifterna på detta sätt har enligt den tyska dataskyddsmyndigheten 
inte längre något att göra med det ursprungliga syftet för vilket det 
samlades in.43  

Om endast begränsade uppgifter från systemet för uttag av skatt 
används i syfte att förbättra kontrollen av cabotagetransporter bör 
enligt utredningens mening integritetsintrånget stå i rimlig propor-
tion till den nytta de ökade möjligheterna till kontroll skulle inne-
bära. Uppgifterna kan begränsas på liknande sätt som i Tyskland och 
ha till syfte att utvisa tid och plats för utländska fordons gränspas-
sager. Beroende på hur systemet utformas och vilken information 
som avgiftsupptagaren får del av kan dessa uppgifter behöva inhäm-
tas från betalningsförmedlaren enbart i syfte att möjliggöra förbättrad 
kontroll av cabotagetransporter. Detta eftersom uppgifter om ut-
ländska fordons gränspassager inte behövs för att beräkna eller 
fatta beslut om avståndsbaserad skatt. 

Kontrollsystemet innebär att alla tunga lastbilar (över 3,5 ton) 
som passerar en kontrollstation kommer att fotograferas och sam-
tidigt kommer fordonets ombordenhet att läsas av. För att informa-
tionen från kontrollsystemet ska kunna användas i syfte att förbättra 
kontrollen av cabotagetransporter förutsätter detta, vilket ovan 
nämnts, dock att uppgifterna om passagerna sparas även ifall då någon 
överträdelse av regelverket kring den avståndsbaserade skatten inte 
misstänks. Det kan ifrågasättas om det är proportionerligt att samla 
in och lagra uppgifter om samtliga tunga fordons passage av kon-
trollstation i syfte att kontrollera eventuella framtida överträdelser 
av cabotageregelverket. Samtidigt är det inte fråga om att följa for-
donens förflyttningar, varken i realtid eller i efterhand. Genom att 
det registreras var ett tungt fordon befunnit sig vid en viss tidpunkt 
(passagen av kontrollstationen) skulle det genom kontrollsystemet, 
till skillnad från informationen från systemet för uttag av skatt, endast 
gå att få viss information om hur ett tungt fordon punktvis förflyttat 

 
43 BfDI (2021), jfr prop. 2018/19:33 s. 109 där följande anges: Ändamålet med behandlingen 
av personuppgifter måste bestämmas redan när personuppgifterna samlas in och ett ändamål 
kan inte utan vidare läggas till i efterhand. 
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sig i landet. Kontrollerna är emellertid inriktade på fordonet och dess 
ägare (som i många fall är en juridisk person) och inte på förarna av 
fordonet, vilket innebär att det inte rör sig om en kartläggning av 
hur enskilda individer (punktvis) förflyttat sig. I vissa fall kan dock 
föraren och fordonets ägare vara en och samma person, t.ex. i fråga 
om enmansåkerier som bedrivs som enskild näringsverksamhet. 

Vid bedömningen av risken för intrång i den personliga integri-
teten bör, avseende båda systemen, beaktas att det är fråga om yrkes-
chaufförer, vilket medför att uppgifterna om deras förflyttningar 
bör vara mindre känsliga än om det hade rört sig om privatpersoner.44 
Lastbilsförare är också vana att få sitt körbeteende registrerat via färd-
skrivaren. Mot denna bakgrund gör utredningen bedömningen att 
varken användningen av begränsade delar av informationen från sy-
stemet för uttag av skatt eller informationen som kan erhållas från 
kontrollsystemet, för att kontrollera andra regelverk avseende yrkes-
trafik på väg, innebär ett större intrång i trafikanternas personliga 
integritet än vad som är nödvändigt. 

I artikel 5 i dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande 
principer som gäller vid all personuppgiftsbehandling. Bland dessa 
principer kan nämnas principen om ändamålsbegränsning som anger 
att personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna 
och berättigade ändamål och inte senare ska behandlas på ett sätt 
som är oförenligt med dessa ändamål. Vidare ska uppgifterna enligt 
principen om uppgiftsminimering vara adekvata, relevanta och inte 
för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. 

En fråga som uppkommit i diskussionerna kring att använda ett 
avståndsbaserat system och den inkomna informationen även för 
kontroll av andra regelverk på yrkestrafikområdet är om det är möj-
ligt att behandla personuppgifter för flera olika ändamål. Utred-
ningen kan inte se att det finns något hinder mot detta förutsatt att 
samtliga ändamål uppfyller kraven i dataskyddsförordningens arti-
kel 6 om laglig behandling av personuppgifter och att bl.a. ovan 
nämnda principer beaktas. Det finns inga bestämmelser i eurovinjett-
direktivet som reglerar hur uppgifter i ett vägtullssystem får användas 
och utredningen har redan analyserat personuppgiftsbehandlingen i 
förhållande till artikeln om dataskydd i EETS-direktivet. 

Om informationen från systemet för uttag av skatt eller kontroll-
systemet för avståndsbaserad skatt ska kunna användas även för 

 
44 Jfr Europeiska kommissionen (2014) s. 64 och 70. 
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kontroll av exempelvis cabotage bör detta framgå i den kommande 
regleringen så att den blir tydlig och personuppgiftsbehandlingen 
kan förutses. Om så inte sker och ändamålet med personuppgifts-
behandlingen i den kommande regleringen begränsas till exempelvis 
uttag, verkställighet och kontroll av det nya systemet kan infor-
mationen användas för andra ändamål endast i undantagsfall (arti-
kel 5.1b och 6.4 dataskyddsförordningen). 

8.6.3 För- och nackdelar med användningen av 
informationen från systemet för uttag av skatt 
respektive kontrollsystemet 

Frågan är då vilka för- och nackdelar som finns med att använda 
informationen från skattesystemet respektive från kontrollsystemet. 

Uppgifterna som kommer in från ombordenheten kan ge infor-
mation om de platser fordonet passerat och om gränspassager. Till 
skillnad från informationen från kontrollsystemet bör informa-
tionen från skattesystemet vara mer tillförlitlig. Detta eftersom in-
formationen från kontrollsystemet förutsätter att fordon passerar de 
kontrollstationer som kommer att placeras bl.a. vid Sveriges gränser, 
men som inte kommer att täcka varje gränsövergång. Såvitt utred-
ningen erfar är det inte möjligt att placera kontrollstationerna precis 
vid gränsen eftersom Sverige inte kan ställa krav på att ett utländskt 
fordon ska vara utrustat med en ombordenhet redan vid gränsen. 
Uppgifterna om gränspassage som skulle kunna fås från kontroll-
systemet kommer därför inte att vara fullständiga. Det kan därför 
finnas en möjlighet att köra in och ut ur landet utan att fotograferas 
vid en kontrollstation och en förare skulle kunna hävda att denne åkt 
ut ur landet vid en gränspassage utan kontrollstation. Risken för detta 
beror på var i Sverige fordonet rört sig och var kontrollstationerna 
kommer att placeras. 

Uppgifter från systemet för uttag av skatt (ombordenheten) om 
gränspassager och var i landet ett fordon befunnit sig innebär inte 
att man får tillgång till uppgift om innehavare för de fordon som 
berörs. I det hänseendet är dock situationen densamma för uppgifter 
som inhämtas genom kontrollsystemet. Samtidigt kan lämpligheten 
i att använda information från ett system som införs för att ta ut 
skatt av såväl svenska som utländska fordon till att även kontrollera 
att dessa fordon uppfyller andra regelverk på yrkestrafikområdet 
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ifrågasättas. Detta eftersom det kan medföra att tilliten till skatte-
systemet urholkas och en risk för minskat förtroende för berörda 
myndigheter om transportföretagen upplever att uppgifter om dem 
som inhämtas i syfte att ta ut skatt även används för att övervaka 
fordons rörelsemönster och kontrollera deras allmänna regelefter-
levnad (övervakningssystem, ”big brother”). Detta skulle tala för att 
använda informationen från kontrollsystemet. Samtidigt skulle tro-
ligen antalet kontrollstationer i landet behöva vara fler om informa-
tionen från kontrollsystemet även ska användas för kontroll av cabo-
tagetransporter jämfört med om kontrollsystemet endast ska användas 
för kontroll av ett nytt avståndsbaserat system för uttag av skatt. Detta 
eftersom kontrollstationerna då måste täcka de viktigaste gränspas-
sagerna där tunga fordon kör in och ut ur Sverige. Därigenom kan 
alternativet att använda informationen från kontrollsystemet tro-
ligen bli något mer kostsamt än att använda informationen från 
systemet för uttag av skatt. 

Oavsett vilken informationen som ska användas för kontroll av 
andra regelverk, men särskilt när det gäller informationen från skatte-
systemet, är det av vikt att regleringen är tydlig och att åkerierna och 
förarna kan förutse på vilket sätt uppgifterna kan komma att an-
vändas. Om informationen från uttag av skatt ska användas är det ur 
integritetssynpunkt nödvändigt att begränsa vilka uppgifter som får 
användas på det sätt som gjorts i den tyska regleringen. Detta för att 
undvika en kartläggning av enskildas rörelsemönster och för att se 
till att intrånget i den personliga integriteten inte blir för stort i för-
hållande till nyttan av en förbättrad kontroll av cabotageregelverket. 

8.6.4 Slutsatser 

Utredningen har ovan redogjort för de risker ur integritetssynpunkt 
samt de för- och nackdelar användningen av informationen från 
systemet för uttag av skatt respektive kontrollsystemet kan medföra. 
Utredningen har att ta ställning till vilken information som bör an-
vändas för att uppnå det eftersträvade syftet – dvs. förbättrade möj-
ligheter till kontroll av cabotagetransporter – men som samtidigt 
minimerar risken för intrång i den personliga integriteten. 

Enligt utredningens mening bör informationen från skattesyste-
met användas eftersom denna är tillförlitlig och mer heltäckande. 
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Samtidigt måste beaktas att en sådan användning i exempelvis 
Belgien och Nederländerna inte bedömts vara aktuell. Om endast 
uppgifterna om tid och plats för fordonens gränspassage samt regi-
streringsnummer eller fordonsidentifieringsnummer tillåts användas 
i kontrollsyfte bör det intrång i den personliga integriteten som an-
vändningen medför uppvägas av de positiva effekter som kan uppnås 
genom ökade möjligheter att upptäcka olaga cabotagetransporter, 
vilket i sin tur kan bidra till att skapa ordning och reda på vägarna 
och mer rättvisa konkurrensvillkor. En sådan användning av upp-
gifterna från systemet för uttag av skatt utgör enligt utredningens 
mening därmed ett proportionerligt ingrepp i den enskildes person-
liga integritet. Dessutom skulle en användning av samtliga uppgifter 
från systemet för uttag av skatt enligt utredningens mening inte inne-
bära att möjligheterna till förbättrad kontroll av cabotagetransporter 
skulle öka nämnvärt jämfört med om endast ovan angiven begränsad 
information används. 

Det måste dock göras en bedömning av hur stora effektivitets-
vinster som detta skulle kunna medföra. De flesta fordon i interna-
tionell trafik kommer om några år att vara utrustade med de nya 
smarta färdskrivarna (smarta färdskrivare version 2), som automatiskt 
registrerar gränspassager. Den information om gränspassager som ska 
registreras och lagras i färdskrivaren är information om det land som 
fordonet lämnar, det land som fordonet anländer till samt den posi-
tion där fordonet passerar gränsen. Vidare ska bl.a. datum och tid-
punkt registreras tillsammans med länder och position.45 Därigenom 
kommer det i färdskrivarna finnas uppgifter bl.a. om när och var for-
don passerar gränsen. 

De nya reglerna om färdskrivare som införs genom mobilitets-
paketet innebär också att det ska registreras varje gång fordonet 
utför lastnings- eller lossningsoperationer (artikel 8.1 jämförd med 
artikel 5 i färdskrivarförordningen). Förändringen bör innebära att 
det blir lättare att kontrollera antalet cabotagetransporter som ut-
förs.46 Det kan därför ifrågasättas om det integritetsintrång som 
användningen av uppgifterna från systemet för uttag av skatt kom-

 
45 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1228 av den 16 juli 2021 om ändring 
av genomförandeförordning (EU) 2016/799 vad gäller krav för konstruktion, provning, in-
stallation, drift och reparation av smarta färdskrivare och deras komponenter, punkt 14 h. 
46 Uppgifter från färdskrivaren får användas i syfte att kontrollera efterlevnaden av gods-
förordningen, se artikel 2.1 och 2.4 i förordning (EU) 2020/1055. Enligt skäl 23 till den för-
ordningen bör vägkontroller utgå från transporthandlingar och, om sådana är tillgängliga, 
färdskrivardata. 
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mer att innebära kan anses vara proportionerligt efter den tidpunkt 
de smarta färdskrivarna version 2 har införts fullt ut. I Tyskland har, 
som redogjorts för ovan, användningen av vägtullsuppgifterna i kon-
trollsyfte begränsats i tiden just med anledning av införandet av 
smarta färdskrivare version 2. 

Det bör i detta sammanhang framhållas att färdskrivarförord-
ningen inte tillåter att dessa uppgifter om gränspassage och last-
nings- eller lossningsoperationer överförs till kontrollmyndigheterna 
via fjärravläsning. De uppgifter som får fjärravläsas och som därmed 
utbyts vid kommunikation mellan färdskrivaren och kontrollmyndig-
hetens utrustning ska vara begränsade till vad som krävs för genom-
förandet av riktade vägkontroller av fordon med potentiellt manipu-
lerade färdskrivare eller färdskrivare som missbrukas. Det rör sig 
bl.a. om senaste försöket till säkerhetsöverträdelse, sensorfel och kör-
ning utan giltigt kort (artikel 9.4 färdskrivarförordningen).47 Det kan 
enligt utredningens bedömning därför vara mer effektivt att använda 
uppgifterna om gränspassage från systemet för uttag av skatt i syfte 
att förbättra möjligheterna att göra urval till kontroll av cabotage-
regelverket än att använda kontroller av information från smarta 
färdskrivare, som inte kan överföras via fjärravläsning. Sverige är också 
en av de medlemsstater inom EU som har förhållandevis stor andel 
cabotagetransporter48, även om dessa transporter utgör en förhåll-
andevis liten del av de totala lastbilstransporterna i Sverige49. 
  

 
47 Artikel 9.4 listar följande uppgifter: senaste försöket till säkerhetsöverträdelse, det längsta 
avbrottet av strömtillförseln, sensorfel, fel i rörelsedata, konflikt i fordonets rörelsedata, kör-
ning utan giltigt kort, isättning av kort under körning, data om tidsinställning, kalibrer-
ingsuppgifter inbegripet tidpunkter för de två senaste kalibreringarna, fordonets registrer-
ingsnummer, den hastighet som registrerats av färdskrivaren, överskridande av den maximala 
körtiden. 
48 Eurostat (2021a). 
49 Trafikanalys (2018b) s. 15. 
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8.7 Anpassning av teknik och administration till 
bestämmelser om skydd för personlig integritet 
samt offentlighet och sekretess 

8.7.1 Inledning 

Av kommittédirektiven framgår att för att skapa bästa förutsätt-
ningar att uppnå det eftersträvade syftet att bidra till förbättrad 
kontroll av andra regelverk på yrkestrafikområdet, är det viktigt att 
funktion och administration av det tekniska kontrollsystemet och 
systemet för uttag av skatt redan från början utformas med utgångs-
punkt även i de behov som sådan kontroll medför. Det finns därför 
anledning att i ett tidigt skede utreda hur teknik och administration 
bäst anpassas till gällande svensk och EU-rättslig lagstiftning, såsom 
bestämmelser om skyddet av den personliga integriteten samt offent-
lighet och sekretess. Vidare bör analyseras vilka ändringar i gällande 
lagstiftning som skulle kunna göras för att, ur ett juridiskt perspektiv, 
underlätta de möjligheter till kontroll av andra regelverk på yrkes-
trafikområdet som skapas genom de nya tekniska systemen och in-
formationen som kommer in genom dessa. 

Utredningen har ovan i viss mån berört dessa frågeställningar, 
men har inte analyserat vilka regeländringar som skulle kunna bli 
aktuella. I detta avsnitt kommer utredningen att närmare analysera ut-
formningen av teknik och administration utifrån bl.a. bestämmelser 
om offentlighet och sekretess och skyddet av den personliga integri-
teten och vilka ändringar eller tillägg i gällande författningar som kan 
bli aktuella. 

Eftersom utredningens uppdrag avseende det nya miljöstyrande 
systemet är begränsat och inskränker sig till vissa frågeställningar rör-
ande ett nytt avståndsbaserat system är det inte möjligt att fullt ut 
analysera vilka ändringar och tillägg i gällande författningar som kan 
bli aktuella. När den slutliga utformningen av ett nytt svenskt av-
ståndsbaserat system ska avgöras kommer sannolikt både Neder-
länderna och Danmark att ha kommit långt i arbetet med att införa 
nya avståndsbaserade system. De överväganden och bedömningar 
som har gjorts i dessa länder kan vara värdefulla i arbetet med det 
nya avståndsbaserade systemet. Dessutom går den tekniska utveck-
lingen på området snabbt framåt och det är av yttersta vikt att vid 
utformningen av det nya avståndsbaserade systemet beakta den kun-
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skap som t.ex. leverantörer av vägtullssystem besitter avseende tek-
niken avseende såväl skatteuttag som kontroll i sådana system. Detta 
bl.a. eftersom utformningen av vissa delar av systemet, såsom diffe-
rentieringen av skatten, behöver vara möjliga att genomföra tekniskt, 
men även för att kunna bedöma kostnaderna för det nya systemet. 
Såvitt utredningen erfar har t.ex. kostnaderna för hårdvaran, såsom 
ombordenheterna och kontrollsystemets kamerautrustning, sjunkit 
kraftigt de senaste åren. 

8.7.2 Utredningens överväganden rörande systemet för uttag 
av skatt 

Bedömning: Kartpassningen och beräkningen av den avstånds-
baserade skatten bör göras centralt hos avgiftsupptagaren, dvs. 
Transportstyrelsen. 

Inledning 

Av kommittédirektiven framgår att frågan om vilken teknisk och 
administrativ lösning som bör väljas för uttag av skatt inom det nya 
miljöstyrande systemet inte ingår i utredningens uppdrag. Vidare 
framgår att de analyser som ska genomföras inom ramen för utred-
ningen bör utgå från att systemet för att ta ut skatten inom ett 
avståndsbaserat system bygger på ett elektroniskt avläsningsförfa-
rande med satellitpositionering som teknisk lösning för skatteut-
taget. En utgångspunkt enligt kommittédirektiven bör även vara att 
skatten tas ut med hjälp av en marknadsmodell där privata aktörer 
(tjänsteleverantörer) förser de skattskyldiga med godkänd fordons-
utrustning och mäter väganvändningen samt vidarebefordrar vägan-
vändningsinformationen till Transportstyrelsen som fattar beslut 
för Skatteverkets räkning. Utredningen analyserar nedan hur beräk-
ningen av den avståndsbaserade skatten bör utformas bl.a. med hän-
syn till integritetsaspekter men även ur kostnads-, effektivitets- och 
rättssäkerhetssynpunkt. Behandlingen av personuppgifter analyseras 
vidare i avsnitt 8.7.4. 
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En centraliserad tjänst för kartpassning och beräkning 
av den avståndsbaserade skatten 

Det nya avståndsbaserade systemet för uttag av skatt kommer så-
ledes baseras på att en satellitbaserad ombordenhet blir obligatorisk 
i alla tunga lastbilar och att denna enhet kontinuerligt registrerar 
fordonets position. Det rör sig således om användning av lokaliser-
ingsteknik, som gör det möjligt att spåra fordonen, och i förläng-
ningen förarna. Såväl Europeiska datatillsynsmannen som den s.k. 
artikel 29-gruppen har tidigare betonat att behandlingen av lokali-
seringsuppgifter är en särskilt känslig fråga som berör centrala ting 
som friheten att kunna röra sig anonymt, där det krävs särskilda 
skyddsåtgärder för att förhindra att enskilda individer övervakas och 
att uppgifter används på felaktigt sätt.50 Lokaliseringsuppgifter har 
således ansetts utgöra en känslig fråga men uppgifterna utgör inte 
s.k. känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.51 

Systemet innebär att det kontinuerligt samlas in uppgifter om 
fordonens position och förflyttningar, vilket kan innebära en risk för 
kartläggning av enskildas rörelsemönster. Hur stor denna risk är 
beror på var/hos vem de olika delarna i processen för skatteuttag 
utförs. I ett elektroniskt vägtullssystem finns det, såsom framgår av 
avsnitt 3.3 tre huvudsakliga aktörer, avgiftsupptagaren (för Sveriges 
del kommer det vara Transportstyrelsen52), betalningsförmedlaren 
och väganvändaren (åkaren).53 Ombordenheten samlar in positions- 
och tidsdata. Utifrån de registrerade positionerna fastställs genom 
s.k. kartpassning (map-matching) var i vägnätet ett fordon befinner 
sig med hjälp av en digital karta över vägnätet. Därigenom omvandlas 
positionerna till en färdväg och det kan fastställas vilka vägsegment 
som använts och vilken taxa som är tillämplig. Utifrån dessa upp-
gifter beräknas skattebeloppets storlek. Kartpassningen kan utföras 

 
50 Europeiska datatillsynsmannen (2010), punkt 45 och Article 29 Data Protection Working 
Party (2005). 
51 Artikel 9 i dataskyddsförordningen reglerar s.k. känsliga personuppgifter. 
52 Regeringen har i propositionen Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem 
föreslagit att Transportstyrelsen ska utses till avgiftsupptagare på allmän väg (prop. 2021/22:118 
s. 34 och 35). I dagsläget är det Trafikverket som är avgiftsupptagare, 3 § första stycket förord-
ningen (2014:59) om elektroniska vägtullssystem. 
53 Om det inte är fråga om det elektroniska europeiska systemet för den elektroniska vägtulls-
tjänsten (EETS) kan det även finns tjänsteleverantörer som inte är betalningsförmedlare, jfr 
exempelvis de s.k. toll declaration operators (TDOs) i det ungerska vägtullssystemet HU-GO, 
som endast tillhandahåller ombordenheter som registrerar väganvändningen, se 4icom, Steer 
Davies Gleave (2015) s. 19 och 20. 
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antingen i fordonet, hos betalningsförmedlaren eller hos avgifts-
upptagaren. 

Här spelar ombordenhetens tekniska utformning roll. Generellt 
har man i vägtullssammanhang tagit upp två typer av omborden-
heter; de som använder s.k. tjocka klienter och de som använder s.k. 
tunna klienter. 

I ombordenheter som använder en s.k. tjock klient (nedan tjock 
ombordenhet) görs kartpassningen och beräkningen av skatten direkt 
i ombordenheten, vilket innebär att tids- och positionsdata stannar i 
fordonet. Detta har ansetts utgöra en fördel i integritetssynpunkt och 
därför har tjocka klienter förespråkats av International Working 
Group on Data Protection in Telecommunications i Report and 
Guidance on Road Pricing, den 13 mars 2009 (Sofia Memorandum).54 
I yttrandet över det kommande vägtullssystemet för tunga lastbilar i 
Nederländerna förespråkar även den nederländska dataskyddsmyn-
digheten användningen av en s.k. tjock ombordenhet.55 Det finns 
dock flera nackdelar med tjocka ombordenheter. Dessa omborden-
heter använder en digital karta över vägnätet och när det beskattade 
vägnätet utökas eller taxorna ändras måste alla tjocka ombordenheter 
uppdateras innan de kan användas. Om en betalningsförmedlare er-
bjuder sina tjänster i flera länder med en och samma ombordenhet 
måste enheten förses med digitala kartor över flera länder. Detta kan 
medföra problem eftersom alla ombordenheter i praktiken inte kan 
förväntas ha minneskapacitet att lagra alla kartor. 

Om ombordenheten i stället använder en s.k. tunn klient (nedan 
tunn ombordenhet), samlar enheten in positions- och tidsdata och 
skickar sedan över datan till betalningsförmedlaren. Kartpassningen 
och beräkningen av den avståndsbaserade skatten kan därefter göras 
antingen i betalningsförmedlarens system eller centralt i avgiftsupp-
tagarens system. Användningen av tunna ombordenheter ökar där-
med risken för en kartläggning av lastbilarnas rörelsemönster, men 
innebär samtidigt att uppdateringen av taxor eller det beskattade väg-
nätets storlek snabbt och enkelt kan göras antingen i betalningsför-
medlarens eller avgiftsupptagarens system. Såvitt utredningen erfar är 
det främst tunna ombordenheter som används i befintliga elektro-
niska vägtullssystem i Europa. I det föreslagna systemet i Neder-

 
54 International Working Group on Data Protection in Telecommunications (2009) s. 5. 
55 Autoriteit Persoonsgegevens (2019) s. 3, se även Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021b) 
s. 58. 
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länderna är det upp till betalningsförmedlaren var kartpassningen 
sker, dvs. i ombordenheten eller i betalningsförmedlarens ”back 
office”.56 Enligt utredningens mening bör även den svenska lagstift-
ningen vara teknikneutral och inte reglera exakt teknisk utformning 
av ombordenheten. 

Riskerna med systemet är olika stor beroende på om kartpass-
ningen sker hos betalningsförmedlaren eller hos avgiftsupptagaren. 
För att kunna utföra sina uppgifter inom ramen för den avstånds-
baserade skatten bör det räcka att avgiftsupptagaren erhåller upp-
gifter om antal körda kilometer uppdelat på vägtyp och taxa. Ur 
integritetssynpunkt är det en fördel med om kartpassningen sker 
hos betalningsförmedlaren och endast aggregerade tids- och posi-
tionsdata (utöver information om olika fordonsparametrar) skickas 
till avgiftsupptagaren så att denna kan fastställa skattens storlek. Detta 
eftersom de olika faserna av skatteuttagsprocessen då delas upp 
mellan olika aktörer och avgiftsupptagaren inte behandlar samtliga 
uppgifter centralt i sitt system. En sådan lösning innebär att fordons-
ägaren kan välja betalningsförmedlare och därmed också välja vilken 
aktör som får hantera informationen om fordonens positioner. 
Denna information kan nämligen även ge möjligheter för betalnings-
förmedlaren att erbjuda mervärdestjänster, såsom möjligheten att på 
en karta följa lastbilarnas förflyttningar (eng. journey visualization). 

Även om betalningsförmedlaren endast lämnar aggregerad infor-
mation till avgiftsupptagaren, dvs. Transportstyrelsen, kommer denne 
i vissa fall behöva få tillgång till den rörelse- och positionsdata som 
lagras hos betalningsförmedlaren. Det rör sig dels om de fall då den 
skattskyldige har invändningar mot betalningen av den avståndsba-
serade skatten, dels för att utföra stickprovskontroller för att kontrol-
lera att betalningsförmedlaren beräknat skatten korrekt. Skatteverket 
skulle också kunna behöva få ta del av uppgifterna vid en eventuell 
revision. 

Sammantaget kan integritetsaspekter tala för att uppgifter om 
fordonens position och förflyttningar som huvudregel stannar hos 
betalningsförmedlaren och endast aggregerad data lämnas till av-
giftsupptagaren så att denna kan fastställa skattens storlek. 

Det finns dock flera omständigheter som talar för att kartpass-
ningen och beräkningen av vägtull ska göras centralt hos avgiftsupp-
tagaren, dvs. att rådata om fordonens position ska skickas till avgifts-

 
56 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2021b) s. 47. 
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upptagaren. En fördel är att beräkningen görs på samma sätt för alla 
väganvändare, vilket säkerställer en enhetlig beskattning av vägan-
vändarna.57 Om beräkningen i stället utförs av betalningsförmed-
larna kan skatten för samma sträcka bli olika beroende på vilken 
betalningsförmedlare som användaren valt. Detta eftersom det är 
upp till betalningsförmedlaren hur beräkningen görs och denna kan 
bli olika beroende på vilka algoritmer och tekniska lösningar som 
betalningsförmedlaren valt att använda. Visserligen kan det uppstäl-
las krav på att betalningsförmedlarens tekniska system ska ha viss 
grad av noggrannhet avseende registrerade kilometrar, vilket görs i 
t.ex. Belgien58, men det går därigenom inte att säkerställa att beräk-
ningen görs enhetligt för samtliga väganvändare. 

En lösning med en centraliserad beräkning av vägtullen skulle 
också göra det enklare att genomföra en lösning för förbättrad kon-
troll av cabotagetransporter som bygger på information om gräns-
passager från systemet för uttag av skatt. Administrationen av den 
förbättrade kontrollen och även den lagtekniska utformningen skulle 
förenklas om avgiftsupptagaren får tillgång till rådata om fordonens 
position. Detta eftersom det annars måste ställas krav på betalnings-
förmedlaren att lämna vissa uppgifter (uppgifter om gränspassager, 
se avsnitt 8.6.2) till avgiftsupptagaren, trots att uppgiftslämnandet inte 
är nödvändigt för att kunna beräkna den avståndsbaserade skatten. 

En EETS-betalningsförmedlare ska enligt artikel 5.7 i EETS-
direktivet ge en avgiftsupptagare den information som behövs för 
att beräkna och tillämpa en vägtull för de fordon som betalningsför-
medlaren har ett ansvar att förmedla betalning för. Avgiftsuppta-
garen ska även få all information som är nödvändig för att kontrol-
lera beräkningen av den vägtull som betalningsförmedlaren faktu-
rerar väganvändaren. Den mängd och typ av uppgifter som ska skickas 
till avgiftsupptagaren bör enligt skäl 16 i direktivet begränsas till ett 
strikt minimum. Uppgifter om gränspassager skulle lämnas enbart i 
syfte att förbättra kontrollen av cabotagetransporter. Det kan ifråga-
sättas om det är förenligt med EETS-direktivet att ställa ett sådant 
krav på betalningsförmedlaren i och med att uppgifterna inte utgör 
information som behövs för att beräkna och tillämpa en vägtull för 
de aktuella fordonen. 

 
57 Jfr Toll Collect (2021b) s. 25. 
58 Viapass (2016) s. 4 och 5. 
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Den svenska marknaden är dessutom relativt liten och perifer och 
kanske inte anses tillräckligt attraktiv för att locka till sig EETS-
betalningsförmedlare som vill erbjuda sina tjänster. Enligt utred-
ningens mening bör således särlösningar undvikas i det svenska 
systemet, dvs. lösningar som inte används i befintliga vägtullssystem 
i andra medlemsstater inom EU. Detta för att inte ytterligare minska 
möjligheterna till framväxt av en marknad för EETS-betalningsför-
medlare i Sverige. Att ställa krav på att betalningsförmedlare ska 
lämna uppgifter till avgiftsupptagaren om utländska fordons gräns-
passager skulle möjligen kunna utgöra en sådan särlösning. 

I och med regleringen i artikel 5.7 EETS-direktivet är det möjligt 
att införa en lösning där betalningsförmedlaren skickar rådata, dvs. 
uppgifter om fordonens position och förflyttningar, till avgiftsupp-
tagaren som sedan utför kartpassning och beräkning av vägtullen. En 
sådan lösning skulle innebära att uppgifterna om gränspassager kan 
”hämtas” ur dessa uppgifter utan att betalningsförmedlaren behöver 
åläggas en uppgiftsskyldighet. Denna lösning är dock mindre för-
delaktig ur integritetssynpunkt eftersom avgiftsupptagaren då har 
tillgång till all information om fordonens förflyttningar; informa-
tion som i vissa fall kan kopplas till fordonets ägare som kan vara en 
fysisk person. Samtidigt är det en lösning som blir allt vanligare i 
Europa. Tyskland kommer exempelvis att övergå till en sådan lös-
ning efter att det under 2021 beslutades om en lagändring som inne-
bär att betalningsförmedlarna fr.o.m. 2026 inte längre får utföra kart-
passning och beräkning av vägtull. Dessa uppgifter kommer därefter 
att utföras centralt av Bundesamt für Güterverkehr (BAG) (som 
gett detta uppdrag till Toll Collect). Betalningsförmedlarna måste 
efter denna tidpunkt överföra all data avseende fordonens förflytt-
ningar till BAG/Toll Collect, varpå uppgifterna måste raderas ur 
betalningsförmedlarnas system. Efter att BAG/Toll Collect har 
beräknat vägtullens storlek rapporteras dessa uppgifter tillbaka till 
betalningsförmedlarna så att dessa kan fakturera väganvändarna mot-
svarande belopp. Tyskland kommer således övergå till ett system med 
en tvingande, centraliserad kartpassningstjänst.59 Även Danmark, 
som har planer på att införa ett kilometerbaserat vägtullssystem för 
tunga lastbilar fr.o.m. 2025, har för avsikt att använda en central 
tjänst för beräkning av vägtull.60  

 
59 Toll Collect (2021). 
60 Zabic (2021). 
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Mot denna bakgrund anser utredningen att även Sverige bör välja 
att ha en centraliserad tjänst för kartpassning och beräkning av den 
avståndsbaserade skatten hos avgiftsupptagaren, dvs. Transportsty-
relsen. Detta skulle, som ovan nämnts, göra det enklare att genom-
föra en lösning för förbättrad kontroll av cabotagetransporter som 
bygger på information om gränspassager från systemet för uttag av 
skatt. Valet av en centraliserad tjänst för kartpassning och beräkning 
innebär att det bör bli fråga om tunna ombordenheter. Med hänsyn 
till den snabba tekniska utvecklingen är det dock angeläget att lag-
regleringen i så stor utsträckning som möjligt är teknikneutral. Det 
bör därför inte uppställas några krav på vilken typ av ombordenhet som 
ska användas. Kravspecifikationen bör i stället rikta in sig på exem-
pelvis vilken datakvalitet som betalningsförmedlaren måste uppfylla. 

8.7.3 Utredningens överväganden rörande kontrollsystemet 

Inledning 

I enlighet med redogörelsen i avsnitt 8.3.4 kommer kontrollsy-
stemet att bestå av kontrollstationer, fasta eller flyttbara, som via 
mikrovågsteknik kommunicerar med och läser av ombordenheten 
bl.a. för att kontrollera om ombordenheten verkligen används i rätt 
fordon och om den är påslagen. Kontrollstationerna är även utrustade 
med kameror för att detektera och klassificera fordonet och för auto-
matisk nummerplåtsavläsning. Nedan analyseras kontrollsystemets 
utformning utifrån bl.a. bestämmelserna i kamerabevakningslagen 
(2018:200) och därefter hur kontrollsystemet skulle kunna utformas 
om alternativet att använda informationen från kontrollsystemet för 
att förbättra möjligheterna till kontroll av cabotagetransporter skulle 
införas. Behandlingen av personuppgifter analyseras vidare i av-
snitt 8.7.4. 
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Användningen av kameror i kontrollsystemet 

Bedömning: Användningen av kameror i kontrollsystemet utgör 
kamerabevakning och omfattas av kamerabevakningslagen. 
Kamerabevakningen bör undantas från kravet på tillstånd men 
något undantag från upplysning om kamerabevakning bör inte 
införas. 

Användningen av kameror utgör kamerabevakning 

En utgångspunkt i kommittédirektiven är att kontrollsystemet ut-
görs av kontrollstationer med bl.a. kamerautrustning. I Belgien 
(liknande lösning föreslås i Nederländerna) används flera olika typer 
av kameror för att fotografera och klassificera fordonen samt för att 
läsa av fordonens registreringsskyltar. Sedan det belgiska systemet 
togs i bruk har dock teknikutvecklingen gått framåt. Med dagens 
teknik kan det exempelvis vara tillräckligt med en enda enhet som 
innehåller all teknik som krävs (bl.a. kameror) för att detektera och 
klassificera fordonen, räkna antalet axlar samt läsa av registrerings-
skyltarna. Med tanke på den fortsatt snabba tekniska utvecklingen 
är det enligt utredningen inte möjligt att förutse hur kontrollsyste-
met kommer att utformas tekniskt. Det kan dock antas att kameror 
fortsatt kommer att behövas vid kontrollstationerna. All användning 
av kameror som innebär att någon personuppgift samlas in omfattas av 
dataskyddsförordningen och kompletterande nationell lagstiftning, 
såsom olika myndigheters registerförfattningar. Kamerabevaknings-
lagen kompletterar dataskyddsförordningen och kan bli tillämplig 
under förutsättning att kameraanvändningen vid kontrollstationerna 
utgör kamerabevakning. 

Med kamerabevakning avses bl.a. att en tv-kamera, ett annat optisk-
elektroniskt instrument eller en därmed jämförbar utrustning, utan att 
manövreras på platsen, används på ett sätt som innebär varaktig eller 
regelbundet upprepad personbevakning, 3 § 1 kamerabevaknings-
lagen. Av förarbetena till kamerabevakningslagen (prop. 2017/18:231 
s. 41) framgår bl.a. följande. Begreppet personbevakning bör ges mot-
svarande innebörd som begreppet personövervakning i kameraöver-
vakningslagen. Med detta avses att människor kan identifieras genom 
bevakningen. För att en möjlighet till identifiering ska anses föreligga 
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krävs att sådana kännetecken kan iakttas som gör att man utan större 
osäkerhet kan skilja de personer som iakttas från andra personer. Så 
är t.ex. fallet om hela personen eller personens ansikte syns tydligt. 
Även sådant som utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller 
särskild kroppskonstitution kan dock möjliggöra identifiering. Som 
utredningen konstaterar är begreppet personbevakning snävare än 
begreppet personuppgiftsbehandling. Detta innebär exempelvis att 
kameror som används i parkeringshus enbart för att läsa av bilars 
registreringsnummer inte omfattas av lagens tillämpningsområde. 

I kamerabevakningslagen undantas viss kamerabevakning från 
tillståndsplikt. Det gäller bl.a. bevakning som Trafikverket bedriver 
vid en betalstation eller kontrollpunkt som avses i bilagorna till lagen 
(2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in uppgifter 
som behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för 
att kontrollera att sådan skatt betalas, eller vid en betalstation på all-
män väg som används vid uttag av infrastrukturavgifter enligt lagen 
(2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och som sker för att samla 
in uppgifter som behövs för att beslut om infrastrukturavgift ska 
kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift betalas. Av för-
arbetena till införandet av nämnda undantag (prop. 2003/04:145 
s. 94) framgår att i samband med övervakningen inom ramen för 
trängselskattesystemet är det primära objektet fordonet och, till skill-
nad från vad som är fallet vid hastighetsövervakningen, räcker det 
således att fotografera fordonets registreringsskylt. Med hänsyn 
härtill torde risken för att överskottsinformation, t.ex. vem som är 
passagerare i ett fordon, fångas på en bild vara större vid hastighets-
övervakningen än vid den kameraövervakning som är nödvändig 
inom ramen för trängselskattesystemet. Vidare är det typiskt sett 
mindre integritetskränkande att fotografera ett fordons registrer-
ingsskylt än att fotografera föraren av ett fordon. 

I fråga om kamerabevakning vid trängselskatt och infrastruktur-
avgifter har lagstiftaren således ansett att kamerorna omfattas av 
kamerabevakningslagen, och därigenom även uppfyller kriteriet per-
sonbevakning, trots att de endast tar upp ett litet område kring for-
donens registreringsskyltar och inte på något sätt är ägnade, placerade 
eller i övrigt uppsatta för att kunna fånga människor på bild. Kontroll-
systemet i det nya miljöstyrande systemet kommer innefatta använd-
ningen av olika typer av kameror. Precis som när det gäller trängsel-
skattesystemet ska fordonet vara det primära objektet. Det räcker 
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dock inte att fotografera fordonets registreringsskylt eftersom det 
utifrån fotografierna exempelvis ska kunna kontrolleras om de for-
donsparametrar som finns angivna för fordonet61 stämmer överens 
med de som framgår av fotografierna. Dagens kamerateknik är så 
pass utvecklad att det är möjligt att automatiskt räkna antalet axlar 
på ett fordon. Enligt utredningens mening finns det inte skäl att göra 
en annan bedömning avseende de kameror som kommer att ingå i 
kontrollsystemet för det nya miljöstyrande systemet än den bedöm-
ning som gjorts avseende trängselskattesystemet. Kamerorna an-
vänds därmed på ett sätt som innebär personbevakning och eftersom 
användningen är varaktig är det fråga om kamerabevakning. 

Kamerabevakningen bör undantas från kravet på tillstånd 

Frågan är om kamerabevakningen inom det nya avståndsbaserade 
systemet bör undantas från kravet på tillstånd. 

Till skillnad från när det gäller trängselskatten och infrastruktur-
avgifterna räcker det inte att fotografera fordonets registreringsskylt 
utan även fordonet kommer att behöva fotograferas. Samtidigt är 
kamerabevakningen inte inriktad på föraren, vilket är fallet när det 
gäller polisens hastighetsövervakning, utan fordonet. Eftersom det 
kommer vara nödvändigt att fotografera hela fordonet finns det 
dock en risk att föraren eller passageraren i ett fordon fångas på bild. 
Programvaror i kamerorna bör därför se till att personer som even-
tuellt fångas upp på bilderna görs oigenkännliga. Till skillnad från 
polisens hastighetsövervakning och den kamerabevakning som sker 
inom ramen för trängselskatte- och infrastrukturavgiftssystemen 
där alla vägtrafikanter kan beröras är det i det nya miljöstyrande sy-
stemet fråga enbart om förare av tunga fordon, dvs. yrkeschaufförer. 
Användning av kamerabevakning bör därför vara mindre integritets-
kränkande än den kamerabevakning som sker inom ramen för övrig 

 
61 Jfr artikel 2.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/204 av den 28 novem-
ber 2019 om detaljerade skyldigheter för leverantörer av vägtulltjänster i Europeiska systemet 
för elektroniska vägtulltjänster (EETS), minimiinnehåll i EETS-områdesdeklarationen, elek-
troniska gränssnitt och krav för driftskompatibilitetskomponenter, och om upphävande av 
beslut 2009/750/EG där det framgår att EETS-leverantören, om inte annat avtalats, ska förse 
avgiftsupptagaren med information som krävs för att tillämpa vägtullen på EETS-användarnas 
fordon, eller för att göra det möjligt för avgiftsupptagaren att kontrollera beräkningen av den 
vägtull som EETS-leverantören tillämpar på EETS-användarnas fordon och då bl.a. de para-
metrar för klassificering av fordon som krävs för att fastställa tillämplig taxa (punkt d). Av 
artikel 2.5 i samma förordning framgår att EETS-leverantörerna ska ansvara för fasta para-
metrar för klassificering av fordon som är lagrade i fordonsutrustning eller i deras back office. 
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kamerabevakning som omfattas av undantag från tillståndsplikt inom 
vägtrafiken. Detta även med beaktande av att hela fordonet måste 
fotograferas. Utredningen anser således att kamerabevakningen bör 
undantas från kravet på tillstånd. Ett tillägg kommer således behöva 
göras i 9 § kamerabevakningslagen, som reglerar de fall då tillstånd 
till kamerabevakning inte krävs. Bestämmelsens fjärde punkt avser 
bevakning som Trafikverket bedriver, vilket kommer att gälla även 
den kamerabevakning som kommer att bli aktuell i det nya avstånds-
baserade systemet. Lämpligen bör en ny punkt 4e införas som om-
fattar den bevakning som Trafikverket bedriver vid kontrollstationer 
och som sker för att samla in uppgifter som behövs för att kontrol-
lera regelefterlevnaden avseende den avståndsbaserade skatten. 

Ska undantag från upplysning om kamerabevakning göras? 

Kamerabevakningslagen innehåller ett krav på att upplysning om 
kamerabevakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på något 
annat verksamt sätt. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid bevak-
ningen, ska en särskild upplysning lämnas om detta (15 §). Regel-
verket innebär också en rätt till information till den enskilde om den 
personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär. I för-
arbetena framhålls att det från integritetssynpunkt är viktigt att den 
som blir bevakad informeras om bevakningen på ett tydligt sätt. Att 
bevakningen är känd är enligt förarbetena också av avgörande bety-
delse för att den ska vara effektiv i brottsförebyggande syfte (prop. 
2017/18:231 s. 88). Det vanligaste sättet att uppfylla kravet på upp-
lysning är genom tydlig skyltning i direkt anslutning till den plats 
som kamerabevakas. 

Vissa undantag från upplysningskravet och rätten till information 
görs i lagen. Upplysning behöver inte lämnas vid exempelvis auto-
matisk hastighetsövervakning. Undantagen har tillkommit bl.a. med 
hänvisning till att integritetsintrånget i de aktuella fallen är begränsat 
och att själva syftet med övervakningen skulle motverkas genom ett 
ovillkorligt krav på upplysning (prop. 2017/18:231 s. 92 och bl.a. 
prop. 1989/90:119 s. 30). 

Frågan är om undantag från upplysningskravet bör införas för 
den kamerabevakning som bedrivs vid kontrollstationerna inom det 
nya avståndsbaserade systemet. 
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När det gäller kamerabevakningen vid betalstationerna och kon-
trollpunkterna inom trängselskattesystemet har något undantag från 
upplysningskravet inte införts. I det sammanhanget har upplysnings-
kravet framhållits som en omständighet som låg till grund för att 
kamerabevakning kunde accepteras och att bevakningen kunde 
undantas från kravet på tillstånd (prop. 2003/04:145 s. 94). 

Undantaget för sådan kamerabevakning som bedrivs av Polis-
myndigheten vid automatisk hastighetsövervakning syftar till att 
undvika menlig inverkan på upptäckt, utredning eller lagföring av ett 
särskilt brott (prop. 2017/18:231 s. 93). I förarbetena framhålls att 
de uppgifter som samlas in när ett fordon har överskridit gällande 
hastighetsbegränsning sedan kan användas i en brottsutredning som 
omfattas av bestämmelserna om förundersökning i rättegångsbalken. 
Dessa bestämmelser innehåller bl.a. krav på att den som är skäligen 
misstänkt ska underrättas om misstanken och få ta del av det som 
har förekommit vid förundersökningen (prop. 2017/18:231 s. 93). 

Kamerabevakningen vid kontrollstationerna sker för att upptäcka 
de som försöker undvika att betala avståndsbaserad skatt. I likhet 
med kamerabevakningen inom trängselskattesystemet rör det sig där-
med om en bevakning av fiskal karaktär, till skillnad från kamera-
bevakningen vid automatisk hastighetsövervakning, som syftar till 
att upptäcka hastighetsöverträdelser, dvs. straffbara handlingar (jfr 
prop. 2003/04:145 s. 93). En upplysning om den kamerabevakning 
som bedrivs, såväl vid fasta som vid flyttbara kontrollstationer, 
skulle också kunna ha en viss avhållande effekt genom att förare av 
tunga fordon då blir medvetna om risken för upptäckt. Möjligheterna 
för en förare att hinna anpassa sin körning och undgå kontroll 
bedöms vara förhållandevis små eftersom upplysningen om kamera-
bevakning bör kunna placeras vid, eller i nära anslutning till, kon-
trollstationen. Mot denna bakgrund saknas det skäl att införa ett 
undantag från upplysningskravet när det gäller kamerabevakningen 
vid kontrollstationerna inom ramen för det nya avståndsbaserade 
systemet. 
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Närmare om kamerabevakningen 

Vid kontrollstationerna kommer kamerabevakning användas för att 
kontrollera regelefterlevnaden hos de fordon som passerar. Varje 
fordon som närmar sig en kontrollstation detekteras av kameraut-
rustningen vid kontrollstationen. Utrustningen vid kontrollsta-
tionen bör ha möjlighet att läsa av registreringsskyltar och klassi-
ficera fordonet. För det fall en differentiering av skatten utifrån 
fordonets antal axlar blir aktuell bör utrustningen därutöver kunna 
räkna antalet axlar på passerande fordon. I kontrollsystemet kom-
mer uppgifter om fordon samlats in genom kamerabevakning, vilket 
redogjorts för ovan. Det är alltså fråga om det bildmaterial avseende 
ett fordon som bevakningskameran vid kontrollstationen har fångat, 
med tillhörande uppgift om tid och plats för passagen. Uppgifterna 
skulle kunna utgöra personuppgifter, se avsnitt 8.7.4 nedan. Bild-
materialet kommer att användas för att kontrollera efterlevnaden av 
regleringen avseende den nya avståndsbaserade skatten, såsom om 
ombordenheten verkligen hör till det aktuella tunga fordonet och 
om enheten är påslagen. Det är enligt utredningens mening inte möj-
ligt att i dagsläget ta ställning till hur länge uppgifterna från kontroll-
stationerna bör lagras. Vissa överväganden i frågan kan dock göras. 

Några fasta tidsgränser för lagring av uppgifter finns inte i data-
skyddsförordningen. Dataskyddsförordningens princip om lagrings-
minimering (artikel 5.1 e) innebär dock att personuppgifter inte får 
förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade 
under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka 
personuppgifterna behandlas. 

Inledningsvis kan konstateras att kamerabevakningen är inriktad 
på fordonet och inte dess förare eller passagerare. Såsom tidigare 
konstaterats kommer det vara nödvändigt att fotografera hela for-
donet och det finns då en risk att föraren eller passageraren i ett 
fordon fångas på bild. Programvaror i kamerorna bör därför se till att 
personer som eventuellt fångas upp på bilderna görs oigenkännliga. 

Om fordonet vid passage av kontrollstationen inte klassificeras 
som ett sådant tungt fordon som omfattas av den avståndsbaserade 
skatten bör uppgifterna som genererats vid passagen raderas omedel-
bart. Om det vid passagen framgår att de uppgifter om t.ex. antal 
axlar och viktklass som angetts för fordonet är korrekta bör foto-
grafier som utvisar sådan information troligen kunna raderas. Om 
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någon misstanke om regelöverträdelse inte uppkommer vid den auto-
matiska kontrollen som genomförs vid passage av en kontrollstation 
bör all data i princip omedelbart, eller inom några dagar, kunna 
raderas från systemet. Det är troligen endast om det finns misstanke 
om överträdelse eller om det uppstår oklarheter vid den automatiska 
kontrollen som uppgifterna kan behöva sparas och gå vidare för fort-
satt kontroll. 

Utredningens överväganden rörande alternativet att använda 
information från kontrollsystemet för förbättrad kontroll av 
cabotagetransporter 

Utredningen har i avsnitt 8.6 föreslagit att informationen från 
systemet för uttag av skatt ska kunna användas för att förbättra möj-
ligheterna till kontroll av cabotagetransporter. Utredningen har emel-
lertid gjort bedömningen att det även är möjligt att använda infor-
mationen som kan inhämtas från kontrollsystemet för att förbättra 
möjligheterna till kontroll av cabotagetransporter. Det kan därför 
vara av vikt att analysera hur kontrollsystemet skulle kunna utfor-
mas utifrån en sådan alternativ lösning. 

Om informationen från kontrollsystemet ska användas i syfte att 
förbättra möjligheterna till kontroll av cabotagetransporter krävs att 
systemets utformning avviker från den i det belgiska Viapass-syste-
met och det föreslagna systemet i Nederländerna. Kontrollsystemet 
i dessa länder är inriktad på att kontrollera bl.a. om de tunga fordon 
som passerar har en fungerande ombordenhet, om enheten hör till 
det aktuella fordonet, om ombordenheten är manipulerad och om 
det finns ett avtal med en betalningsförmedlare. Om någon miss-
tanke om regelöverträdelse inte uppkommer vid denna kontroll 
raderas all data i princip omedelbart från systemet. Det är endast om 
det finns misstanke om överträdelse eller om det uppstår oklarheter 
vid den automatiska kontrollen som uppgifterna sparas och går 
vidare för fortsatt kontroll. Om informationen från kontrollsyste-
met skulle användas för att förbättra kontrollen av cabotagetrans-
porter måste informationen om samtliga utländska tunga fordons 
passage av den första kontrollstation som passeras sedan fordonet 
kört in i landet sparas, oaktat om det finns någon konkret misstanke 
om regelöverträdelse. Eftersom större delen av dessa fordon san-
nolikt inte kommer att misstänkas för regelöverträdelser väger 
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integritetsintresset tungt.62 Dessutom är det av vikt ur integritets-
synpunkt att fotografier och övrig registrerad information raderas 
omedelbart i kontrollstationen om ett fordon som passerar en kon-
trollstation inte omfattas av systemet (bl.a. fordon under 3,5 ton). 

Utöver att information om samtliga tunga fordon som passerar 
en kontrollstation måste sparas kommer denna information att 
behöva lagras under viss tid, åtminstone tills fordonet har lämnat 
landet. I de fall misstanke om överträdelse av bestämmelserna om 
cabotagetransporter uppkommer med anledning av att fordonet be-
döms ha överskridit tidsgränsen för sådana transporter måste upp-
gifterna lagras under en längre tid. Med tanke på att bestämmelserna 
om cabotagetransporter innebär en tidsgräns på sju dagar för utfö-
rande av cabotagetransporter bör en misstanke om regelöverträdelse 
rimligen uppkomma cirka tio dagar efter att fordonet kört in i landet. 
När samtliga cabotagetransporter utförts under vistelsen i Sverige, 
följer en karensperiod på fyra dagar innan ytterligare cabotagetrans-
porter kan utföras inom landet med samma fordon. Uppgifterna 
kommer därmed behöva sparas åtminstone fyra dagar efter att for-
donet lämnat landet. 

Eftersom användandet av information som skulle kunna inhäm-
tas från kontrollsystemet skulle innebära utvidgad och förlängd 
lagring av informationen kan det ifrågasättas om det kan anses vara 
informationen från kontrollsystemet för det avståndsbaserade syste-
met som används eller om det är det tekniska kontrollsystemet som 
i så fall används även för kontroll av cabotagetransporter. Utred-
ningen föreslår i avsnitt 8.6 att delar av informationen från systemet 
för uttag av skatt ska användas för att förbättra möjligheterna till 
kontroll av cabotagetransporter. För det fall detta förslag skulle 
frångås anser utredningen att det inte är lämpligt att utvidga och 
förlänga lagringen av informationen från kontrollsystemet i syfte att 
möjliggöra att informationen ska kunna användas för att förbättra 
möjligheterna till kontroll av cabotagetransporter. Det vore i så fall 
bättre att införa ett separat kontrollsystem som används för flera 
olika ändamål och där uppgifterna lagras i olika stor omfattning och 
under olika lång tid beroende på ändamålet med behandlingen. En 
sådan lösning skulle enligt utredningens uppfattning vara lättare att 
genomföra med hänsyn till dataskyddsförordningens principer om 
ändamålsbegränsning och lagringsminimering. 

 
62 Jfr resonemanget i SOU 2021:92 s. 370. 
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8.7.4 Behandling av personuppgifter 

Bedömning: Behandlingen av personuppgifter i anslutning till 
uttag och kontroll av den avståndsbaserade skatten ska ske inom 
ramen för bestämmelserna i vägtrafikdatalagen (2019:369), såvitt 
avser Transportstyrelsens verksamhet, och lagen (2001:181) om 
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 
såvitt avser Skatteverkets verksamhet. 

De uppgifter som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter enligt en ny lag om avståndsbaserad 
skatt bör registreras i vägtrafikregistret. Bestämmelser om gall-
ring av uppgifterna bör lämpligen föras in i vägtrafikdataförord-
ningen (2019:382). 

Skatteverket bör medges direktåtkomst till elektroniska hand-
lingar i ärenden som avser fordonsrelaterade skatter enligt den lag 
som kommer att avse den nya avståndsbaserade skatten. 

Skatteverket bör ansvara för att föra in vissa uppgifter i väg-
trafikregistret som behövs för Transportstyrelsens handläggning 
och uppgifter om beslut som Skatteverket fattar enligt den lag 
som kommer att avse den nya avståndsbaserade skatten. 

Regler om behandling av personuppgifter 

Dataskyddsförordningen är den generella regleringen 

Dataskyddsförordningen utgör fr.o.m. den 25 maj 2018 grunden för 
generell personuppgiftsbehandling inom EU. Dataskyddsförord-
ningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat. Förordningen kom-
pletteras av lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) samt sektorsspecifika 
registerförfattningar. Exempelvis regleras personuppgiftsbehand-
lingen på vägtrafikområdet, bl.a. behandlingen i vägtrafikregistret, i 
vägtrafikdatalagen (2019:369), förkortad VTDL, som innehåller be-
stämmelser om behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens 
verksamhet inom det området. Vid behandling av personuppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet gäller lagen (2001:181) om 
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. 
Vissa bestämmelser i dessa lagar gäller även behandling av uppgifter 
om juridiska personer. 
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En behandling av personuppgifter som faller under dataskydds-
förordningens tillämpningsområde får ske bara om det finns en 
rättslig grund för det. En sådan rättslig grund är att behandlingen av 
personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den personuppgiftsansvarige (artikel 6.1 c). En annan rätts-
lig grund är att behandlingen är nödvändig för att myndigheterna ska 
kunna utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e). Grunden 
för behandlingen ska vara fastställd i unionsrätten eller i medlems-
staternas nationella rätt (artikel 6.3 första stycket). 

Förutom att det ska finnas en rättslig grund måste all behandling 
av personuppgifter följa de principer som regleras i artikel 5.1 i data-
skyddsförordningen. Enligt artikel 5.1 a ska personuppgifter be-
handlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade. I artikel 5.1 b regleras principen om ändamålsbegräns-
ning som innebär att personuppgifter bara får samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behand-
las på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Andra exempel 
är principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c och principen om 
lagringsminimering i artikel 5.1 e. 

På det brottsbekämpande området gäller i stället brottsdatalagen 

Dataskyddsförordningen gäller inte för personuppgiftsbehandling 
som utförs av behöriga myndigheter i syfte att bl.a. förebygga, för-
hindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller förebygga eller för-
hindra hot mot den allmänna säkerheten. Personuppgiftsbehandling 
som utförs av behöriga myndigheter för sådana syften regleras i 
stället genom 2016 års dataskyddsdirektiv. Direktivets fullständiga 
namn är Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att före-
bygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF. Dataskyddsdirek-
tivet har i huvudsak genomförts genom brottsdatalagen (2018:1177). 
Brottsdatalagen gäller för behandling av personuppgifter som behöriga 
myndigheter utför för vissa syften. De i lagen angivna syftena är att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller 
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lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller upprätthålla all-
män ordning och säkerhet (1 kap. 2 § brottsdatalagen). Brottsdata-
lagen är subsidiär, vilket innebär att avvikande bestämmelser i andra 
lagar eller förordningar har företräde framför lagen. Avvikande be-
stämmelser av det slaget har samlats i särskilda registerförfattningar 
för behöriga myndigheter. För Polismyndigheten gäller t.ex. lagen 
(2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brotts-
datalagens område (polisens brottsdatalag). När Polismyndigheten 
behandlar personuppgifter för andra ändamål än de som angetts ovan 
gäller dataskyddsförordningen och dataskyddslagen med anslutande 
föreskrifter. Det är alltså ändamålet med behandlingen som avgör 
vilka regler som ska tillämpas. 

Närmare om ändamålsbestämmelserna i vägtrafikdatalagen och lagen 
om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 

Det är vanligt att man i författningar som reglerar myndigheters 
personuppgiftsbehandling delar upp ändamålen med behandlingen 
av personuppgifter i primära och sekundära. De primära ändamålen 
avser att tillgodose de behov som finns att behandla personuppgifter 
i de berörda myndigheternas egen verksamhet. De sekundära ända-
målen reglerar i vilken utsträckning personuppgifter som myndig-
heten samlat in för ett primärt ändamål får behandlas för att lämnas 
ut till enskilda eller till andra myndigheter i syfte att tillgodose deras 
behov. Det är de primära ändamålsbestämmelserna som är styrande 
för bl.a. vilka uppgifter som får samlas in av myndigheterna. Upp-
gifter får inte samlas in för att behandlas endast för de sekundära 
ändamålen (jfr prop. 2018/19:33 s. 77 och prop. 2017/18:95 s. 58). 
Såväl vägtrafikdatalagen som lagen om behandling av uppgifter i 
Skatteverkets beskattningsverksamhet är uppbyggd på detta sätt. 

I vägtrafikdatalagen utgår indelningen av ändamålsbestämmel-
serna från Transportstyrelsens huvudsakliga verksamhet på vägtrafik-
området, dvs. verksamheten som rör fordon, behörigheter, tillstånd 
och tillsyn. I 2 kap. 3 § VTDL regleras de primära ändamål för vilka 
personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som 
rör fordon. Enligt punkt 4 i bestämmelsen får personuppgifter be-
handlas om det är nödvändigt i Transportstyrelsens verksamhet avse-
ende skatter, avgifter, ersättningar och premier som är hänförliga till 
ett fordon. Ändamålet gör det möjligt för Transportstyrelsen att 
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behandla personuppgifter för att utföra arbetsuppgifter som gäller 
t.ex. vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt, väg-
avgift, trängselskatt, felparkeringsavgift och bonus för klimatbonus-
bil.63 De åtgärder som kan bli aktuella är bl.a. att utreda, bestämma, 
uppbära, redovisa, återbetala eller utbetala sådana skatter, avgifter, 
ersättningar och premier. Med uppbära avses att begära indrivning 
eller vidta andra åtgärder för verkställighet (prop. 2018/19:33 s. 205). 

I 1 kap. 4 § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet anges för vilka primära ändamål uppgifter 
får behandlas i beskattningsverksamheten. I stort sett hela Skatte-
verkets verksamhet inom beskattningsområdet omfattas av beskriv-
ningen av de primära ändamålen. I 1 kap. 5 § finns bestämmelser om 
s.k. sekundära ändamål. De sekundära ändamålen reglerar i vilken 
utsträckning personuppgifter, som myndigheten samlat in för ett 
primärt ändamål, får behandlas för att lämnas ut till annan verksam-
het inom den egna myndigheten, till enskilda eller till andra myn-
digheter för att tillgodose deras behov. 

Kommer personuppgifter att behandlas inom ramen för det nya 
avståndsbaserade systemet? 

Dataskyddsförordningen definierar, vilket framgår av avsnitt 8.4.1, 
en personuppgift som varje upplysning som avser en identifierad 
eller identifierbar fysisk person (artikel 4.1). Behandling av uppgifter 
om t.ex. juridiska personer omfattas således inte av förordningen (jfr 
skäl 14 i förordningen). Registreringsnummer och fordonsidentifi-
eringsnummer är att betrakta som personuppgifter t.ex. när upp-
gifterna är hänförliga till ett fordon vars registrerade ägare är en 
fysisk person (prop. 2018/19:33 s. 209). Såsom utredningen tidigare 
anfört kan det vara lämpligt att, åtminstone i ett inledningsskede, 
betrakta samtliga registreringsnummer som personuppgifter efter-
som det oftast är omöjligt att på förhand veta vilka nummer som kan 
hänföras till en individ och vilka som inte kan det. Detta även med 
beaktande av att det stora flertalet registreringsnummer som kom-
mer att behandlas i det nya avståndsbaserade systemet kommer att 
vara hänförliga till ett fordon vars registrerade ägare är en juridisk 
person. 

 
63 I förarbetena nämns även supermiljöbilspremien men den har numera upphört. 
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Systemet för uttag av skatt kommer innefatta behandling av per-
sonuppgifter såsom uppgifter om fordonets position och registre-
ringsnummer. Uppgifterna från ombordenheten innehåller normalt 
sett inte uppgifter om fordonets ägare eller innehavare. I och med 
att registreringsnumret i vissa fall kan härledas till en fysisk person 
kan även dessa uppgifter från ombordenheten anses utgöra person-
uppgifter. Kombinationen av uppgifter – registreringsnummer och 
fordonets position – är att anse som personuppgifter. I vissa fall, t.ex. 
om det saknas signal från ombordenheten och det aktuella fordonet 
saknar ett avtal med betalningsförmedlare, kan ytterligare person-
uppgifter att behöva behandlas såsom uppgifter om fordonets ägare 
eller innehavare, dennes adress och födelsedatum (i de fall det är 
aktuellt).64 

När det gäller kontrollsystemet kommer kamerorna fotografera 
fordon som passerar kontrollstationerna och för det fall en regel-
överträdelse misstänks kommer fotografierna, tillsammans med vissa 
övriga uppgifter såsom vilken kontrollstation som passerats, datum 
och klockslag för passage samt identifikationsnummer för ombord-
enheten, skickas för vidare utredning. En uppgift om tid och plats 
för när ett fordon passerar en kontrollstation skulle, i kombination 
med uppgift om registreringsnummer, i vissa fall kunna ge informa-
tion om en hur enskilda individer förflyttat sig. Detta förutsätter 
dock att föraren och fordonets ägare är en och samma person, t.ex. i 
fråga om enmansåkerier som bedrivs som enskild näringsverksam-
het. Under dessa särskilda förutsättningar skulle även uppgifter om 
tid och plats för en fordonspassage kunna utgöra personuppgifter.65 

I och med att kontrollsystemet innebär att passerande tunga 
fordon fotograferas kommer också tekniska uppgifter om ett fordon 
att behandlas, såsom uppgifter om fordonstyp och fabrikat, for-
donsmodell och möjligen fordonets färg. Dessa uppgifter kan som 
regel inte i sig anses som personuppgifter. Om fordonet ägas av en 
fysisk person och uppgifterna behandlas tillsammans med uppgifter 
om fordonets ägare kan uppgifterna dock utgöra personuppgifter 
(jfr prop. 2018/19:33 s. 67 och 98). 

 
64 Jfr EETS-direktivet bilaga I del II Uppgifter om fordonsägare eller fordonsinnehavare. 
65 Jfr den bedömning som Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden 
gjort i betänkandet Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) s. 386. 
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Behandling av personuppgifter hos Transportstyrelsen 

Den avståndsbaserade skatten kommer precis som den nuvarande 
vägavgiften vara relaterad till ett fordonsinnehav (jfr prop. 2018/19:33 
s. 90). De personuppgifter som behandlas hos Transportstyrelsen i 
samband med den nya avståndsbaserade skatten kommer således att 
omfattas av det primära ändamålet i 2 kap. 3 § 4 VTDL eftersom 
personuppgiftsbehandlingen kommer att vara nödvändig för att sty-
relsen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter inom ramen för det nya 
avståndsbaserade systemet. 

Transportstyrelsen kommer troligen också behöva behandla per-
sonuppgifter för att lämna ut till Skatteverket när det behövs för 
verkets handläggning av ett ärende om avståndsbaserad skatt. I 2 kap. 
4 § VTDL regleras de sekundära ändamål för vilka personuppgifter får 
behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som rör fordon för att 
lämnas ut till en annan statlig eller kommunal författningsreglerad 
verksamhet. I punkten 3 anges att personuppgifter får behandlas för 
att lämna ut uppgifter som behövs för ett beslut om eller utredning 
eller kontroll av skatt eller avgift som har samband med innehav av 
ett fordon. Som exempel nämns i förarbetena till bestämmelsen Skatte-
verkets behov av uppgifter om bl.a. fordon och fordonsägare för att 
kunna utreda och fatta beslut i frågor om fordonsskatt och undantag 
från skatteplikten enligt vägtrafikskattelagen och trängselskatt enligt 
lagen om trängselskatt (prop. 2018/19:33 s. 92). Transportstyrelsens 
behandling av personuppgifter för att lämna ut uppgifter till Skatte-
verket bör således omfattas av det sekundära ändamålet i 2 kap. 4 § 3 
VTDL. 

Vidare kan Transportstyrelsen antas behöva behandla person-
uppgifter för att lämna ut till Polismyndigheten när det behövs för 
myndighetens vägkontroller avseende den avståndsbaserade skatten. 
I 2 kap. 4 § 6 VTDL föreskrivs att personuppgifter får behandlas för 
att lämna ut uppgifter som behövs för tillsynsverksamhet. Trans-
portstyrelsens behandling av personuppgifter för att lämna ut upp-
gifter till Polismyndigheten bör kunna omfattas av detta sekundära 
ändamål. 

De uppgifter som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter enligt en ny lag om avståndsbaserad skatt 

266



Det nya miljöstyrande systemet och förbättrad kontroll av regelefterlevnad ... SOU 2022:13 

216 

bör registreras i vägtrafikregistret.66 Vilka uppgifter som ska föras in 
i vägtrafikregistret i fråga om den nya avståndsbaserade skatten bör 
framgå av en ny bilaga till vägtrafikdataförordningen (2019:382), 
förkortad VTDF, på det sätt som i dag görs i fråga om trängselskatt 
(bilaga 4) och infrastrukturavgifter (bilaga 5). Även om det enligt 
utredningens mening inte är möjligt att ange samtliga de uppgifter 
som kommer att behöva föras in i vägtrafikregistret, kan konstateras 
att det bör vara fråga bl.a. om ombordenhetens identifikationsnum-
mer, vilka vägsegment fordonet framförts på, fordonets registre-
ringsnummer och landskod, fordonets (total)vikt, skattebelopp, vissa 
uppgifter om beslut om avståndsbaserad skatt och beslut om undan-
tag från skatteplikt (enligt kommittédirektiven bör undantag göras 
för de fordon som enligt nuvarande regler är undantagna från väg-
avgift). Därutöver har Infrastrukturdepartementet i promemorian 
Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem föreslagit 
en ny 5 § i förordningen (2014:59) om elektroniska vägtullssystem 
där det anges att en EETS-betalningsförmedlare ska registreras i väg-
trafikregistret för ett fordon fr.o.m. den dag då ett avtal om att 
utföra vägtullstjänster i fråga om fordonet har träffats med en EETS-
väganvändare. Endast en EETS-betalningsförmedlare per fordon får 
vara registrerad som betalningsskyldig för fordonet en viss dag 
(promemorian s. 73 jfr prop. 2021/22:118 s. 59). 

I sammanhanget kan nämnas att den automatiserade behandling 
av personuppgifter som en EETS-betalningsförmedlare utför omfattas 
av bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (prop. 2021/22:118 
s. 56). 

Behandling av personuppgifter hos Skatteverket 

Utredningens uppdrag är begränsat, vilket medför att stora delar av 
regleringen kring ett nytt avståndsbaserat system inte är kända. Uti-
från de bedömningar som tidigare gjorts av Vägslitageskattekom-
mittén samt utifrån trängselskattesystemets utformning är det troligt 
att Skatteverket kommer att fullgöra vissa uppgifter i systemet såsom 
t.ex. att ompröva beslut om avståndsbaserad skatt. För att Skatte-
verket ska kunna fullgöra dessa uppgifter måste verket ha tillgång till 

 
66 Enligt 2 kap. 1 § VTDL ska Transportstyrelsen med hjälp av automatiserad behandling 
registrera personuppgifter för de i lagen angivna ändamålen. Uppgiftssamlingen benämns väg-
trafikregistret. 
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uppgifter som finns i hos Transportstyrelsen. Denna tillgång kan 
lämpligen genomföras på så sätt att verket får direktåtkomst67 till 
relevanta uppgifter i vägtrafikregistret. Sådan direktåtkomst kan med-
ges med stöd av 3 kap. 4 § VTDL. Enligt denna bestämmelse får 
direktåtkomst till personuppgifter hos Transportstyrelsen som ut-
gångspunkt endast medges för uppgifter i vägtrafikregistret. Reger-
ingen kan dock genom föreskrift besluta om undantag från den huvud-
regeln med stöd av bestämmelsens tredje stycke. Direktåtkomst kan 
således medges även till andra uppgifter än de som finns i vägtrafik-
registret. 

Ett sådant undantag har meddelats i 4 kap. 22 § VTDF där det 
anges att Transportstyrelsen får medge Skatteverket direktåtkomst 
till elektroniska handlingar i ärenden enligt lagen (2019:370) om for-
dons registrering och användning och förordningen (2019:383) om 
fordons registrering och användning samt i ärenden som avser for-
donsrelaterade skatter enligt 

1. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 

2. lagen (2004:629) om trängselskatt, 

3. vägtrafikskattelagen (2006:227), eller 

4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonskatt. 

Eftersom Skatteverket kan behöva tillgång till andra uppgifter än de 
som finns i vägtrafikregistret bör Skatteverket på samma sätt medges 
direktåtkomst till elektroniska handlingar i ärenden som avser for-
donsrelaterade skatter enligt den lag som kommer att avse den nya 
avståndsbaserade skatten. Detta bör lämpligen göras genom att den 
nya lagen tas upp i en av punkterna i 4 kap. 22 §, och således ersätter 

 
67 Det finns inte någon legaldefinition av ordet direktåtkomst. Det som typiskt sett avses är 
att någon har direkt tillgång till någon annans register eller databas och på egen hand kan söka 
efter information, dock utan att kunna påverka innehållet i registret eller databasen. Enligt 
Informationshanteringsutredningen bör direktåtkomst anses föreligga om en myndighet hos 
en annan myndighet har sådan teknisk tillgång till upptagningar som avses i 2 kap. 3 § andra 
stycket tryckfrihetsförordningen, dvs. om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med 
tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan 
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas (Myndighetsdatalag, SOU 2015:39 s. 390–393). 
Högsta förvaltningsdomstolen har använt samma definition av direktåtkomst (HFD 2015 
ref. 61). I begreppet direktåtkomst ligger också att den som är personuppgiftsansvarig för 
registret eller databasen saknar kontroll över vilka uppgifter som den som har direktåtkomst 
vid ett visst tillfälle tar del av. Från integritetssynpunkt har det därför ansetts viktigt att frågor 
om tillgång till uppgifter genom direktåtkomst regleras särskilt i registerlagstiftningarna (se 
bl.a. prop. 2000/01:129 s. 74 och prop. 2005/06:52 s. 8). 
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lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, vilken kommer att upp-
hävas om en avståndsbaserad skatt införs. 

Även Skatteverket kommer således att behandla personuppgifter, 
såsom uppgifter om fordonets registreringsnummer, fordonets ägare 
eller innehavare, adress etc. Att Skatteverket har rätt att i beskatt-
ningsdatabasen behandla uppgifter från vägtrafikregistret framgår av 
2 § första stycket 12 förordningen (2001:588) om behandling av 
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. 

Utredningen bedömer att den behandling av personuppgifter 
som kommer att äga rum hos Skatteverket med anledning av den av-
ståndsbaserade skatten kommer att omfattas av ändamålet i 1 kap. 
4 § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet. 

Skatteverket ansvarar i dagsläget för att föra in vissa uppgifter 
från beskattningsdatabasen och vissa andra uppgifter som är av bety-
delse för Transportstyrelsens uppdrag i vägtrafikregistret (2 kap. 2 § 
tredje stycket VTDF). Det avser uppgifter enligt bilaga 1 avsnitt 2.3, 
4 och 6 som behövs för Transportstyrelsens handläggning och upp-
gifter om beslut som Skatteverket fattar, enligt bl.a. lagen (1997:1137) 
om vägavgift för vissa tunga fordon. När ett avståndsbaserat system 
införs bör motsvarande gälla den nya avståndsbaserade skatten. 

Behandling av personuppgifter hos Polismyndigheten 

Utredningen utgår, vilket framgår i avsnitt 8.3.4, ifrån att Polismyn-
digheten kommer att ansvara för vägkontroller avseende den av-
ståndsbaserade skatten. För att Polismyndigheten ska kunna full-
göra sina uppgifter inom det nya avståndsbaserade systemet och 
utföra dessa vägkontroller på ett effektivt sätt bör myndigheten ha 
tillgång till uppgifter som finns i hos Transportstyrelsen. Det kan 
röra sig dels om uppgifter från vägtrafikregister, dels om uppgifter 
om misstänkta regelöverträdelser som samlas in i kontrollsystemet 
vid ett fordons passage av en kontrollstation (passagerapporter). 
Utredningen antar att dessa passagerapporter med vissa tidsintervall 
kommer att skickas till Transportstyrelsen för manuell kontroll eller 
utredning. 

Polismyndigheten kan antas ha behov av att få tillgång till upp-
gifterna utan fördröjning, t.ex. för att deras fordon automatiskt och 
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i realtid ska kunna notera fordon som är relevanta för vägkants-
kontroll. Eftersom myndighetens behov inte bedöms kunna upp-
fyllas genom utveckling av en fråga-svar-funktionalitet bör tillgången 
till uppgifter troligen ske genom direktåtkomst. Sådan direktåtkomst 
kan medges med stöd av 3 kap. 4 § VTDL. Enligt denna bestämmelse 
får direktåtkomst till personuppgifter hos Transportstyrelsen som 
utgångspunkt endast medges för uppgifter i vägtrafikregistret. Reger-
ingen kan dock genom föreskrift besluta om undantag från den 
huvudregeln med stöd av bestämmelsens tredje stycke. Utredningen 
kan i dagsläget inte bedöma om Polismyndigheten kan behöva till-
gång till andra uppgifter än de som finns i vägtrafikregistret. Om så 
är fallet bör Polismyndigheten, på samma sätt som Skatteverket, 
kunna medges direktåtkomst till elektroniska handlingar i ärenden 
som avser fordonsrelaterade skatter enligt den lag som kommer att 
avse den nya avståndsbaserade skatten. 

Det kan också vara lämpligt att polismän eller bilinspektörer ute 
på väg kan ta emot insamlade uppgifter om fordon som misstänks 
för regelöverträdelser direkt från närliggande kontrollstationer och 
därigenom ha möjlighet att stoppa fordon för vägkontroll. En sådan 
lösning väcker dock en del frågor som utredningen återkommer till 
nedan i avsnitt 8.9. 

Polismyndigheten kommer således att behandla personuppgifter, 
såsom uppgifter om fordonets registreringsnummer, fordonets ägare 
eller innehavare, adress etc. Utredningen bedömer att den behandling 
av personuppgifter som kommer att äga rum hos Polismyndigheten 
med anledning av den avståndsbaserade skatten inte kommer att om-
fattas av ändamålen i brottsdatalagen och polisens brottsdatalag. 
Detta eftersom behandlingen sker för att kontrollera om reglerna 
kring den nya avståndsbaserade skatten efterföljs, vilket bör falla utan-
för dessa lagars tillämpningsområde (jfr prop. 2017/18:232 s. 113). 

Den allmänna dataskyddsregleringen i dataskyddsförordningen 
och dataskyddslagen med anslutande föreskrifter ska därmed tilläm-
pas. Det krävs då rättslig grund för den personuppgiftsbehandling 
som kommer att utföras av Polismyndigheten. Av 2 kap. 2 § polis-
lagen (1984:387) framgår att till Polismyndighetens uppgifter hör bl.a. 
att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra 
störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten (punkt 1), över-
vaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när stör-
ningar har inträffat (punkt 2) och fullgöra den verksamhet som 
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ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser 
(punkt 5). För att Polismyndigheten ska kunna behandla person-
uppgifter bör införas bestämmelser där Polismyndighetens ansvar 
för vägkontroller avseende den avståndsbaserade skatten regleras. 
Därigenom säkerställs att det finns en rättslig grund för personupp-
giftsbehandlingen. 

Gallring av uppgifter 

Vissa uppgifter inom ramen för det nya avståndsbaserade systemet 
kommer att föras in i vägtrafikregistret, vilket redogjorts för ovan. 
Uppgifterna kommer att behövas bl.a. för att fatta beslut om av-
ståndsbaserad skatt och för att kontrollera att skatten betalas samt 
för informationsutbytet enligt lagen om elektroniska vägtullssystem. 
Dessutom kommer uppgifterna att behövas som underlag för eventu-
ella beslut som kan behöva fattas t.ex. om EETS-väganvändaren 
begär omprövning av ett beslut om avståndsbaserad skatt eller över-
klagar detta.68  

När det gäller uppgifter om trängselskatt och infrastruktur-
avgifter finns bestämmelser om gallring i 3 kap. 6 och 8 §§ VTDF. 
Sådana uppgifter ska gallras ur vägtrafikregistret om skatten eller 
avgiften har betalats och omprövning inte har begärts av beslut vari-
genom skatten, avgiften eller en eventuell försenings- eller tilläggs-
avgift som är hänförlig till skatten eller avgiften har påförts. Upp-
gifterna ska gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om 
omprövning eller, om skatten eller avgiften har betalats först vid en 
senare tidpunkt, när betalning har skett. Om omprövning av ett 
beslut om skatt eller avgift har begärts, ska uppgifterna i vägtrafik-
registret gallras när begäran eller ett överklagande slutligt har prövats. 
Om skatten eller avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras när 
fordringen har preskriberats. Uppgifter och handlingar i beskatt-
ningsdatabasen ska enligt 2 kap. 11 § lagen om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som huvudregel gallras 

 
68 En jämförelse kan göras med den reglering som föreslås i propositionen Genomförande av 
direktivet om elektroniska vägtullssystem (prop. 2021/22:118) i de fall en EETS-betalningsför-
medlare är betalningsskyldig för trängselskatt. I dessa fall föreslås att det som sägs om den 
skattskyldige i vissa bestämmelser i lagen om trängselskatt (2004:629) i stället tillämpas på 
EETS-väganvändaren (se 22 b §). Det gäller i fråga om en begäran om omprövning och över-
klagande av ett beslut om skatt och en ansökan om befrielse från eller återbetalning av skatt 
och överklagande av ett sådant beslut. En motsvarande reglering kan tänkas bli aktuell även 
när det gäller den avståndsbaserade skatten. 
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senast sju år efter utgången av det kalenderår då den beskattnings-
period som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till gick ut. 

Gallring av uppgifter i vägtrafikregistret i fråga om den nya av-
ståndsbaserade skatten, inklusive de uppgifter som samlats in genom 
kamerabevakning, bör ske på liknande sätt som för uppgifter avseende 
trängselskatt och infrastrukturavgifter. Bestämmelser om gallring av 
uppgifterna bör lämpligen föras in i vägtrafikdataförordningen. 

Uppgifterna från systemet för uttag av skatt rörande fordonens 
förflyttningar bör dock kunna sparas i anonymiserad form för t.ex. 
statistiska ändamål och för att kunna utvärdera systemet, såsom 
eventuell avledning till obeskattade vägar. Det kan då räcka att spara 
uppgifterna i mindre detaljerad form, t.ex. på vägsegmentsnivå. 

8.7.5 Sekretess 

Bedömning: Uppgifter om en avståndsbaserad skatt bör om-
fattas av absolut sekretess hos såväl Transportstyrelsen som hos 
Skatteverket enligt 27 kap. 1 § OSL, s.k. skattesekretess. Upp-
gifterna som inhämtats via kamerabevakningen i kontroll-
systemet bör omfattas av sekretess enligt 32 kap. 3 § OSL. Därut-
över bör sekretessbestämmelsen i 6 § offentlighets- och sekre-
tessförordningen vara tillämplig på de uppgifter som förs in i 
vägtrafikregistret inom ramen för det nya avståndsbaserade syste-
met för uttag av skatt. 

En bestämmelse om uppgiftsskyldighet bör införas som inne-
bär att Transportstyrelsen på begäran ska tillhandahålla Skatte-
verket uppgifter om den nya avståndsbaserade skatten när det 
behövs för verkets handläggning av ett ärende om avstånds-
baserad skatt. Vidare bör en bestämmelse om uppgiftsskyldighet 
införas som innebär att Transportstyrelsen på begäran av Polis-
myndigheten eller genom att direktåtkomst beviljas denna myn-
dighet ska tillhandahålla uppgifter om den nya avståndsbaserade 
skatten. 

Det bör inte införas ett undantag från huvudregeln om skatte-
besluts offentlighet. 
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Allmänt om sekretess 

Skattesekretess 

I 27 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, 
finns bestämmelser om sekretess till skydd för enskild inom verk-
samhet som rör skatt, tull, m.m. Enligt 27 kap. 1 § första stycket 
OSL gäller sekretess i verksamhet som avser bestämmande av skatt 
eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som 
avser fastighetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden. Föremålet för sekretessen är således upp-
gifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekre-
tessen är absolut, dvs. någon prövning av om skada kan uppstå om 
uppgifterna lämnas ut görs inte. Med begreppet ”enskilda” avses 
fysiska personer och privaträttsliga juridiska personer. Vad som 
menas med personliga förhållanden måste bestämmas med ledning 
av vanligt språkbruk. Uttrycket avser så vitt skilda förhållanden som 
t.ex. en persons adress eller yttringarna av ett psykiskt sjukdomstill-
stånd. Också uppgift om en persons ekonomi kan sägas falla under 
begreppet personliga förhållanden. Juridiska personer har inte några 
”personliga förhållanden” utan omfattas bara av sekretess till skydd 
för ekonomiska förhållanden (prop. 2008/09:150 s. 349 och prop. 
1979/80:2 del A s. 84 och 190). 

I 27 kap. 2 § OSL finns bestämmelser om sekretess i vissa ärende-
typer som har anknytning till men ändå ligger något vid sidan om 
den verksamhet som regleras i 1 §. Sekretess gäller för bl.a. uppgift 
om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i särskilt 
ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt (27 kap. 2 § 
första stycket 1). Med särskilt ärende avses skattekontroll m.m. som 
inte ingår som ett led i ett ärende om bestämmande av skatt eller lik-
nande utan är ett fristående förfarande (prop. 1979/80:2 del A s. 261). 

Sekretessen enligt 27 kap. 1 § OSL gäller inte för beslut vari-
genom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller under-
lag för bestämmande av skatt fastställs (27 kap. 6 § OSL). Undantag 
från denna huvudregel om offentlighet för skattebeslut har gjorts för 
bl.a. beslut i ärenden om trängselskatt. Sekretess kan dock endast 
tillämpas på uppgifter om vilken betalstation eller kontrollpunkt 
bilen har passerat och tidpunkten för denna passage (27 kap. 6 § 
första stycket 3 och andra stycket). Detta undantag infördes i syfte 
att skydda enskilda från obehörig kartläggning (prop. 2003/04:145 
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s. 102 och 103 och prop. 2015/16:191 s. 25 och 29).69 Med tidpunkt 
avses såväl datum som klockslag (se Kammarrätten i Jönköpings 
dom 2016-08-04 i mål nr 2181-16). 

När det gäller infrastrukturavgifter återfinns motsvarande regler-
ing i 29 kap. 5 a § OSL som gäller verksamhet som avser infra-
strukturavgift. 

Övriga relevanta sekretessbestämmelser 

Utöver skattesekretessen i 27 kap. OSL kan bestämmelserna om 
kamerabevakning i 32 kap. 3 § OSL och bestämmelserna om uppgift 
i vägtrafikregistret i 6 § offentlighets- och sekretessförordningen 
(2009:641) komma att tillämpas när det gäller den avståndsbaserade 
skatten och efterlevnadskontrollen. 

Enligt 32 kap. 3 § OSL gäller sekretess för sådan uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden som har inhämtats genom kamera-
bevakning som avses i kamerabevakningslagen (2018:1200), om det 
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. Skaderekvisitet i bestämmelsen är ett 
omvänt skaderekvisit, vilket innebär att presumtionen är för sekre-
tess. Vidare gäller i verksamhet som avser folkbokföringen eller 
annan liknande registrering av befolkningen och, i den utsträckning 
regeringen meddelar föreskrifter om det, i annan verksamhet som 
avser registrering av en betydande del av befolkningen, sekretess för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild 
anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider men om uppgiften röjs (22 kap. 1 § första stycket 1 OSL). 
Sekretessen har avgränsats med ett särskilt kvalificerat skaderekvisit 
för att markera att den är tänkt att tillämpas i undantagssituationer. 
Sekretess gäller i sådan verksamhet för uppgift i form av fotografisk 
bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men 
(22 kap. 1 § andra stycket). I detta fall är det således fråga om ett 

 
69 Uppgifter om trängselskatt som gäller passager av en betalstation eller kontrollpunkt kan i 
vissa fall lämnas ut till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. I vägtrafikdataförordningen 
finns en bestämmelse om att Transportstyrelsen på begäran av Polismyndigheten eller 
Säkerhetspolisen utan dröjsmål ska lämna ut uppgifter om trängselskatt som gäller passager av 
en betalstation eller kontrollpunkt om det av begäran framgår att uppgifterna i ett brådskande 
fall behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott 
enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. 
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omvänt skaderekvisit. Regeringen har i 6 § offentlighets- och sekre-
tessförordningen (2009:642) meddelat föreskrifter om att sådan sekre-
tess ska gälla för verksamhet som avser Transportstyrelsens väg-
trafikregister. 

Sekretess inom ramen för det nya miljöstyrande systemet 

Uppgifter om en avståndsbaserad skatt kommer att omfattas av 
absolut sekretess hos såväl Transportstyrelsen som hos Skatteverket 
enligt 27 kap. 1 § OSL, s.k. skattesekretess. Dessutom kommer upp-
gifterna som inhämtats via kamerabevakningen i kontrollsystemet 
omfattas av sekretess enligt 32 kap. 3 § OSL. Därutöver kommer 
sekretessbestämmelsen i 6 § offentlighets- och sekretessförordningen 
att vara tillämplig på de uppgifter som förs in i vägtrafikregistret inom 
ramen för det nya avståndsbaserade systemet för uttag av skatt. 

För att Transportstyrelsen vid den direktåtkomst som behandlas 
i avsnitt 8.7.4 ska kunna lämna sekretessbelagda uppgifter till Skatte-
verket krävs att sekretessen bryts. Det finns vissa sekretessbrytande 
bestämmelser i 10 kap. OSL. Enligt den s.k. generalklausulen i 10 kap. 
27 § OSL får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om 
det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde 
framför det intresse som sekretessen ska skydda. Regeringen har 
dock tidigare gjort bedömningen att det ofta inte är lämpligt att 
omfattande utlämnande av sekretessbelagda uppgifter sker enbart 
med stöd av den sekretessbrytande generalklausulen (se t.ex. prop. 
2015/16:65 s. 94). Enligt 10 kap. 28 § OSL följer att sekretess inte 
hindrar att uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgifts-
skyldighet följer av lag eller förordning. En bestämmelse om utläm-
nande av uppgifter till Skatteverket bör därför utformas som en upp-
giftsskyldighet för Transportstyrelsen. 

Bestämmelsen kan utformas med bestämmelsen i 5 kap. 3 § VTDF 
som förebild. I den bestämmelsen anges att Transportstyrelsen på 
begäran ska tillhandahålla Skatteverket uppgifter om trängselskatt 
när det behövs för verkets handläggning av ett ärende om trängsel-
skatt. 

För att Transportstyrelsen ska kunna lämna sekretessbelagda upp-
gifter avseende den avståndsbaserade skatten till Polismyndigheten 
krävs att sekretessen bryts. I avsnitt 8.7.4 har tagits upp att Polis-
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myndighetens tillgång till uppgifter troligen bör ske genom direkt-
åtkomst. I likhet med de överväganden som gjordes i promemorian 
Ändringar i vägtrafikdataförordningen (2019:382) och förordningen 
(2019:383) om fordons registrering och användning i samband med 
införandet av den sekretessbrytande uppgiftsskyldigheten i 5 kap. 
13 a § VTDF avseende Polismyndighetens och Skatteverkets till-
gång till uppgift om riskvärde i vägtrafikregistret, anser utredningen 
att det kan finnas situationer när Polismyndigheten behöver få 
tillgång till uppgifterna på annat sätt än genom direktåtkomst, även 
om myndigheten i de flesta fall kommer att hämta uppgifterna om 
fordon som misstänks för regelöverträdelse genom sådan åtkomst. 
En situation kan vara att den behövliga tekniska utrustningen inte 
finns tillgänglig eller inte fungerar av något skäl. Det kan t.ex. röra 
sig om en polisman som står vid vägkanten och ska utföra en 
kontroll utan tillgång till de tekniska hjälpmedel som behövs för att 
hämta uppgifterna genom direktåtkomst. I ett sådant fall kan polis-
mannen behöva kontakta Transportstyrelsen t.ex. per telefon eller 
e-post för att få uppgiften, givetvis under förutsättning att nödvän-
diga säkerhetsåtgärder kan vidtas.70 Enligt utredningens mening kan 
en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet lämpligen införas i vägtrafik-
dataförordningen. Av bestämmelsen bör det framgå att Transport-
styrelsen ska lämna ut uppgifterna på begäran av Polismyndigheten 
eller genom att direktåtkomst beviljas denna myndighet. 

Frågan om hur Polismyndighetens tillgång till uppgifter direkt 
från kontrollstationerna ska utformas beror bl.a. på den tekniska ut-
formningen av systemet och var uppgifter lagras. Kontrollsystemet 
kommer att utgöras av bl.a. fasta och flyttbara kontrollstationer, 
som Trafikverket ansvarar för. Vid ett fordons passage av en kon-
trollstation fotograferas fordonet och dessa bilder lagras inlednings-
vis vid kontrollstationen. Troligen kommer bilderna och metadata 
(med uppgifter om tidpunkten för passage m.m.), dvs. passagerap-
porter, att skickas till Transportstyrelsen med jämna mellanrum. Hur 
ofta detta ska ske bör övervägas i den fortsatta beredningen. Det är 
först när dessa passagerapporter skickats till Transportstyrelsen som 
styrelsen förfogar över uppgifterna om passagen och kan tillhanda-
hålla uppgifter till bl.a. Polismyndigheten. Om uppgifterna i princip 
i realtid ska kunna skickas direkt från kontrollstationerna till polis-
män på väg skulle det kunna innebära att det är Trafikverket som 

 
70 Infrastrukturdepartementet (2020) s. 58. 
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behöver möjliggöra att dessa uppgifter kan tillhandahållas Polis-
myndigheten. 

Utredningen konstaterar att en uppgiftsskyldighet bör införas 
för att Polismyndighetens tillgång till uppgifter från kontrollstatio-
nerna ska vara möjlig även om den ovan angivna uppgiftsskyldig-
heten avseende utlämnande av uppgifter från Transportstyrelsen 
möjligen skulle kunna omfatta även den situationen. Frågan om den 
närmare utformningen av bestämmelsen får övervägas i den fortsatta 
beredningen. 

I den fortsatta beredningen kan också övervägas om det är lämp-
ligt att vissa uppgifter om en avståndsbaserad skatt ska få lämnas till 
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen om uppgifterna behövs för 
att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan 
utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, i 
likhet med vad som gäller inom trängselskattesystemet (5 kap. 3 a § 
VTDF). Detta särskilt eftersom just tunga fordon har använts som 
vapen i terrorattacker i bl.a. Stockholm.71 

Undantag från huvudregeln om offentlighet för skattebeslut? 

Utredningen förordar i kapitel 4 att det nuvarande tidsbaserade 
systemet ersätts med ett avståndsbaserat system för uttag av skatt. 
En avståndsbaserad skatt bör omfattas av den s.k. skattesekretessen 
i 27 kap. 1 § OSL. Frågan är om det bör införas ett undantag från 
huvudregeln om skattebesluts offentlighet för beslut i ärenden om 
avståndsbaserad skatt på liknande sätt som gjorts bl.a. i fråga om 
trängselskatt. I trängselskattesystemet baseras beskattningsbesluten 
på de uppgifter om passager av betalstationer som har registrerats i 
vägtrafikregistret medan besluten om avståndsbaserad skatt baseras 
på de uppgifter om fordonets färdväg som skickas från ombord-
enheten. 

Beslutet om avståndsbaserad skatt kommer att innehålla upp-
gifter om skattens storlek och även uppgift om hur den beräknats. 
För detta krävs att beslutet innehåller uppgifter åtminstone om hur 
många kilometer som körts på beskattade vägar och aktuell skatte-
sats för dessa vägar (t.ex. väg i tätort eller på landsbygd som föreslås 

 
71 Trafikanalys (2018a) s. 11 och Trafikanalys (2017) s. 9. 
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ha olika skattenivåer).72 Även om det av beslutet därmed kan framgå 
att fordonet framförts i t.ex. tätort går det inte att utifrån upp-
gifterna utläsa fordonets färdväg. 

Det ingår inte i utredningens uppdrag att ta fram förslag avseende 
vilka sanktioner som bör bli aktuella vid överträdelser av regelverket. 
Oavsett vilka sanktioner som kan bli aktuella är det emellertid troligt 
att beslut om sanktioner med anledning av regelöverträdelser kan 
komma att innehålla information om ett fordons passage av kontroll-
station. Frågan är om uppgifter i beslutet om vilken kontrollstation 
fordonet har passerat och tidpunkten för denna passage bör omfattas 
av sekretess på liknande sätt som passage av betalstation eller kon-
trollpunkt avseende trängselskatt (och infrastrukturavgifter). 

Sekretessen för uppgifter om passage av betalstation eller kon-
trollpunkt i beslut om trängselskatt respektive infrastrukturavgifter 
har motiverats av att enskilda ska skyddas från obehörig kartlägg-
ning (för en närmare redogörelse se prop. 2003/04:145 s. 103 avse-
ende trängselskatt och prop. 2013/14:25 s. 91–93 avseende infra-
strukturavgifter). När det gäller tunga godstransporter på väg avser 
uppgifterna ett fordons passager av kontrollstationer. Dessa tunga 
fordon ägs ofta av juridiska personer, varför det som regel inte finns 
några enskilda som behöver skyddas från obehörig kartläggning. 
Fallet hade varit ett annat om det var förarna i fordonen som regi-
strerades vid passagen. I de fall där fordonet ägs av en enskild när-
ingsidkare och föraren och fordonets ägare därmed är en och samma 
person kan det dock bli fråga om kartläggning av enskilda. Samtidigt 
måste beaktas att det rör sig om yrkeschaufförer och att framfö-
randet av fordonet sker som en del av arbetet. Dessutom kommer 
besluten troligen endast innehålla uppgift om tid och plats för pas-
sagen av en viss kontrollstation. Endast uppgift om passagen av en 
viss kontrollstation kan inte anses innebära att det sker en kartlägg-
ning av förarens rörelsemönster. Bedömningen skulle kunna bli en 
annan om besluten innehåller uppgift om passagen av flera kontroll-
stationer och därmed skulle göra det möjligt att i viss mån följa for-
donets rörelsemönster, men endast i de fall fordonets ägare även är 

 
72 Jfr artikel 2.6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/204 av den 28 novem-
ber 2019 om detaljerade skyldigheter för leverantörer av vägtulltjänster i Europeiska systemet 
för elektroniska vägtulltjänster (EETS), minimiinnehåll i EETS-områdesdeklarationen, elek-
troniska gränssnitt och krav för driftskompatibilitetskomponenter, och om upphävande av 
beslut 2009/750/EG där det framgår att fakturor som EETS-leverantörer utfärdar till enskilda 
EETS-användare åtminstone ska specificera tidpunkten och platsen för vägtullarnas uttagande 
och den användarrelevanta sammansättningen av enskilda vägtullar. 
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den som framför fordonet. I dessa undantagsfall skulle det kunna 
finnas en risk för viss kartläggning av fordonsägaren rörelsemönster. 
Enligt utredningens mening saknas det mot denna bakgrund skäl för 
ett undantag från huvudregeln om skattebesluts offentlighet. 

8.8 Teknisk och administrativ lösning för förbättrad 
kontroll av cabotagetransporter 

Förslag: I och med att beräkningen av den avståndsbaserade 
skatten bör ske centralt hos Transportstyrelsen kan de uppgifter 
om gränspassage som behövs för att förbättra kontrollen av cabo-
tagetransporter filtreras ut från den rådata som inkommer till 
Transportstyrelsen för att styrelsen ska kunna beräkna den av-
ståndsbaserade skatten. Utifrån dessa uppgifter bör en databas 
upprättas som innehåller uppgifter om samtliga utländska fordon 
som befinner sig i landet och även de fordon som lämnat landet 
men som befinner sig i karensperioden om fyra dagar. Inom 
ramen för databasen bör det finnas möjlighet att tilldela dessa for-
don olika markeringar beroende på vilken ”status” fordonet har, 
en för de fordon som överskridit tiodagarsgränsen och en för de 
fordon som har återvänt till Sverige inom karensperioden. Polis-
myndigheten bör få tillgång till uppgifterna om de fordon som 
fått en markering som utvisar en misstanke om överträdelse av 
cabotageregelverket och även skälet till misstanken. Därigenom 
bör Polismyndigheten kunna rikta in vägkontrollerna på dessa 
fordon. 
 
Bedömning: En bestämmelse om uppgiftsskyldighet bör införas 
som innebär att Transportstyrelsen ska lämna uppgifter om for-
don som misstänks för överträdelse av cabotagereglerna antingen 
på begäran eller genom direktåtkomst. 

Behandlingen av personuppgifter bedöms omfattas av ända-
målen i vägtrafikdatalagen. Behandlingen av personuppgifter inom 
ramen för den databas över utländska fordon som utredningen 
föreslår bör ske inom ramen för vägtrafikregistret. 
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8.8.1 Utredningens förslag till lösning 

Utredningen har i avsnitt 8.6 föreslagit att informationen från syste-
met för uttag av skatt ska kunna användas för att förbättra möjlig-
heterna till kontroll av cabotagetransporter. Såsom där konstaterats 
kan informationen inte användas för att på helt automatisk väg kon-
trollera sådana transporter utan mer agera som ett varningssystem. 
Det krävs fortfarande att fordonen stannas och att kontroller görs 
av bl.a. frakthandlingar. I detta avsnitt redogör utredningen för hur 
den förbättrade kontrollen av cabotagetransporter kan lösas tekniskt 
och administrativt. 

En grundläggande förutsättning för den förbättrade kontrollen är 
att beräkningen av den avståndsbaserade skatten sker centralt hos 
Transportstyrelsen (avgiftsupptagaren), såsom redogjorts för i av-
snitt 8.7.2. När lastbilen börjar röra sig registrerar ombordenheten 
rörelsen med hjälp av satellitpositionering. Sedan överförs denna 
information om fordonets position via mobil kommunikation till be-
talningsförmedlaren som vidarebefordrar informationen till Trans-
portstyrelsen i krypterad form. Efter att överföringen till Transport-
styrelsen har genomförts kan övervägas om uppgifterna bör raderas 
i ombordenheten (vilket kommer att göras i Tyskland). Hos Trans-
portstyrelsen dekrypteras datan och positionsuppgifterna översätts 
till en färdväg. 

Valet av en centraliserad tjänst för beräkning av avståndsbaserad 
skatt innebär att Transportstyrelsen får in rådata och därmed har 
uppgifter om alla tunga godsfordons positioner. Genom att specifi-
cera vilka uppgifter som behövs för att förbättra kontrollen av cabo-
tagetransporter är det möjligt att filtrera ut dessa uppgifter utifrån 
inkommen rådata. Därigenom säkerställs att endast de uppgifter som 
behövs för att möjliggöra en ökad kontroll av cabotagetransporter 
används för detta ändamål. För att kunna utgöra ett varningssystem 
för misstänkta överträdelser av cabotageregelverket behövs upp-
gifter om fordonets registreringsnummer, positionsdata (datum och 
klockslag) avseende det eller de första möjliga vägsegment efter att 
fordonet körde in i landet respektive det eller de sista vägsegment 
fordonet framförs på innan det lämnar landet. Genom dessa upp-
gifter går det att bestämma plats och tidpunkt för fordonets gräns-
passage. 
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Bestämmelserna om cabotagetransporter innebär en tidsgräns på 
sju dagar för utförande av cabotagetransporter från det att den sista 
lossningen av last inom ramen för den ingående internationella 
transporten har ägt rum. När samtliga cabotagetransporter utförts 
under vistelsen i Sverige, följer en karensperiod på fyra dagar innan 
ytterligare cabotagetransporter kan utföras inom landet med samma 
fordon. 

Det s.k. cabotageundantaget för kombinerade godstransporter 
har tagit bort. Detta innebär att de begränsningar som finns för 
cabotagetransporter fr.o.m. den 21 februari 2022 även gäller för väg-
transporter som utgör en del av en kombinerade transport och som 
uteslutande utförs i Sverige, se 3 f § förordningen om internationella 
vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES). Det innebär att det inte längre kommer att finnas några mark-
nadstillträdesregler i Sverige som medger att transportföretag med 
etablering utanför Sverige utför vägtransporter i Sverige under en 
obegränsad tid.73 I fråga om godstransporter kommer ett trans-
portföretag med ett och samma fordon inte kunna utföra transporter 
inom Sveriges gränser mer än sju dagar i taget. Detta innebär att en 
regelöverträdelse kan konstateras om det har gått mer än sju dagar 
sedan det gods som kom med den inkommande internationella 
transporten till fullo lastats av. Det är inte möjligt att genom infor-
mationen från systemet för uttag av skatt få uppgift om lastning 
respektive lossning. Det går därför inte att få en exakt startpunkt för 
sjudagarsgränsen. Däremot går det att veta när fordonet körde in 
respektive ut ur landet. Eftersom det inte borde ta mer än ett par 
dagar fram till att godset som kom med den inkommande inter-
nationella transporten har lastats av bör en konkret misstanke om 
regelöverträdelse rimligen uppkomma cirka tio dagar efter att for-
donet kört in i landet. Om fordonet däremot har lämnat landet inom 
denna tidsperiod bör en ny tidsperiod börja registreras i syfte att 
kontrollera om fordonet återkommer till Sverige inom den fyra 
dagars karensperioden. Om ett fordon återkommer inom karens-
perioden bör misstanke om regelöverträdelse uppkomma. När en 
misstanke om regelöverträdelse har uppkommit bör fordonet tas 
upp på en ”lista” över fordon som misstänks för överträdelse av 
cabotageregelverket. 

 
73 Annat än för transporter som är undantagna tillstånd. 
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Registreringen av uppgifter kan sannolikt hanteras inom en data-
bas där fordon får olika markering beroende på status. I databasen 
bör samtliga utländska fordon som befinner sig i landet registreras 
och även de fordon som lämnat landet men som befinner sig i karens-
perioden om fyra dagar. Sedan bör det inom ramen för databasen 
finnas möjlighet att tilldela dessa fordon olika markeringar beroende 
på vilken ”status” fordonet har i databasen, en för de fordon som 
överskridit tiodagarsgränsen och en för de fordon som har återvänt 
till Sverige inom karensperioden. 

Polismyndigheten bör få tillgång till uppgifterna om de fordon 
som fått en markering som utvisar en misstanke om överträdelse av 
cabotageregelverket och även skälet till misstanken (antingen att 
fordonet har stannat för länge i Sverige eller för att det återvänt inom 
karensperioden). 

Av avsnitt 8.2.5 framgår att även tulltjänsteman är behörig kon-
trollant avseende cabotagetransporter. Tullverkets möjligheter att 
utföra vägkontroller avseende cabotagetransporter sker i princip 
bara vid s.k. punktskattekontroller av transportmedel på väg, vilket 
utgör en mindre del av Tullverkets arbete.74 Eftersom Tullverket där-
med bedöms ha en relativt ringa roll i kontrollen avseende cabotage-
transporter, inskränker sig utredningens förslag till Polismyndig-
hetens kontroller och tillgång till uppgifter. I det fortsatta arbetet 
kan övervägas om även Tullverket bör få tillgång till de ovan angivna 
uppgifterna. 

De uppgifter Polismyndigheten får tillgång till bör knytas till for-
donets registreringsnummer och lämpligen innefatta uppgift om hur 
många dagar fordonet befunnit sig i Sverige (om tiodagarsgränsen 
överskridits) alternativt hur många dagar som gått sedan fordonet 
senast lämnade landet (om fordonet återkommit inom karensperi-
oden). Tillgången till dessa uppgifter bör göra det möjligt för Polis-
myndigheten att vid slagning på registreringsnummer eller vid avläs-
ning av fordons registreringsskyltar få upp denna ”rödflaggning” så 
att fordonet kan stannas för vägkontroll. Dessutom bör uppgifterna 
utgöra del av kontrollsystemet på så sätt att det vid ett fordons pas-
sage av en kontrollstation automatiskt bör kontrolleras om fordonet 
är markerat som misstänkt för överträdelse av cabotageregelverket. 
I likhet med vad utredningen anfört rörande misstänkta överträ-
delser av regelverket kring den avståndsbaserade skatten kan det vara 

 
74 Tullverket (2021a) och Tullverket (2021b). 
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lämpligt att polismän eller bilinspektörer ute på väg kan ta emot 
insamlade uppgifter om fordon som misstänks för överträdelse av 
cabotageregelverket direkt från närliggande kontrollstationer och 
därigenom ha möjlighet att stoppa fordon för vägkontroll. 

Vid vägkontrollen kan poliser eller bilinspektörer kontrollera det 
bevismaterial som avses i artikel 8.3 i godsförordningen, såsom 
fraktsedlar och färdskrivardata, för att kunna avgöra om en regel-
överträdelse verkligen har skett. Om en regelöverträdelse konsta-
terats ska ett förskott för sanktionsavgift beslutas och, i förekom-
mande fall, även att fordonet inte får fortsätta färden. Beslutet om 
förskott och att fordonet inte får fortsätta färden ska underställas 
Transportstyrelsens prövning. Det är också Transportstyrelsen som 
sedan slutligen prövar om en sanktionsavgift ska påföras. Det kan 
också bli aktuellt med straffrättsligt ansvar för beställaren av trans-
porten (6 a förordningen om internationella vägtransporter inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet [EES]).75 

Frågan är hur länge uppgifterna i databasen bör lagras. Utländska 
fordon i Sverige kommer i och med den lösning som redogörs för 
ovan registreras i databasen från den tidpunkt då fordonet kör in i 
landet. Om ett fordon lämnar landet innan tiodagarsgränsen har gått 
måste uppgifterna ändå sparas i åtminstone fyra dagar för att se om 
fordonet återvänder till Sverige under karensperioden. Därefter bör 
uppgifterna kunna raderas ur databasen (dvs. den databas som han-
terar uppgifterna kring den förbättrade kontrollen av cabotagetrans-
porter). Frågan är hur länge uppgifterna om ett fordon som mar-
kerats som misstänkt för överträdelse av cabotageregelverket ska 
lagras. Lagringstidens längd kan vara olika i de fall Polismyndigheten 
stoppat fordonet och kontrollerat om en överträdelse verkligen har 
skett och i de fall fordonet har hunnit lämna landet innan en sådan 
kontroll har skett. Om ett fordon hunnit lämna landet, och inte heller 
har återkommit inom karensperioden, saknas skäl att spara upp-
gifterna i syfte att kunna kontrollera vilka transporter som utförts 

 
75 Av denna bestämmelse framgår att om internationell godstrafik som avses i denna för-
ordning bedrivs utan tillstånd eller om en transport utförs i strid med artikel 8 i förordning 
(EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055, döms den som yrkesmässigt 
för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter, om han eller hon 
   1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd 
saknades eller att villkoren i artikel 8 i nämnda EU-förordning inte var uppfyllda, eller 
   2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kon-
trollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan 
begäras. 
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under den vistelse i landet som föranlett markeringen. Av artikel 8.3 
och 8.4a i godsförordningen följer nämligen att transportföretaget 
på begäran och inom den tid som vägkontrollen tar ska uppvisa tyd-
liga bevis för den föregående internationella transporten och för 
varje därpå följande cabotagetransport som utförts. Om fordonet har 
varit på värdmedlemsstatens territorium inom den fyradagarsperiod 
som föregår den internationella transporten ska transportföretaget 
även uppvisa tydliga bevis för alla transporter som utförts under den 
perioden. Det finns därmed ingen skyldighet att visa upp dokumen-
tation avseende vilka transporter som utförts i värdmedlemsstaten 
vid tidigare vistelser. 

Eftersom det är Polismyndigheten som beslutar om förskott vid 
överträdelser av cabotageregelverket och den fortsatta handlägg-
ningen av ärendet om sanktionsavgift prövas av Transportstyrelsen 
kommer uppgifterna i de förstnämnda fallen att behöva sparas så 
lång tid som ärendet är öppet och under utredning. I övriga fall bör 
uppgifterna sparas till dess fordonet lämnat landet och åtminstone 
fyra dagar därefter för att se om fordonet återvänder till Sverige 
under karensperioden. Det skulle kunna övervägas om uppgifterna 
kan behöva lagras ännu längre tid i syfte att utgöra grund för urval 
till kontroll av ytterligare cabotagetransporter inom landet. Slutlig 
ställning till lagringstidens längd bör tas i den fortsatta beredningen 
av frågan. 

8.8.2 Vilka ändringar och tillägg kan behöva göras i gällande 
författningar för att möjliggöra utredningens förslag till 
teknisk och administrativ lösning? 

Utredningen har ovan föreslagit en teknisk och administrativ lös-
ning för förbättrad kontroll av cabotagetransporter. I utredningens 
uppdrag ingår också att identifiera de bestämmelser som skulle 
behöva ändras för att möjliggöra dessa förslag. 

Utredningens förslag till lösning innebär att det finns uppgifter i 
en databas som utvisar bl.a. fordon som misstänks för överträdelse 
av cabotageregelverket och att Polismyndigheten ska ha tillgång till 
dessa uppgifter. Uppgifterna i databasen baserar sig på uppgifter från 
systemet för uttag av skatt. Uppgifter om en avståndsbaserad skatt 
omfattas av sekretess hos Transportstyrelsen bl.a. enligt 27 kap. 1 § 
OSL. Ett utlämnande av uppgifterna till andra myndigheter kräver 
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att sekretessen bryts. Det finns vissa sekretessbrytande bestäm-
melser i 10 kap. OSL. Enligt den s.k. generalklausulen i 10 kap. 27 § 
OSL får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det 
är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde fram-
för det intresse som sekretessen ska skydda. Regeringen har dock 
tidigare gjort bedömningen att det ofta inte är lämpligt att omfatt-
ande utlämnande av sekretessbelagda uppgifter sker enbart med stöd 
av den sekretessbrytande generalklausulen (se t.ex. prop. 2015/16:65 
s. 94). Enligt 10 kap. 28 § OSL följer att sekretess inte hindrar att upp-
gift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av 
lag eller förordning. För att Polismyndigheten ska kunna få tillgång 
till uppgifterna i databasen bör en bestämmelse införas om uppgifts-
skyldighet för Transportstyrelsen. 

Om en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet för Transportsty-
relsen införs innebär det en möjlighet för Transportstyrelsen att med 
stöd av 3 kap. 4 § VTDL och 4 kap. 14 § VTDF bevilja Polismyndig-
heten direktåtkomst till uppgifterna i databasen. Vid direktåtkomst 
överförs sekretessen för uppgiften till den mottagande myndigheten 
enligt 11 kap. 4 § OSL, om inte en primär sekretessbestämmelse gäller 
för uppgifterna hos den mottagande myndigheten. Enligt utred-
ningens bedömning gäller sekretess hos Polismyndigheten som mot-
tagande myndighet endast i de fall uppgifterna förekommer i myndig-
hetens brottsbekämpande verksamhet, dvs. i de fall uppgifterna 
används vid en utredning om beställaransvar (jfr 35 kap. 1 § 4 OSL 
och prop. 1979/80:2 del A s. 284) eftersom det endast är då ett straff-
rättsligt ansvar aktualiseras. I den utsträckning varken denna eller 
någon annan relevant primär sekretessbestämmelse gäller överförs 
sekretessen enligt 11 kap. 4 § OSL. 

Frågan om den närmare utformningen av den tekniska lösningen 
kring förbättrad kontroll är i dagsläget oklart och bör bli föremål för 
fortsatt beredning. Precis som när det gäller uppgifterna avseende 
den avståndsbaserade skatten kan Polismyndigheten antas ha behov 
av att få tillgång till uppgifterna i databasen utan fördröjning, t.ex. 
för att deras fordon automatiskt och i realtid ska kunna notera for-
don som är relevanta för vägkantskontroll. Tillgången till uppgifter 
bör därför troligen ske genom direktåtkomst, även om det kan 
finnas situationer när Polismyndigheten behöver få tillgång till upp-
gifterna på annat sätt. Enligt utredningens mening kan en sekretess-
brytande uppgiftsskyldighet lämpligen införas i vägtrafikdataförord-
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ningen. Av bestämmelsen bör det framgå att Transportstyrelsen ska 
lämna ut uppgifterna i databasen på begäran av Polismyndigheten 
eller genom att direktåtkomst beviljas denna myndighet. 

I likhet med de överväganden som gjorts i avsnitt 8.7.5 ovan avse-
ende Polismyndighetens tillgång till uppgifter direkt från kontroll-
stationerna kan det ifrågasättas om en sådan uppgiftsskyldighet även 
skulle kunna omfatta uppgifter som Polismyndigheten kan få direkt 
från kontrollstationerna avseende fordon som nyligen passerat och 
som kan misstänkas för regelöverträdelse. 

Behandlingen av personuppgifter hos Transportstyrelsen i sam-
band med den nya avståndsbaserade skatten kommer att omfattas av 
det primära ändamålet i 2 kap. 3 § 4 VTDL. Det är vissa uppgifter 
från systemet för uttag av skatt som utgör grunden för den databas 
som utredningen ovan redogjort för. 

Polismyndigheten bör få tillgång till uppgifterna i databasen om 
de fordon som fått en markering som utvisar en misstanke om över-
trädelse av cabotageregelverket och även skälet till misstanken (an-
tingen att fordonet har stannat för länge i Sverige eller för att det åter-
vänt inom karensperioden). Om fordonsägaren eller innehavaren är 
en enskild näringsidkare kan uppgifter som därigenom ska göras till-
gängliga för Polismyndigheten vara personuppgifter. Personuppgifter 
som Transportstyrelsen behandlar i sin verksamhet avseende fordon 
får enligt 2 kap. 4 § VTDL även behandlas om det är nödvändigt för 
att tillhandahålla sådana uppgifter om fordon som behövs i en verk-
samhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller förord-
ning, när det är det gäller bl.a. tillsyn, eller en annan verksamhets-
uppgift som förutsätter tillgång till information om fordon (punkt 6 
och 7). Utredningen bedömer att Polismyndighetens behov av upp-
gifterna för att förbättra kontrollen av cabotagetransporterna bör 
omfattas av Polismyndighetens tillsynsverksamhet76 alternativt en 
annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information 
om fordon. Hos Polismyndigheten bör behandlingen av personupp-
gifter att omfattas av brottsdatalagen och polisdatalagen eftersom 

 
76 2 kap. 4 § punkt 6 VTDL föreskriver att personuppgifter får behandlas för att lämna ut upp-
gifter som behövs för tillsynsverksamhet. Ändamålet tillgodoser enligt förarbetena 
(prop. 2018/19:33 s. 206) myndigheters behov av uppgifter om bl.a. fordon och fordonsägare 
i tillsynssyfte. Som exempel på sådan verksamhet anges Polismyndighetens kontroller enligt 
bl.a. förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., där behov finns av uppgifter 
om t.ex. fordon och färdskrivare. 
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vägkontrollerna bedrivs i syfte att förebygga, förhindra eller upp-
täcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott. 

Utredningen har ovan gjort vissa överväganden rörande lagrings-
tidens längd avseende uppgifterna i databasen men konstaterat att 
slutlig ställning till lagringstidens längd bör tas i den fortsatta bered-
ningen av frågan. Bestämmelser om gallring av uppgifterna i data-
basen bör lämpligen kunna föras in i vägtrafikdataförordningen. 

8.9 Avslutande kommentarer 

Utredningen har i detta kapitel redogjort för sina förslag och be-
dömningar när det gäller ett nytt avståndsbaserat system och kon-
troll av regelefterlevnad. Utredningens uppdrag har varit begränsat 
och endast avsett vissa frågor kring ett nytt miljöstyrande system. 
Under utredningsarbetet har dock uppmärksammats vissa frågor 
som kan vara av vikt att utreda vidare om ett avståndsbaserat system 
ska införas. 

Utredningen har utgått ifrån att det är Polismyndigheten som 
kommer att ansvara för vägkontroller avseende en avståndsbaserad 
skatt. Såsom ovan konstaterats kan det vara lämpligt att polismän 
eller bilinspektörer ute på väg kan ta emot uppgifter om fordon som 
misstänks för regelöverträdelser direkt från närliggande kontroll-
stationer. En sådan lösning väcker dock vissa frågor. 

Om Polismyndigheten på ett effektivt sätt ska kunna utföra 
sådana kontroller men även den förbättrade kontroll av cabotage-
transporter som utredningen föreslår, behöver myndigheten få till-
gång till utrustning med åtminstone delar av den funktionalitet som 
de mobila kontrollfordonen i Belgien har, såsom möjligheten att av-
läsa ombordenheter och registreringsskyltar samt möjligheten att ta 
emot uppgifter från närliggande fasta och flyttbara kontrollsta-
tioner. Det skulle exempelvis kunna röra sig om uppgifter om att ett 
fordon, som har markerats som misstänkt för överträdelse av cabo-
tageregelverket eller som kör utan fungerande ombordenhet, har 
passerat en närliggande kontrollstation. Utrustningen måste vara 
tillgänglig ute på vägarna för att kunna möjliggöra effektiva kontrol-
ler. Frågan om det är möjligt, och lämpligt, att utrusta polisbilarna 
på detta sätt eller om vägkontrollerna bör genomföras på annat sätt 
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är en fråga som faller utanför utredningens uppdrag men som bör 
övervägas i ett fortsatt arbete avseende en avståndsbaserad skatt. 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till att det rör sig om fiskala 
kontroller samt att Polismyndighetens arbetsuppgifter vid vägkon-
troller har utökats bl.a. i och med genomförandet av mobilitetspaketet 
(se regeringens lagrådsremiss den 3 februari 2022 Genomförande av 
mobilitetspaketet) kan det vid en fortsatt beredning finnas skäl att 
överväga om det är lämpligt och effektivt att ansvaret för kontrollen 
avseende ett avståndsbaserat system ska ligga på Polismyndigheten 
eller om den ska utföras av en annan myndighet, t.ex. Skatteverket 
eller Transportstyrelsen, alternativt om en ny myndighet eller ett 
nytt organ bör tillskapas för detta ändamål. 

Utredningen önskar slutligen framhålla att det är av yttersta vikt 
för acceptansen och legitimiteten av ett nytt avståndsbaserat system 
att det finns ett effektivt kontrollsystem kombinerat med kännbara 
sanktioner. Systemet bör utformas så att risken för att bli kon-
trollerad, och därmed även risken för att bli upptäckt, är tillräckligt 
stor för att avhålla från överträdelser av regelverket. Vid konstaterad 
regelöverträdelse måste dessutom sanktionerna, oavsett om det rör 
sig om böter eller sanktionsavgifter, vara tillräckligt höga i förhåll-
ande till den vinst eller besparing som kan uppnås i det enskilda 
fallet. Oavsett hur kontrollerna på väg organiseras måste det finnas 
tillräckliga resurser för att utföra dessa kontroller. Det kan i samman-
hanget noteras att eurovinjettdirektivet anger att medlemsstaterna ska 
upprätta lämpliga kontroller och fastställa det påföljdssystem som ska 
tillämpas för överträdelser av de nationella bestämmelser som an-
tagits enligt detta direktiv. De ska vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att se till att de tillämpas. De fastställda påföljderna ska vara effek-
tiva, proportionella och avskräckande (artikel 9a). 
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9 Återbetalning av bränsleskatt 

Bedömning: Det är, i enlighet med nuvarande energiskattedirek-
tiv, möjligt att införa ett system för återbetalning av bränsleskatt, 
men den administrativa rimligheten och den samhällsekonomiska 
effektiviteten kan anses som tveksam. Det kan därför inte anses 
vara lämpligt att införa ett sådant system. 

9.1 Inledning 

Möjligheten att kombinera en avståndsbaserad skatt med ett system 
för återbetalning av delar av bränsleskatten har tagits upp i tidigare 
utredningar. Vägtrafikskatteutredningen tog i slutbetänkandet Skatt 
på väg (SOU 2004:63) upp att införandet av kilometerskatt skulle 
innebära att godstransporter på väg allmänt sett blev dyrare. Utred-
ningen ansåg dock att en betydande kompensation för kostnadsök-
ningarna skulle kunna ske genom återbetalning av dieselskatt för de 
kilometerskattepliktiga tunga fordonen i samband med införandet 
av kilometerskatt (s. 475). Utredningen om fossilfri fordonstrafik 
föreslog i betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) fortsatt 
utredning av frågan om en kilometerskatt för tunga fordon med re-
stitution (återbetalning) för del av den inbetalda skatten på diesel-
bränsle (s. 628). Nedsatt beskattning av diesel för tung trafik (genom 
återbetalning) har i en rapport, som tagits fram på uppdrag av Sveriges 
Åkeriföretag, Transportgruppen och Svenska Transportarbetarför-
bundet, lyfts fram som en åtgärd som skulle kunna kompensera för 
de ökade kostnader införandet av en vägskatt (vägslitageskatt/kilo-
meterskatt) skulle ge upphov till.1 I Färdplanen för fossilfri konkur-
renskraft – Åkerinäringen, som tagits fram inom initiativet Fossilfritt 

 
1 Jonsson, et al. (2015) s. 42 och 43. 
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Sverige, tas också möjligheten att ha olika drivmedelsbeskattning för 
fordon som är, respektive inte är, vägskattepliktiga upp.2 Att kom-
binera införandet av en avståndsbaserad skatt med ett återbetal-
ningssystem har dock inte varit föremål för närmare analys, t.ex. när 
det gäller åtgärdens förenlighet med EU-rätten. 

Utredningen ska enligt kommittédirektiven analysera om det är 
juridiskt möjligt och om det är lämpligt att kombinera ett avstånds-
baserat system med ett system för återbetalning av bränsleskatt. Om 
ett sådant system bedöms vara möjligt och lämpligt ska utredningen 
föreslå hur det i så fall bör utformas. I kapitlet används begreppen 
bränsleskatt på diesel, punktskatt på diesel respektive dieselskatt som 
beteckning på den totala punktskatten på diesel, dvs. såväl koldioxid- 
som energiskatten. 

9.2 Juridiska förutsättningar för återbetalning 

9.2.1 Inledning 

I utredningens uppdrag ingår att utreda de juridiska förutsättning-
arna för att kombinera ett avståndsbaserat system med ett system 
med återbetalning av en del av bränsleskatten. En viktig princip för 
skattepolitiken är att regelverket ska vara förenligt med EU-rätten 
(prop. 2014/15:100 avsnitt 5.5, s. 105). Vid analysen av de juridiska 
möjligheterna att införa ett system för återbetalning är det därmed 
av avgörande betydelse att systemet är förenligt med Rådets direktiv 
2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av ge-
menskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, 
nedan kallat energiskattedirektivet, att systemet respekterar EU-rät-
tens regelverk om statligt stöd och den grundläggande unionsrättsliga 
principen om likabehandling/icke-diskriminering. 
  

 
2 Fossilfritt Sverige (2019) s. 26. 
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9.2.2 Relevant EU-rätt 

Energiskattedirektivet 

Energiskattedirektivet är ett unionsgemensamt ramverk för hur med-
lemsstaterna ska utforma sin nationella beskattning av bränslen och 
el. Energiskattedirektivet gäller alla motorbränslen, såväl fossila som 
sådana som har framställts av biomassa. Utgångspunkten i energi-
skattedirektivet är att medlemsstaternas nationella beskattning av 
bränslen ska uppfylla vissa i direktivet föreskrivna minimiskattenivåer. 
Minimiskattenivåerna för motorbränslen är uttryckta per volym-
enhet (1 000 liter) för följande bränslen och uppgår för blyfri bensin 
till 359 euro (3 764 kr), för blyad bensin till 421 euro (4 414 kr) och 
för dieselbränsle till 330 euro (3 460 kr) enligt tabell A i bilaga I till 
energiskattedirektivet.3 Samtidigt innehåller direktivet en rad bestäm-
melser som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa skatte-
nedsättningar, skattebefrielser eller differentieringar av skattenivåerna 
för vissa produkter eller användningsområden. 

Medlemsstaterna får t.ex. differentiera mellan yrkesmässig och 
icke-yrkesmässig användning av dieselbrännolja som drivmedel, under 
förutsättning att gemenskapens miniminivåer iakttas och att skatte-
satsen för dieselbrännolja för yrkesmässig användning som används 
som drivmedel inte är lägre än den gällande nationella skattenivån 
den 1 januari 2003, utan hinder av de eventuella undantag beträff-
ande denna användning som fastställs i detta direktiv (artikel 7.2). 
I artikel 7.3 preciseras vad som avses med ”dieselbrännolja för yrkes-
mässig användning som används som drivmedel” och det hänvisas där-
vid, bl.a., i punkt a till dieselbrännolja som används som drivmedel för 
godstransport som för annans eller egen räkning utförs av motorfor-
don eller fordonskombinationer som är avsedda uteslutande för gods-
transport på väg och vars totala tillåtna bruttovikt är minst 7,5 ton. 
Sådan dieselbrännolja för yrkesmässig användning benämns ofta kom-
mersiell diesel. 

Skattebefrielse eller skattenedsättning enligt direktivet får be-
viljas antingen a) direkt, b) genom en differentierad skattesats, eller 
c) genom återbetalning av hela eller delar av skatten (artikel 6). 

Det framgår av energiskattedirektivet att åtgärder som skatte-
befrielse, skattenedsättning, skattedifferentiering och återbetalning 

 
3 Omräknat enligt EU:s officiella växelkurs den 1 oktober 2020 (1 euro = 10,4853 svenska 
kronor). 
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av skatt kan utgöra statligt stöd och ska i så fall anmälas till kommis-
sionen (artikel 26.2). Energiskattedirektivet genomförs i svensk lag-
stiftning genom lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad LSE. 

Europeiska kommissionen presenterade den 14 juli 2021 ett för-
slag till reviderat energiskattedirektiv, som en del av 55 %-paketet 
(”Fit for 55”).4 Förslaget innebär bl.a. att möjligheten till diffe-
rentiering mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning av 
dieselbrännolja som drivmedel tas bort.5 

EU:s statsstödsregler 

I artikel 26 i energiskattedirektivet klargörs att skatteåtgärder som 
uppfyller energiskattedirektivets bestämmelser kan omfattas av EU:s 
regler om statligt stöd. Genom att skattenedsättning för s.k. kom-
mersiell diesel är en möjlighet och inte en skyldighet enligt energi-
skattedirektivet kan en återbetalning av delar av dieselskatten om-
fattas av reglerna om statligt stöd. Den totala svenska punktskatten 
på diesel består av en energiskatt och en koldioxidskatt. Nedsättning 
av skatterna kan vara utformade så att åtgärderna definitionsmässigt 
utgör statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget.6 Enligt EUF-
fördraget är huvudprincipen att allt offentligt stöd till näringslivet är 
förbjudet, även om det finns undantag. En annan huvudregel är att 
kommissionen, utifrån EU:s regler om statligt stöd, måste pröva och 
godkänna åtgärdernas förenlighet med den inre marknaden innan de 
kan träda i kraft (genomförandeförbudet). 

Medlemsstaterna kan dock i vissa fall ge stöd till vissa utpekade 
områden utan att behöva iaktta det normala förfarandet med för-
anmälan och kommissionens godkännande. Detta har sin grund i att 
kommissionen har antagit förordningar på olika områden, varigenom 
vissa kategorier av stöd har ansetts förenliga med EUF-fördraget 
under förutsättning att vissa villkor uppfylls (s.k. gruppundantags-
förordningar).7 I dessa förordningar anges vilka grupper av stöd-

 
4 Europeiska kommissionen (2021b). 
5 Europeiska kommissionen (2021b), skäl 19 och reviderad artikel 7. 
6 Begreppet statligt stöd definieras direkt i EUF-fördraget (om dess närmare innebörd och 
Europeiska kommissionens tolkning, jfr bl.a. SOU 2015:87 Energiskatt på el – En översyn av 
det nuvarande systemet s. 54–57). 
7 Kommissionen har med stöd av ett bemyndigande från rådet enligt artikel 109 i EUF-för-
draget antagit dessa gruppundantagsförordningar. 
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åtgärder som är undantagna från skyldigheten att anmäla åtgärden 
till kommissionen innan den genomförs. En av dessa förordningar är 
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre 
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, förkortad GBER. 
GBER tillämpades fr.o.m. den 1 juli 2014 t.o.m. den 31 december 
2020 men genom beslut i juli 2020 har tillämpligheten förlängts 
t.o.m. den 31 december 2023.8 GBER omfattar bl.a. stöd i form av 
nedsättningar av eller befrielse från miljöskatter. GBER tillämpas 
inte på stöd till företag i svårigheter, förutom i vissa särskilt angivna 
fall (artikel 1.4 c). 

Av artikel 44 i GBER framgår att stödordningar i form av ned-
sättning av miljöskatter som uppfyller villkoren i energiskattedirek-
tivet ska anses vara förenliga med den inre marknaden i den mening 
som avses i artikel 107.3 i EUF-fördraget och ska undantas från an-
mälningsskyldigheten i artikel 108.3 i EUF-fördraget, om villkoren i 
artikel 44 och i kapitel I i GBER är uppfyllda.9 Vidare framgår att de 
som beviljas skattenedsättningen ska väljas på grundval av transpa-
renta och objektiva kriterier och ska betala åtminstone den respek-
tive minimiskattenivå10 som fastställs i energiskattedirektivet. Stöd-
ordningar i form av skattenedsättningar ska baseras på en minskning 
av den tillämpliga miljöskattesatsen eller på betalningen av ett fast 
ersättningsbelopp eller på en kombination av dessa två metoder. 
Stöd får inte beviljas för biobränslen som är föremål för en leverans- 
eller inblandningsskyldighet. 

EU-domstolen har fastslagit att GBER och de villkor som före-
skrivs däri ska tolkas strikt eftersom de utgör undantag från huvud-
regeln att anmälningsskyldighet föreligger (EU-domstolens dom i 
mål C-493/14 Dilly’s Wellnesshotel, punkt 37). 

 
8 Kommissionens förordning (EU) 2020/972 av den 2 juli 2020 om ändring av förordning (EU) 
nr 1407/2013 vad gäller dess förlängning och om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 vad 
gäller dess förlängning och relevanta justeringar. 
9 Inom ramen för den pågående översynen av statsstödsregelverket har kommissionen före-
slagit ändringar i GBER. Ändringarna innebär bl.a. att en ny artikel 44 införs där det framgår 
vilka villkor som ska vara uppfyllda för att stödordningar i form av nedsättning av skatter som 
uppfyller villkoren i direktiv 2003/96/EG ska anses vara förenliga med den inre marknaden i 
den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska vara undantagna från anmälnings-
skyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, se Europeiska kommissionen (2021e). 
10 Av definitionerna i artikel 2 GBER framgår att med unionens minimiskattenivå avses den 
minimiskattenivå som anges i unionslagstiftningen för energiprodukter och elektricitet vilket 
betyder den lägsta skattenivå som anges i bilaga I till energiskattedirektivet. 
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Principen om likabehandling 

Utöver ovan angivna reglering är medlemsstaterna skyldiga att iaktta 
de allmänna rättsprinciper som utgör en del av unionens rättsord-
ning, bl.a. principen om likabehandling och förbudet mot diskrimi-
nering på grund av nationalitet (som utgör ett utflöde av likabehand-
lingsprincipen). 

Principen om likabehandling innebär enligt praxis från EU-dom-
stolen att lika situationer inte får behandlas olika och att olika situa-
tioner inte får behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en 
sådan behandling (EU-domstolens dom i mål C-513/18 Autoservizi 
Giordano punkt 37 och där angiven rättspraxis). Enligt fast rättspraxis 
från EU-domstolen innebär reglerna om likabehandling inte endast ett 
förbud mot öppen diskriminering på grund av nationalitet, utan även 
alla former av indirekt diskriminering som, genom tillämpning av 
andra särskiljningskriterier, i praktiken leder till samma resultat (EU-
domstolens dom i mål C-591/17 Österrike mot Tyskland punkt 42 
och där angiven rättspraxis). 

9.2.3 Återbetalning – bedömning av förenligheten 
med EU-rätten 

Inledning 

Frågan är om det är juridiskt möjligt att kombinera införandet av en 
avståndsbaserad skatt med ett system för återbetalning av delar av 
bränsleskatten. Med utgångspunkt i kommittédirektiven utgår utred-
ningen från att det i första hand är en återbetalning av bränsleskatten 
på diesel som är aktuell. 

Kommittédirektiven ger ingen närmare ledning avseende hur ett 
kombinerat införande ska genomföras. Enligt utredningens mening 
kan det göras på två sätt: dels genom en återbetalning av delar av diesel-
skatten endast för de fordon som omfattas av den avståndsbaserade 
skatten, dels genom att ett återbetalningssystem införs vid samma tid-
punkt som införandet av den avståndsbaserade skatten, men helt utan 
koppling till denna. Utredningen analyserar nedan dessa två alter-
nativ. 
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Förenligheten med energiskattedirektivet 
och likabehandlingsprincipen 

Återbetalning av dieselskatt är möjlig enligt energiskattedirektivet 

En nedsättning av skatten på diesel som används som drivmedel i 
fordon över 7,5 ton som är avsedda uteslutande för godstransport på 
väg är möjlig enligt nu gällande energiskattedirektiv. En skattened-
sättning kan beviljas genom återbetalning av delar av skatten. För att 
ett system ska kvalificera sig som ”återbetalning” i den mening som 
avses i artikel 6 c i energiskattedirektivet krävs att det belopp som 
betalas ut enligt systemet härrör från de punktskatter som tas ut av 
medlemsstaten eller åtminstone att beloppet har ett verkligt samband 
med de punktskatter som tas ut av medlemsstaten, så att systemet har 
till syfte att neutralisera eller minska punktskatterna på bränsle (EU-
domstolens dom i mål C-63/19 Kommissionen mot Italien punkt 79 
och 87). Av skälen 9 och 11 i energiskattedirektivet följer att direk-
tivet är avsett att ge medlemsstaterna ett visst utrymme för att ut-
forma och genomföra en politik som är anpassad till deras nationella 
förhållanden och att det är medlemsstaternas angelägenhet att besluta 
om skattesystem som inrättas i samband med genomförandet av direk-
tivet (EU-domstolens dom i mål C-513/18 Autoservizi Giordano, 
punkt 28 och i mål C-189/15 IRCCS – Fondazione Santa Lucia, 
punkt 50). 

Medlemsstaterna är dock, då de utnyttjar sitt utrymme för sköns-
mässig bedömning i samband med genomförandet av artikel 7.2 och 
7.3 i energiskattedirektivet, skyldiga att iaktta de allmänna rättsprin-
ciper som utgör en del av unionens rättsordning, bl.a. principen om 
likabehandling (EU-domstolens dom i mål C-513/18 Autoservizi 
Giordano punkt 35). 

Ett system för återbetalning av bränsleskatt måste, för att vara för-
enligt med likabehandlingsprincipen, utformas så att samma villkor 
gäller för alla åkare och att det är tillgängligt för alla åkare inom EU. 
Ett flertal länder inom EU har infört ett system för återbetalning av 
delar av skatten på diesel för godstransporter för fordon över 7,5 ton. 
Om Sverige inför ett liknande system kan det därmed, sett för sig, 
inte innebära någon direkt diskriminering på grund av nationalitet. 
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Återbetalning av dieselskatt för fordon som omfattas 
av avståndsbaserad skatt? 

Frågan är om det är möjligt att koppla en återbetalning av diesel-
skatten till det nya miljöstyrande systemet, dvs. är det möjligt att 
endast återbetala dieselskatten för fordon som omfattas av den av-
ståndsbaserade skatten? 

Tyskland planerade i början av 2000-talet att införa ett system för 
avgiftsersättning i samband med införandet av en kilometerbaserad 
motorvägsavgift för tunga godsfordon. Detta för att (delvis) kom-
pensera åkarna för ökningen av deras totala avgiftsbörda. Systemet 
skulle innebära att en årlig engångsersättning på högst en viss summa 
per kilometer skulle betalas ut. Avgiftsersättningen skulle emellertid 
endast betalas ut om en viss punktskatt på bränsle betalats i Tyskland, 
vilket skulle bevisas genom att lägga fram tillämpliga dokument. Detta 
system bedömdes av kommissionen i beslut den 25 januari 2006.11 
Kommissionen anförde i beslutet att vägavgifter, enligt EU-dom-
stolens rättspraxis, inte kan kvalificeras som en skatt, utan som en be-
talning för utnyttjandet av en tjänst. Kommissionen ansåg bl.a. på 
grundval av denna rättspraxis och med hänsyn till att punktskatten 
endast tjänade som referens för att beräkna ersättningen att avgifts-
ersättningen inte samtidigt kunde kvalificeras som en ersättning av 
punktskatterna (punkt 72). Vidare ansåg kommissionen att systemet 
för avgiftsersättning utgjorde stöd enligt artikel 87.1 EG (numera arti-
kel 107.1 i EUF-fördraget) och gick därefter över till en bedömning av 
stödets förenlighet med den gemensamma marknaden (punkt 66). 

Kommissionen konstaterade att systemet för avgiftsersättning 
införde samma villkor för alla åkare och var tillgängligt för alla åkare 
oavsett nationalitet eller bosättning. Åtgärderna förutsåg inte några 
trösklar, t.ex. en minsta vägavgift eller en minsta transportvolym. 
Det förelåg varken någon skyldighet att köpa bränsle i Tyskland eller 
någon begränsning för detta. Mot denna bakgrund förelåg inte någon 
direkt diskriminering på grund av nationalitet (punkt 81). Frågan var 
dock om det förelåg någon indirekt diskriminering i praktiken på 
grund av nationalitet. Systemet innebar en särbehandling mellan 
åkare som tankar i Tyskland och åkare som tankar i en annan med-

 
11 Kommissionens beslut av den 25 januari 2006 om det statliga stöd C 54/03 (f.d. N 194/02) 
som Förbundsrepubliken Tyskland planerar att införa med avseende på en ersättnings-
mekanism som är knuten till införandet av ett avgiftssystem för tunga godsfordon på tyska 
motorvägar. 
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lemsstat. Denna särbehandling berodde på att avgiftsersättningen 
var knuten till betalningen av punktskatter i Tyskland (punkt 82). 
Kommissionen förutsåg att en mycket stor andel icke-tyska for-
donskilometrar på de tyska motorvägarna inte skulle komma att gyn-
nas av systemet för avgiftsersättning eftersom systemet var knutet till 
betalningen av punktskatter i Tyskland. Dessutom skulle åkare, sär-
skilt från andra medlemsstater, som endast använder tyska motor-
vägar någon enstaka gång kanske avstå från att utnyttja systemet för 
avgiftsersättning på grund av de administrativa bördorna, och skulle 
därför drabbas ytterligare jämfört med regelbundna användare, sär-
skilt tyska användare (punkt 89). Kommissionen underströk att en 
åkare som använder en tysk motorväg och köper sitt bränsle utanför 
Tyskland använder den tyska väginfrastrukturen på exakt samma 
sätt som en åkare som tankar i Tyskland. Den knytningen av avgifts-
ersättningen till betalningen av punktskatter i Tyskland som leder 
till olika avgiftsnivåer kan därför inte motiveras av skillnader i an-
vändningen av tyska motorvägar. Till följd av denna knytning kom-
mer vissa åkare, främst icke-tyska åkare, att behöva betala en högre 
avgift än andra trots att de transporterar samma tunga gods samma 
sträcka på samma motorväg. Dessutom kommer systemet att gynna 
nationella transporter som till största delen utförs av åkare som 
köper bränsle i Tyskland, i förhållande till transporter mellan med-
lemsstater, som utförs av åkare som oftare köper bränsle i andra 
medlemsstater, vilket utgör en annan form av diskriminering som är 
förbjuden enligt gemenskapsrätten (punkt 90). 

Kommissionen tog i beslutet också upp att de egenskaper som 
kännetecknar vägavgifter respektive punktskatter skiljer sig åt. En 
vägavgift är en betalning för utnyttjandet av en tjänst medan en punkt-
skatt är en skatt. De omständigheter som ligger till grund för en upp-
börd skiljer sig åt: användningen av motorvägar i fråga om en vägavgift 
och förbrukningen av mineraloljan i fråga om punktskatter (punkt 93). 
Kommissionen såg inte någon objektiv grund för att knyta en ned-
sättning av vägavgifter till de punktskatter som betalats på tyskt ter-
ritorium. Det fanns därför inte någon objektiv grund som skulle 
kunna stödja en särbehandling mellan åkare som tankar i Tyskland 
och åkare som tankar utanför Tyskland eftersom de rent objektivt 
befinner sig i samma situation (punkt 94). Stödåtgärden iakttog så-
ledes inte principen om icke-diskriminering eftersom åtgärden i 
praktiken diskriminerade utländska åkare och redan av detta skäl 
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måste betraktas som oförenlig med den gemensamma marknaden. 
Stödåtgärden uppfyllde inte heller bestämmelsen i eurovinjettdirek-
tivet i vilken fastställs att vägtullar och vägavgifter inte får vara dis-
kriminerande, direkt eller indirekt, av skäl som grundar sig på åkarens 
nationalitet eller fordonets ursprung eller destination (punkt 96). 

Detta beslut från kommissionen skulle möjligen kunna öppna 
upp för en lösning där återbetalning av dieselskatt knyts till de tunga 
fordon som betalar avståndsbaserad skatt.12 Fallet rörde ju en ned-
sättning av motorvägsavgiften för åkare som betalat punktskatt på 
bränsle i Tyskland och inte en återbetalning av punktskatten på 
bränsle för de fordon som betalar motorvägsavgift. 

Om Sverige inför en avståndsbaserad skatt är utgångspunkten 
enligt kommittédirektiven att alla åkare som använder det svenska 
vägnätet med fordon på över 3,5 ton kommer att omfattas av det 
avståndsbaserade systemet oberoende av nationalitet/registrerings-
land för deras fordon. Enligt utredningens bedömning skulle en åter-
betalning av dieselskatten för fordon som omfattas av den avstånds-
baserade skatten ha ett verkligt samband med den dieselskatt som 
tas ut och därmed kvalificeras som en återbetalning enligt energi-
skattedirektivet (EU-domstolens dom i mål C-63/19 Kommissionen 
mot Italien punkt 79 och 87). Frågan är dock om en koppling till den 
avståndsbaserade skatten är förenlig med principen om likabehandling. 

Den klart övervägande delen av lastbilstransporter i Sverige ut-
görs av svenska lastbilar som kör inrikes transporter.13 De åkare som 
utför dessa transporter kommer sannolikt också, av geografiska skäl, 
köpa diesel och betala punktskatt i Sverige. Även om återbetalnings-
systemet skulle vara öppet för alla åkare som betalar avståndsbaserad 
skatt är det mot denna bakgrund troligt att systemet främst kommer 
att gynna svenska åkare eftersom det främst är dessa som skulle upp-
fylla kriterierna att både betala avståndsbaserad skatt och punktskatt 
på diesel i Sverige. 

Det kan konstateras att möjligheten till skattenedsättning enligt 
energiskattedirektivet har en inneboende olikbehandling av tunga 
fordon över respektive under 7,5 ton. Det är dock något som ligger 
i direktivets natur och som svårligen kan angripas. Tidigare har fram-

 
12 Jfr SOU 2013:84 s. 629 och 630. 
13 Trafikanalys (2018b) s. 8 och 9. 
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förts att energiskattedirektivets viktgräns i detta sammanhang bör 
vara densamma som viktgränsen i eurovinjettdirektivet.14 

Viktgränsen om 7,5 ton i bestämmelsen om skattenedsättning 
rörande kommersiell diesel i energiskattedirektivet innebär emeller-
tid att alla fordon för vilka avståndsbaserad skatt ska betalas inte kan 
omfattas av ett eventuellt återbetalningssystem. De tunga fordon 
som omfattas av den avståndsbaserade skatten men vars vikt under-
stiger 7,5 ton (dvs. tunga fordon mellan 3,5 och 7,5 ton) kommer 
således inte kunna vara föremål för återbetalning av dieselskatten, 
oaktat inköp av diesel och betalning av punktskatt i Sverige. Alla 
fordon för vilka avståndsbaserad skatt ska betalas använder dock väg-
nätet på samma sätt och måste anses befinna sig i en jämförbar situa-
tion när det gäller användningen av det svenska vägnätet (jfr kom-
missionens beslut). Om enbart skattepliktiga fordon över 7,5 ton 
skulle vara berättigade till återbetalning uppstår därmed en olikbe-
handling. Om återbetalningen skulle ses som en kompensation för 
ökade kostnader i samband med införandet av en avståndsbaserad 
skatt kan det inte finnas några sakliga skäl för att särbehandla fordon 
över 7,5 ton inom systemet för den avståndsbaserade skatten. 

Mot denna bakgrund är det enligt utredningens mening ytterst 
tveksamt om ett system för återbetalning av dieselskatt som kopplas 
till den avståndsbaserade skatten kan anses vara förenlig med EU-
rättens princip om likabehandling/icke-diskriminering. Ytterst är 
det dock endast EU-domstolen som slutligt kan avgöra detta. 

En koppling mellan den avståndsbaserade skatten och återbetal-
ning av dieselskatt innebär också att två skilda system kopplas sam-
man trots att det inte föreligger någon fiskal koppling mellan väg-
tullar (den avståndsbaserade skatten) och punktskatt på diesel. De 
har var och en sin egen källa, nämligen användningen av det beskat-
tade vägnätet å ena sidan och förbrukningen av diesel å andra sidan 
(jfr kommissionens beslut, punkt 74). 

Sammantaget bedömer utredningen att det inte kan anses vara 
juridiskt möjligt att koppla samman systemen. 

 
14 Europaparlamentet (2008), ändring 4 och 10. 
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Återbetalning för alla tunga fordon över 7,5 ton? 

Det kvarstår då att bedöma om det är juridiskt möjligt att införa ett 
återbetalningssystem för delar av bränsleskatten på diesel som är 
öppen för alla tunga fordon över 7,5 ton men utan koppling till den 
avståndsbaserade skatten. 

Även om ett system för återbetalning av dieselskatt och den av-
ståndsbaserade skatten sedda var för sig är förenliga med EU-rätten 
kan den kombinerade effekten av åtgärderna leda till att åtgärderna 
kommer i konflikt med principen om likabehandling/icke-diskrimi-
nering (jfr generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i C-195/90 
punkt 25). 

I mål C-591/17 Österrike mot Tyskland prövade EU-domstolen 
frågan om fördragsbrott när det gäller tysk lagstiftning avseende 
infrastrukturavgift för personbilar och undantag från fordonsskatt 
för fordon som är registrerade i Tyskland. Tyskland hade utformat 
ett regelverk för att införa infrastrukturavgifter för personbilar som 
framförs på de federala vägarna, inklusive motorvägarna. Metoden 
för att betala denna avgift skiljde sig mellan å ena sidan fordon regi-
strerade i Tyskland, och å andra sidan fordon som inte var registre-
rade där. Ägare till fordon som är registrerade i Tyskland skulle 
betala avgiften i form av en årlig vinjett (upp till 130 euro). När det 
gäller fordon registrerade i utlandet skulle avgiften betalas av ägaren 
eller föraren endast vid användning av motorvägarna. Avgiften skulle 
betalas i form av köp av en vinjett för antingen tio dagar (från 2,50 till 
25 euro), två månader (från 7 till 50 euro) eller ett år (högst 130 euro). 

Samtidigt föreskrev Tyskland att ägare av fordon som är registre-
rade i Tyskland, från det att infrastrukturavgiften tas ut, skulle med-
ges undantag från fordonsskatten med ett belopp som i vart fall mot-
svarar den avgift de har behövt betala. EU-domstolen prövade bl.a. 
om de två nationella åtgärderna (införandet av infrastrukturavgiften 
och undantaget från fordonsskatt för fordon registrerade i Tyskland) 
hade en sådan koppling sinsemellan att det var motiverat att de be-
dömdes tillsammans mot bakgrund av unionsrätten. Åtgärderna inför-
des samma dag (och ändrades ungefär vid samma tidpunkt) och 
tillämpningen av skatteundantaget var beroende av att infrastruktur-
avgiften hade börjat tas ut. EU-domstolen konstaterade att det fanns 
ett så pass nära samband mellan de omtvistade nationella åtgärderna, 
såväl tidsmässigt som materiellt, att det var motiverat att pröva dem 
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tillsammans mot bakgrund av unionsrätten. EU-domstolen tog upp 
att det var ostridigt att alla som använde tyska motorvägar, med 
tillämpning av de aktuella åtgärderna, omfattades av infrastruktur-
avgiften, oberoende av registreringsorten för deras fordon. Ägarna 
till de fordon som är registrerade i Tyskland omfattades dock av ett 
undantag från fordonsskatten på minst samma belopp som den av-
gift de har betalat, varför den ekonomiska bördan av denna avgift i 
praktiken endast lades på ägare och förare av fordon som är regi-
strerade i en annan medlemsstat än Tyskland. Till följd av kombina-
tionen av åtgärderna framgick det att ägare och förare av fordon som 
är registrerade i en annan medlemsstat än Tyskland och som använder 
de tyska motorvägarna behandlas mindre förmånligt än ägare av for-
don registrerade i Tyskland, när det gäller användningen av dessa 
motorvägar, trots att de befinner sig i jämförbara situationer med 
avseende på denna användning (punkt 49). EU-domstolen anförde 
att även om skillnaden i behandling inte är direkt baserad på natio-
nalitet är det stora flertalet ägare och förare av fordon som är regi-
strerade i andra medlemsstater än Tyskland inte tyska medborgare, 
medan det stora flertalet ägare av fordon registrerade i Tyskland är 
det, varför en sådan skillnad i själva verket leder till samma resultat 
som en skillnad i behandling på grundval av nationalitet (punkt 51). 
EU-domstolen fann att den tyska regleringen stred mot det allmänna 
förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, utgjorde en 
restriktion av den fria rörligheten för varor som stred mot artikel 34 
i EUF-fördraget samt en begränsning av friheten att tillhandahålla 
tjänster i strid med 56 EUF-fördraget. Vidare hade Tyskland under-
låtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 92 EUF-fördraget.15 

Om Sverige skulle införa ett avståndsbaserat system för uttag av 
skatt och samtidigt införa ett system för återbetalning av dieselskatt 
är det, enligt utredningens mening, mot bakgrund av ovan redovisad 
praxis från EU-domstolen sannolikt att åtgärderna skulle bedömas till-
sammans. Vid en bedömning av om åtgärderna strider mot principen 
om likabehandling/icke-diskriminering utgår utredningen därför 

 
15 Artikel 92 EUF-fördraget föreskriver att till dess att de bestämmelser som avses i arti-
kel 91.1 EUF-fördraget har fastställts, får ingen medlemsstat, utan att rådet med enhällighet 
har beslutat om en åtgärd genom vilken undantag beviljas, vidta någon åtgärd som direkt eller 
indirekt ger de olika bestämmelser, som gällde på transportområdet den 1 januari 1958 eller 
som, för stater som senare ansluter sig gäller på detta område, vid tidpunkten för dessas anslut-
ning, mindre gynnsamma effekter för andra medlemsstaters transportföretag än för inhemska 
transportföretag. Det har på unionsnivå inte fastställts några bestämmelser om vägavgifter för 
fordon upp till en vikt på 3,5 ton, i enlighet med artikel 91 FEUF. 
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från åtgärdernas kombinerade verkan. Till skillnad från den situation 
som prövades i kommissionens beslut 2009 finns det ingen samman-
koppling mellan systemen (vägtullar och återbetalning av punktskatt) 
och det rör sig inte heller om att införa två åtgärder som sammantaget 
innebär att enbart svenska åkare kompenseras. Dessutom innebär 
alla system för återbetalning av bränsleskatt en särbehandling mellan 
åkare som tankar i det aktuella landet och åkare som tankar i en annan 
medlemsstat. Det ligger i systemets natur. Kommissionen framhöll i 
sitt beslut 2009 att det var sambandet mellan avgiftsersättningen och 
betalningen av punktskatter i Tyskland som medförde att utländska 
åkare i praktiken diskriminerades och därför innebar indirekt diskri-
minering (punkt 82, 83, 94 och 95). 

I mål C-591/17 där åtgärdernas kombinerade verkan bedömdes 
rörde det sig om tidsbaserade avgifter och en koppling till fordons-
skatten. Denna koppling innebar dessutom ett slags nollsummespel, 
dvs. införandet av en avgift och en kompensation som helt reducerar 
avgiften, när det gällde tyska åkare och följden blev att det i realiteten 
enbart var utländska åkare som betalade avgiften. 

Om Sverige skulle införa ett system för återbetalning och en av-
ståndsbaserad skatt vid samma tidpunkt måste beaktas att avstånds-
baserade avgifter, till skillnad från tidsbaserade, innebär en mer korrekt 
prissättning av transporter i och med att avgiftens storlek är beroende 
av hur långt fordonet framförs. Detta gäller för såväl svenska som 
utländska åkare. Avståndsbaserade avgifter ligger i linje med prin-
ciperna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”. Möjligheten 
till återbetalning av dieselskatten bedöms, såsom framgår ovan, vara 
förenlig med energiskattedirektivet eftersom den är öppen även för 
åkare i andra medlemsstater. Om en återbetalning av dieselskatten 
skulle införas samtidigt som Sverige inför en avståndsbaserad skatt 
innebär detta att båda system i samma utsträckning är tillämpliga på 
såväl svenska som utländska åkare. Även om dessa två åtgärder skulle 
bedömas tillsammans anser utredningen att resultatet inte innebär 
att utländska åkare diskrimineras. 
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Förenligheten med EU:s regler om statsstöd 

Vad gäller förenligheten med EU:s statsstödsregler kan sägas föl-
jande. Genom att skattenedsättning för s.k. kommersiell diesel är en 
möjlighet och inte en skyldighet enligt energiskattedirektivet kan en 
återbetalning av delar av dieselskatten omfattas av reglerna om stat-
ligt stöd. Den totala svenska punktskatten på diesel består av en 
energiskatt och en koldioxidskatt. Båda dessa skatter omfattas av 
energiskattedirektivet och är därmed att anse som miljöskatter i den 
mening som avses i artikel 44 i GBER.16 Nedsättning av skatterna 
kan vara utformade så att åtgärderna definitionsmässigt utgör stat-
ligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget. Samtidigt omfattas 
stödordningar i form av nedsättningar av miljöskatter av artikel 44 i 
GBER. För att de ska anses vara förenliga med den inre marknaden 
i den mening som avses i artikel 107.3 i EUF-fördraget och ska undan-
tas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i EUF-fördraget krävs 
att villkoren i artikel 44 och i kapitel I i GBER är uppfyllda. Om åter-
betalningen utformas utifrån befintliga system för återbetalning i 
andra EU-länder och såväl svenska som utländska åkare omfattas av 
rätten till återbetalning bör villkoren i GBER vara uppfyllda, förut-
satt att stödmottagaren inte är ett företag i svårigheter (jfr artikel 1.4 c 
GBER och artikel 2.18). Stödordningen skulle i så fall vara tillåten och 
undantagen från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i EUF-för-
draget. 

Slutsatser 

Utredningen har ovan kommit fram till att det inte bedöms vara 
möjligt enligt EU-rätten att koppla ett system med återbetalning av 
en del av dieselskatten till ett avståndsbaserat system på så sätt att 
det endast för de fordon som omfattas av avståndsbaserad skatt ska 
vara möjligt att få återbetalning av dieselskatten. För att kunna in-
föra ett system för återbetalning krävs det att systemet frikopplas 
från en avståndsbaserad skatt samtidigt som det måste vara tillgäng-
ligt för åkare från alla medlemsstater. Ett sådant system, där uttaget 
av en avståndsbaserad skatt är frikopplad från en återbetalning av 
dieselskatt, bör vara juridiskt möjligt att införa, särskilt eftersom 

 
16 Jfr EU-domstolens dom i mål C-493/14 Dilly’s Wellnesshotel punkt 40 och generaladvo-
katens förslag till avgörande i målet p. 73–86. Se även Englisch (2017) och Pirlot (2020). 
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flera andra medlemsstater har infört sådana system. Detta bör vara 
möjligt oaktat om systemet införs samtidigt som en avståndsbaserad 
skatt. Utredningens kommande analys utgår därför från ett system 
för återbetalning av dieselskatt som inte är kopplat till en avstånds-
baserad skatt. 

9.3 Återbetalning i andra EU-länder 

Inom EU har för närvarande åtta länder lägre skattenivå för kom-
mersiell diesel jämfört med normalt beskattad diesel: Belgien, 
Frankrike, Italien, Kroatien, Portugal, Slovenien, Spanien och 
Ungern.17 Den lägre beskattade dieseln får användas i fordon som 
väger 7,5 ton eller mer, med undantag för Portugal där fordonet ska 
väga 35 ton eller mer. Därutöver har även Irland en form av ned-
sättning. Samtliga berörda länder har ett återbetalningssystem med 
liknande krav på dokumentation som för återbetalning av mervärdes-
skatt för utländska fordon som tankar drivmedel. För Belgien och 
Ungern, som har en avståndsbaserad skatt beror inte återbetalningen 
på om en sådan skatt betalats in eller inte, dvs. det finns ingen kopp-
ling till de fordon som även påförs den avståndsbaserade skatten. Till 
exempel har Belgien i den avståndsbaserade skatten en gräns om att 
fordonet ska väga 3,5 ton eller mer medan den lägre beskattade 
dieseln får användas i fordon som väger 7,5 ton eller mer.18 I figur 9.1 
anges den generella skattenivån för diesel i samtliga EU-länder och i 
Norge. I figur 9.2 anges skattenivån för diesel som används i fordon 
som väger 7,5 ton eller mer. För valutaomräkning i detta kapitel an-
vänds genomgående EU:s officiella växelkurs den 1 oktober 2020: 
1 euro = 10,4853 svenska kronor. 
  

 
17 Comité national routier (2020) och Europeiska kommissionen (2021f). 
18 Service Public Fédéral Finances, Douanes et Accises (u.å.). 

305



SOU 2022:13 Återbetalning av bränsleskatt 

255 

Figur 9.1 Normalskattenivå diesel EU och Norge 1/1 2021, 
bästa miljöklass eller motsvarande 

Kronor/liter 

 
Källa: Europeiska kommissionen (2021f) och Norska Finansdepartementet (2021). 
Anm.: Länder som även har en nedsatt nivå för kommersiell diesel i ljusare blå stapel . 

 

Figur 9.2 Skatt på kommersiell diesel i EU och Norge 1/1 2021, 
bästa miljöklass eller motsvarande 

Kronor/liter 

 
Källa: Europeiska kommissionen (2021f) och Norska Finansdepartementet (2021). 
Anm.: Länder med nedsatt nivå för kommersiell diesel i ljusare blå stapel. 
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Inom EU har Italien, Belgien och Frankrike de högsta skattenivåerna 
för diesel. Dessa tre länder har nedsatt skatt för kommersiell diesel. 
Ungern, Kroatien, Spanien och Portugal har nedsatt nivå ned till 
motsvarande EU:s minimiskattenivå för diesel, dvs. 330 euro per 
kubikmeter (3,46 kronor19 per liter diesel). Den beloppsmässigt 
mest betydande nedsättningen har Belgien (2,60 kr per liter), följt av 
Italien (2,25 kronor per liter) och Portugal (1,92 kronor per liter). 
Se tabell 9.1. 

Tabell 9.1 Länder med nedsatt skattenivå för kommersiell diesel 2021 

Kronor/liter 

 Skattenivå 
Kommersiell 

diesel 

Normal 
skattenivå 

Nedsättning, 
stöd 

Frankrike 4,74 6,23 1,49 
Sverige 4,71 4,71 0,00 
Slovenien 4,26 4,86 0,60 
Italien 4,23 6,47 2,25 
Belgien 3,70 6,29 2,60 
Portugal 3,46 5,38 1,92 
Spanien 3,46 3,97 0,51 
Kroatien 3,39 4,24 0,85 
Ungern 3,23 3,62 0,39 

Anm.: Kroatien och Ungern har inhemsk valuta och en starkare valuta gentemot Euron har medfört att 
nivån ligger något under EU:s minimiskattenivå. 
Källa: Europeiska kommissionen (2021f). 

 
 
Internationella transportörer på väg kan dra fördel av skatteskill-
naderna på diesel inom EU. De kan i många fall köpa diesel i ett land 
med lågt pris och kan också utnyttja befintliga återbetalningssystem. 
Denna möjlighet förstärks av att nya och bränsleeffektiva tunga last-
bilar kan vara ute på vägarna en länge tid och klara sig på en enda 
tankning.20 

 
19 Omräknat enligt EU:s officiella växelkurs den 1 oktober 2020 (1 euro = 10,4853 svenska 
kronor). 
20 Jfr Comité national routier (2020) s. 8. 
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9.3.1 Dieselpriser inom EU och i Norge 

Sverige har tionde högsta skattenivån på diesel inom EU, jämför 
figur 9.1 ovan. Sett till priset på diesel inklusive skatter befinner sig 
däremot Sverige högst. Se figur 9.3. 

Figur 9.3 Priset på diesel i EU per den 23/8 2021 

Euro/1 000 liter 

 
Källa: Europeiska kommissionen (2021d). 

 
 
Dieselpriset anges som pumppris inklusive punktskatt och mer-
värdesskatt. Rabatter för tunga fordon eller nedsättningen avseende 
kommersiell diesel ingår inte. Nivån på mervärdesskatt varierar 
mellan EU-länder och kan förstärka prisskillnader. 

Dieselpriset i Finland, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland och 
Litauen är lägre än vad priset i Sverige förmodligen skulle kunna bli 
med en eventuell återbetalning. Dieselpriset i Norge anges inte i Euro-
peiska kommissionens Weekly Oil Bulletin, men har under en tid varit 
högre än i alla EU-länder förutom Sverige. Dieselpriset motsvarade i 
Norge cirka 1 540 euro per 1 000 liter sista veckan i augusti 2021. 
Under hösten 2021 har dieselpriset ökat markant i samtliga EU-länder. 
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9.4 Administrativa och praktiska förutsättningar 

9.4.1 Inledning 

Enligt kommittédirektiven behöver de administrativa och praktiska 
förutsättningarna för ett återbetalningssystem utredas för att be-
döma om det skulle gå att utforma ett sådant system på ett sätt som 
möjliggör kontroll av systemet och som inte medför alltför stora 
administrativa bördor för företag eller myndigheter. 

9.4.2 Befintliga återbetalningssystem 

Enligt lagen om skatt på energi är bränsleförbrukning för en rad 
ändamål helt eller delvis befriad från energi- och koldioxidskatt. Den 
som inte är skattskyldig enligt LSE kan få ta del av skattebefrielsen 
genom att ansöka om återbetalning av skatten. I vissa fall är även den 
som är skattskyldig hänvisad till att ansöka om återbetalning, även 
om denne normalt sett kan göra avdrag för skatten i sin punktskatte-
deklaration. I dag finns ett 20-tal olika typer av återbetalningar avse-
ende energi- och koldioxidskatt. Totalt hanterade Skatteverket under 
2019 drygt 113 000 återbetalningsansökningar avseende energi- och 
koldioxidskatt för drygt 51 000 olika företag. Även utländska före-
tag medges återbetalning enligt LSE, men det är i stort sett bara 
svenska företag som i nuläget lämnar in sådana ansökningar. Om 
företag inte kan använda en svensk e-legitimation kan ett ombud med 
sådan legitimation ansöka om återbetalningen. Att hantera utländska 
företag bedöms ta betydligt längre tid än att hantera en ansökan från 
ett svenskt företag då Skatteverket i dagsläget inte har en maskinell 
hantering för utländska företag som saknar svenskt person- eller orga-
nisationsnummer. Detta gäller även då ombud skickar in ansökan.21 

Oljebolag m.m. är oftast skattskyldiga enligt LSE och säljer be-
skattade bränslen, såsom drivmedel. Då drivmedlet förbrukas till helt 
eller delvis skattebefriade ändamål kan ansökan om återbetalning göras 
av den som köpt och förbrukat det beskattade drivmedlet. I tabell 9.2 
anges befintliga skattebefriade användningsändamål avseende kol-
dioxid- och energiskatt på drivmedel (till icke-stationära motorer). 

 
21 Uppgifter från Skatteverket, mejl den 2021-06-11 och den 2021-06-23. 
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Tabell 9.2 Skattebefriade användningsändamål avseende koldioxid 
och energiskatt för drivmedel 

 Bränsle Lagrum Medges för Antal 
företag, ca 

Tåg eller annat 
spårbundet färd-
medel 

Alla bränslen 
förutom bensin 
och omärkt 
diesel 

6 a kap. 1 § 2 LSE 100 % koldioxid-
skatt; 
100 % energi-
skatt 

Få 

Förbrukning i 
skepp och båt, 
ej privat ändamål 

Fossila bränslen 
förutom bensin 
och omärkt 
diesel (i vissa 
båtar medges 
befrielse även 
för dessa 
bränslen) 

6 a kap. 1 § 3 och 
4 samt 9 kap. 
3 § 1–3 LSE 

100 % koldioxid-
skatt; 
100 % energi-
skatt 

400 

Luftfartyg, ej 
privat ändamål 

Alla bränslen 
förutom bensin 
som inte är 
flygbensin 

6 a kap. 1 § 5 samt 
9 kap. 3 § 4 LSE 

100 % koldioxid-
skatt; 
100 % energi-
skatt 

230 

Jord- och skogs-
bruk, arbets-
maskiner, skepp 
och vissa båtar 

Omärkt diesel 
(även märkt för 
vissa skepp och 
båtar) 

6 a kap. 2 a § 
första stycket 1 
och andra stycket 
LSE 

1,93 kronor per 
liter av koldioxid-
skatt 

26 000 

Vattenbruk, arbets-
maskiner, skepp 
och vissa båtar 

Omärkt diesel 
(även märkt för 
vissa skepp och 
båtar) 

6 a kap. 2 a § 
första stycket 2 
och andra stycket 
LSE 

1,93 kronor per 
liter av koldioxid-
skatt 

10 

Källa: Lag om skatt på energi och Skatteverket. 

 
 
Generellt gäller att ansökan om återbetalning ska avse ett kalender-
kvartal eller kalenderår och ha inkommit till Skatteverket inom tre 
år efter utgången av det kalenderkvartal eller kalenderår som an-
sökan avser. I syfte att hålla nere de administrativa kostnaderna för 
Skatteverket och berörda företag finns olika beloppsgränser som måste 
uppnås för att återbetalning ska medges. Exempelvis är beloppsgränsen 
för återbetalning av flygfotogen i luftfartyg, färgad olja i skepp och i 
tåg 1 000 kronor eller mer per kalenderkvartal. För jord- och skogs-
bruksdiesel är beloppsgränsen 500 kronor eller mer räknat per kalen-
derår. I allmänhet återbetalas hela skattebeloppet, även den del som 
understiger beloppsgränsen. 

Vissa uppgifter behöver lämnas i kontrollsyfte till Skatteverket. 
I återbetalningsansökan för jord- och skogsbruksdiesel ska anges 
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bl.a. brukad areal fördelat på typ av odling och antal maskintimmar 
för jordbruk. För skogsbruk ska anges bl.a. kvantitetsuppgifter för 
avverkning, markberedning och flisning. 

Återbetalning av mervärdesskatt på drivmedel 
för utländska företag 

För återbetalning av mervärdesskatt, på t.ex. drivmedel köpt i Sverige, 
kan utländska företag inom EU lämna in ansökan till den medlemsstat 
där de är etablerade. Företaget ansöker via en digital portal hos skatte-
myndigheten i etableringslandet. Då bifogas fakturaunderlag som 
bilaga till ansökan. Gäller det länder utanför EU skickas en ansökan 
direkt till Sverige och det är då fråga om en helt manuell hantering 
från Skatteverkets sida.22 För bägge fallen gäller att det minsta be-
loppet som företaget kan ansöka om återbetalning för är 500 svenska 
kronor om ansökan avser ett helt kalenderår eller resten av året fram 
till årsskiftet. I annat fall återbetalas mervärdesskatt om beloppet är 
minst 4 000 svenska kronor och avser minst tre månader. 

Ett system för återbetalning av skatt för kommersiell diesel kopplat 
till återbetalning av mervärdesskatt finns bl.a. i Belgien. Svenska före-
tag eller åkerier kan då ansöka om återbetalning via digitala tjänster.23 

9.5 Vissa principiella utgångspunkter inför analysen 

9.5.1 Principer för skattepolitiken 

Riksdagen antog våren 2015 generella riktlinjer för den svenska 
skattepolitikens inriktning (prop. 2014/15:100, avsnitt 5.5, bet. 
2014/15:FiU20, rskr. 2014/15:254). Dessa kan sammanfattas enligt 
följande. Skattepolitikens främsta syfte är att finansiera den gemen-
samma välfärden, olika samhällsfunktioner och andra offentliga ut-
gifter. Skatterna ska tas ut på ett sätt som är förenligt med de över-
gripande målen för regeringens ekonomiska politik. Skattepolitiken 
ska också skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och hög syssel-
sättning, ett rättvist fördelat välstånd samt bidra till ett miljömässigt 
och socialt hållbart samhälle. För att kunna stödja den ekonomiska 

 
22 Skatteverket, mejl den 2021-06-11. 
23 Se t.ex. DKV (2022). 
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politiken på ett effektivt sätt bör skattepolitiken utformas enligt ett 
antal vägledande principer bl.a. följande: 

Ett legitimt och rättvist skattesystem 

Skatter ska tas ut på ett rättssäkert sätt. För att stärka legitimiteten 
ska regelverket vara möjligt att förstå och inte leda till onödigt stora 
administrativa kostnader för dem som tillämpar reglerna. Detta ska 
särskilt beaktas vid utformningen av nya skatteregler. Nyttan av för-
enklingar ska dock alltid vägas mot behovet av att värna skattein-
täkterna, åstadkomma rättvisa mellan skattskyldiga samt motverka 
skattefusk och skatteundandragande. 

Generella och tydliga regler 

Skatteregler ska vara generella och tydliga, utan komplicerade gräns-
dragningar, med breda skattebaser och skattesatser som är väl av-
vägda gentemot målen för den ekonomiska politiken. Detta bidrar 
till förståelse och legitimitet för skattesystemet och minskar även 
utrymmet och riskerna för fel och fusk. 

Beskattning i nära anslutning till inkomsttillfället 

Beskattning ska i möjligaste mån ske i nära anslutning till inkomst-
tillfället. En minskad förekomst av skattekrediter säkerställer svenska 
skatteintäkter. Avsteg från denna princip kan i vissa fall motiveras av 
explicita krav på styrning eller av samhällsekonomiska effektivitets-
skäl. Skatteutgifter, dvs. stöd till hushåll och företag på budgetens 
inkomstsida till följd av särregler t.ex. nedsatt skatt på vissa varor 
och tjänster, bör därför regelbundet omprövas. 

Hållbara regler i förhållande till EU 

Regelverket ska vara förenligt med EU-rätten, både i förhållande till 
specifika rättsakter och till bestämmelser i EUF-fördraget om fri 
rörlighet och om statligt stöd. 
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Genom att minska enhetligheten och öka komplexiteten i skatte-
systemet kan skatteutgifter, såsom nedsättningar och återbetalning 
inom energibeskattningen, sägas gå emot principen om att skatte-
reglerna ska vara generella och tydliga. Samtidigt kan skatteutgifter i 
vissa fall bidra till att uppnå andra principiella syften. En skatteutgift 
kan därmed i vissa fall vara förenlig med vissa principer men stå i 
strid med andra.24 

9.5.2 Principer för drivmedelsbeskattning 

Via drivmedelsskatterna (koldioxid- och energiskatten) kan koldioxid-
utsläppen prissättas. Koldioxidskatten är ett direkt och träffsäkert 
styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid. Den bör vara neutral 
mellan olika fossila bränslen och i allt väsentligt heltäckande så att 
varje kilogram utsläpp av koldioxid prissätts lika mycket oberoende 
av bränsle och hur bränslet används.25 

Energiskatten på drivmedel fyller inte bara övergripande fiskala 
syften utan fångar också upp vissa samhällsekonomiska kostnader av 
vägtrafiken såsom slitage på väg, bullerstörning och olyckor.26 Energi-
skatten har historiskt sett varit fiskal men har gradvis fått en alltmer 
resursstyrande karaktär. 

Vid fiskal beskattning bör en skattebas som är robust, dvs. inte 
flyttar, beskattas högre än en skattebas som är lättrörlig. Syftet med 
fiskal beskattning är att generera skatteintäkter till lägsta möjliga 
samhällsekonomiska kostnad.27 

9.5.3 Skatteutgift för energiskatt på diesel 
i motordrivna fordon 

I skrivelsen Redovisning av skatteutgifter redogör regeringen för 
effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Redo-
görelsen kräver att en norm för skatteuttaget definieras inom respek-
tive skatteslag.28 I regeringens skrivelse beräknas skatteutgiften bl.a. 
för energiskatt på diesel i motordrivna fordon. Vid beräkningen av 

 
24Jfr Regeringens skrivelse 2020/21:98 s. 18. 
25 Prop. 2009/10:41 s. 118. 
26 Regeringens skrivelse 2020/21:98 s. 7. 
27 Prop. 2009/10:41 s. 120. 
28 Regeringens skrivelse 2020/21:98 s. 5. 
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skatteutgiften utgörs normen i hela transportsektorn av energiskatten 
för bensin miljöklass 1. Skatteutgiften för den lägre energiskatten på 
diesel jämfört med bensin beräknas till 12 miljarder kronor 2020. För 
lätta dieselfordon är fordonsskatten högre än för jämförbara bensin-
fordon bl.a. för att beakta energiskatteskillnaden mellan bensin och 
diesel. Detta högre fordonsskatteuttag uppgår till 3–4 miljarder kro-
nor.29 

Beräkningarna av skatteutgifter kan dock inte användas för att ge 
en exakt prislapp på den möjliga intäktsförstärkningen om en skatte-
utgift slopas. Detta har flera skäl, bl.a. för att beräkningarna är sta-
tiska och inte tar hänsyn till beteendeeffekter eller s.k. indirekta 
effekter. 

9.5.4 Skatteutgift för energiskatt på naturgas och gasol 
som drivmedel 

När gasol och naturgas förbrukas för drift av motordrivet fordon, 
fartyg eller luftfartyg tas ingen energiskatt ut, dvs. skattesatsen är 
0 kronor. För gasol och naturgas i motordrivna fordon tas endast 
koldioxidskatten ut. 

9.6 Utgångsläge inför analysen 

9.6.1 Antal berörda företag och ansökningar – en uppskattning 

För vägskattesystemet uppskattade Vägslitageskattekommittén an-
talet svenska skattskyldiga till 22 500 och antalet utländska till 28 000 
för fordon som väger minst 12 ton.30 Därtill kommer skattskyldiga 
för ägare till fordon mellan 7,5 och 12 ton, vilka dock bedöms vara 
relativt få. Sannolikt skulle 35 000–40 000 företag ansöka om åter-
betalning per år, varav cirka 30 000 svenska företag och 5 000–10 000 
utländska företag. Då räknat på en viss administrativ gräns för att 
medges återbetalning och att en relativt stor andel av de utländska 
företagen fortsatt tankar utomlands i stället för i Sverige. 

Ett återbetalningssystem för kommersiell diesel kan anses ha 
störst likhet med ett system för återbetalning av koldioxidskatt för 

 
29 Regeringens skrivelse 2020/21:98 s. 52. 
30 SOU 2017:11 s. 712. 
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s.k. jordbruksdiesel, åtminstone i fråga om antalet återbetalnings-
ansökningar. Dock söker praktiskt taget inga utländska företag åter-
betalning för jordbruksdiesel. 

Inom EU skulle de digitala tjänster som hanterar återbetalning av 
mervärdesskatt eventuellt kunna användas för ett återbetalningssy-
stem avseende bränsleskatten, vilket i så fall kan begränsa de admi-
nistrativa kostnaderna för företagen. Enligt Skatteverket hanteras 
cirka 7 000 ansökningar per år av återbetalningar av mervärdesskatt 
till företag inom EU, som har en maskinell hantering, samt cirka 
3 000 ansökningar från företag med hemvist utanför EU med manu-
ell hantering. För Skatteverket finns dock inte i dagsläget ett maskinellt 
system inom energibeskattningen för att behandla återbetalnings-
ansökningar för företag utan svenskt organisationsnummer. 

För att de administrativa kostnaderna för Skatteverket och be-
rörda företag ska begränsas bör ett minsta belopp för rätten att få 
återbetalning fastställas. Förmodligen bör detta minsta belopp sättas 
på en högre nivå jämfört med för jord- och skogsbruksföretag då 
dessa nästan enbart består av småföretag. För flygfotogen i luft-
fartyg, färgad olja i skepp och i tåg är beloppsgränsen 1 000 kronor 
per kalenderkvartal och utredningen bedömer att beloppsgränsen 
inte bör understiga 1 000 kronor per kalenderkvartal för att den admi-
nistrativa bördan ska bli begränsad. En beloppsgräns om 1 000 kronor 
per kalenderkvartal motsvarar också den gräns som finns för åter-
betalning av skatten på bränsleförbrukning inom järnväg och till viss 
del inom sjöfart. 

Det vore positivt för företagens likviditet om återbetalning av 
skatt kan ske så snabbt som möjligt. Kvartalsvis återbetalning bör då 
kunna medges. Även Skatteverket vill helst ha ansökningar per kvar-
tal, för att kunna få ett jämnare flöde över året. Skatteverket bedömer 
att i genomsnitt kommer det ske två kvartalsansökningar per år och 
företag vad gäller utländska företag och upp emot fyra kvartalsan-
sökningar per och företag vad gäller svenska företag. För diesel som 
förbrukas i kommersiella godstransporter på väg kan det innebära 
upp emot 140 000 återbetalningsansökningar per år jämfört med 
kanske 50 000 sådana ansökningar för jord- och skogsbruksföretag. 
För den administrativa bördan för Skatteverket och företag för han-
tering av ett återbetalningssystem, se avsnitt 9.7.3 nedan. 
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9.6.2 Hur stort belopp kan återbetalas av dieselskatten 

Beloppet för återbetalningen utifrån nuvarande normalskattesats 
kan bli begränsad eftersom EU:s minimiskattenivåer för diesel måste 
uppfyllas. Den nedsatta skattenivån får varken understiga minimi-
skattenivån motsvarande 3,46 kronor per liter31 eller den gällande 
nationella skattenivån den 1 januari 2003, vilken var 3,18 kronor per 
liter diesel.32 Det är den sammanlagda energi- och koldioxidskatten 
som ska uppfylla den högsta av dessa nivåer (3,46 kronor per liter). 
Med utgångspunkt från nuvarande svenska skattenivåer på diesel och 
aktuell växelkurs, kan en återbetalning maximalt medges med cirka 
1,35 kronor per liter. I prop. 2021/22:84 föreslås att energiskatten på 
bensin och diesel sänks med 40 öre per liter (50 öre inklusive mer-
värdesskatt) fr.o.m. den 1 maj 2022, se vidare nedan avsnitt 9.6.3 om 
dieselskattens utveckling framöver. En viss marginal bör finnas som 
tar höjd för växelkursförändringar eftersom minimiskattenivån även 
ska kunna uppfyllas om den svenska kronan försvagas gentemot euron. 
Med hänsyn tagen till kommande skattesänkning och växelkursmar-
ginalen kan återbetalningen motsvara 0,9 kronor per liter diesel. 
I tabell 9.3 anges skattesatser på bränslen för fordonsdrift och i vil-
ken utsträckning de överstiger miniminivåerna i energiskattedirektivet. 

Tabell 9.3 Beskattade bränslen för fordonsdrift, per den 1/1 2022 

Kr/l, kr/1 000 m3, kr/ton 

 Energi-
skatt 

Koldioxid-
skatt 

Summa EU minimi-
nivåer1 

Differens 

Diesel, miljöklass 1, kr/l 2,511 2,292 4,803 3,462 1,343 
Bensin, miljöklass 1, kr/l 4,18 2,64 6,82 3,763 3,06 
Naturgas, fordonsdrift, 
kr/1 000 m3 0 2 613 2 613 0 2 613 
Gasol, fordonsdrift, 
kr/ton 0 3 672 3 672 0 3 672 

Anm.: Enligt artikel 15, punkt 1 i Energiskattedirektivet får medlemsstaterna under tillsyn av skatte-
myndigheterna tillämpa fullständig eller partiell skattebefrielse för bl.a. naturgas och gasol som 
används som drivmedel (även om minimiskattenivå över noll finns i direktivet). 
1 Omräknat med växelkurs 1 euro = 10,4853 svenska kronor. 
2 330 euro per kubikmeter. 
3 359 euro per kubikmeter, avser blyfri bensin. 

 
31 330 euro per kubikmeter diesel. Omräknat med växelkurs 1 euro = 10,4853 svenska kronor. 
32 Så länge 1 euro kostar mer än 9,63 kronor är det miniminivån som ”sätter golvet”. 
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9.6.3 Dieselskattens utveckling framöver 

Koldioxidskatt och energiskatt tas ut på bensin och diesel. Skatte-
satserna på drivmedel framgår av 2 kap. 1 § LSE. Sedan 1994 ska en 
årlig indexomräkning ske av såväl koldioxid- som energiskattesatserna 
på bl.a. bensin och diesel med förändringar i konsumentprisindex 
(KPI). Syftet med indexeringen är att realvärdesäkra skattesatserna. 
För bensin och diesel beaktas sedan den 1 januari 2016 även utveck-
lingen av bruttonationalprodukten (BNP) vid den årliga omräk-
ningen. Detta sker genom ett schabloniserat årligt tillägg om två pro-
centenheter till KPI-omräkningen. Den tillkommande omräkningen 
sker av såväl energiskatten som koldioxidskatten men uttrycks som 
en höjning av energiskatten.33 Däremot omräknas inte EU:s minimi-
skattenivåer, varken med KPI- eller BNP-utveckling. Vid den årliga 
omräkningen av skattesatserna i Sverige ökar gapet till EU:s minimi-
skattenivåer i efterhand. Dock har tendensen varit att skattesatserna 
på diesel i stället sjunkit i Sverige de senaste åren, vilket beror på 
”aktiva” politiska beslut. I tabell 9.4 anges utvecklingen av skatte-
satserna på diesel 2016–2021. 

Tabell 9.4 Punktskatt på diesel, miljöklass 1 2016–2022 

Kronor/liter 

 Energiskatt Koldioxidskatt Summa 
2016 2,355 3,204 5,559 
2017 2,49 3,237 5,727 
2018 2,648 

(Fr.o.m. 1/7: 2,341) 
3,292 

(Fr.o.m. 1/7: 2,191) 
5,940 

(Fr.o.m. 1/7: 4,532) 
2019 2,48 

(Fr.o.m. 1/7: 2,389) 
2,236 4,716 

(Fr.o.m. 1/7: 4,625) 
2020 2,461 2,246 4,707 
2021 2,478 2,262 4,740 
2022 2,511 

(Fr.o.m. 1/51: 2,111 
2,292 4,803 

Fr.o.m. 1/51: 4,403 
1) Enligt lagförslag i prop. 2021/22:84. 
Källa: Finansdepartementet. 

 
 
Den 1 juli 2018 infördes reduktionsplikten för inblandning av bio-
drivmedel i bensin och diesel (prop. 2017/18:1, FiU2017/18:1, 

 
33 Finansdepartementet (2017) s. 196. 
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rskr. 2017/18:54). Syftet med reduktionsplikten är att skapa lång-
siktiga spelregler för hållbara biodrivmedel för att på sikt kunna nå 
en fossilfri fordonsflotta. En reduktionsplikt innebär en skyldighet 
att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom 
inblandning av biodrivmedel. I samband med att reduktionsplikten 
infördes ändrades skattereglerna för bensin och diesel på så sätt att 
samma koldioxidskattenivå gäller för hela bränsleblandningen ben-
sin och diesel. Tidigare hade det inblandade biobränslet varit skatte-
befriat. Koldioxidskattesatserna räknades vid införande av reduktions-
plikten därför om utifrån prognostiserad andel av biodrivmedel 
(beräknat med full koldioxidskatt för den fossila delen och noll kol-
dioxidskatt för biodrivmedelsdelen). En effekt av reduktionsplikten 
för bensin och diesel är att priset vid pump kan öka. För att begränsa 
priseffekten då reduktionsplikten infördes beslutade riksdagen sam-
tidigt om en sänkning av energiskatten på bensin och diesel. För 
diesel miljöklass 1 sänktes energiskatten på diesel med 30,7 öre per 
liter fr.o.m. den 1 juli 2018. 

Energiskatten på bensin och diesel sänktes därefter motsvarande 
BNP-indexeringen för andra halvåret 2019. Den förändringen för-
anleddes av riksdagens tillkännagivande om Statens budget 2019 
Rambeslut (bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62)34. 

För att motverka ökade pumppriser på bensin och diesel till följd 
av skärpt reduktionsplikt samt genom indexering sänktes energi-
skatten på bensin och diesel 2020. Skatten på koldioxid sänktes även, 
vilket medförde att den generella skattenivån på fossilt kol upp-
rätthölls även 2020 när andelen biodrivmedel i bensin och diesel blev 
högre (prop. 2019/20:24, bet. 2019/20:SkU15, rskr. 2019/20:92). För 
2021 respektive 2022 sänktes även energiskatten på bensin och diesel 
genom en pausad BNP-indexering (prop. 2020/21:29, bet. 2020/ 
21:SkU13, rskr. 2020/21:95 respektive prop. 2020/21:196, bet. 2020/ 
21:SkU37, rskr. 2021/22:7). 

Riksdagen har tillkännagett att regeringen ska återkomma med 
lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att 
priset vid pump sänks med 50 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022 
(bet. 2021/22:FiU1 punkt 2 d, rskr. 2021/22:46). Regeringen har 
återkommit med detta lagförslag (prop. 2021/22:84). 

 
34 Vid riksdagsbehandlingen biföll riksdagen reservation 1 under punkt 1, reservation 5 under 
punkt 2 och i övriga fall utskottets förslag till riksdagsbeslut. 
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Den tunga godstransporttrafiken som drivs med diesel kan även 
få ett ytterligare högre kostnadsläge då reduktionsplikten efterhand 
skärps. För diesel ökar reduktionsnivån från 2020 med i genomsnitt 
4,8 procentenheter per år till 2024 vilket bedöms motsvara en pris-
ökning på cirka 40–60 öre per liter per år. Osäkerheten över kost-
naden för att uppfylla reduktionsplikten bedöms öka över tid. Med 
samma antaganden som anges ovan skulle prisökningen till 2030 vara 
3,60–5,40 kronor per liter för diesel.35  

Om skatten på koldioxid framöver skulle justeras för att mot-
svara en ökad inblandning av biodrivmedel beräknas koldioxid-
skatten sänkas med drygt en krona per liter diesel fram till 2030. 
I beräkningen antas en andel biodrivmedel som motsvarar 66 pro-
cent minskade växthusgasutsläpp från diesel (beräknat med full kol-
dioxidskatt för den fossila delen och noll koldioxidskatt för biodriv-
medelsdelen). Punktskatten på diesel skulle då landa på omkring EU:s 
miniminivå vid en energiskatt motsvarande nuvarande nivå. Ovan 
resonemang blir hypotetiskt då det inte finns några politiska beslut 
om att sänka koldioxidskatten vid framöver ökade reduktionsnivåer i 
plikten. Dessutom kan energiskattedirektivet inklusive minimiskatte-
nivåer ha ändrats före 2030. Med en skärpt reduktionsplikt framför 
allt för diesel kan prisskillnaden på diesel jämfört med våra grann-
länder komma att förstärkas, något som riskerar att öka omfatt-
ningen av s.k. ekonomitankning när framför allt tunga lastbilstrans-
porter som transporterar gods som passerar Sveriges gränser väljer 
att tanka utanför Sverige. Dock kan andra länder även genomföra 
sådana åtgärder som begränsar fossil dieselanvändning, vilket kan 
medföra höjda dieselpriser även i dessa länder. 

9.7 Analys 

9.7.1 Inledning 

Enligt kommittédirektiven ska utredningen analysera om det är möj-
ligt, administrativt rimligt, samhällsekonomiskt effektivt och lämp-
ligt med hänsyn till det avståndsbaserade systemets syfte att införa 
ett system för återbetalning av en del av bränsleskatten. Utredningen 
bedömer att det är punktskatt på diesel som aktualiseras för ett 

 
35 Prop. 2020/21:180 s. 43. 
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system för återbetalning enligt nuvarande regler om kommersiell 
diesel i energiskattedirektivet. I direktivet finns inte motsvarande 
regler för bensin som för kommersiell diesel. Minimiskattenivåerna 
för bensin är högre och få tunga lastbilar använder dessutom bensin. 
Enligt direktivet får medlemsstaterna utan att det påverkar tillämp-
ningen av andra gemenskapsbestämmelser och under tillsyn av skatte-
myndigheterna tillämpa fullständig eller partiell skattebefrielse för 
naturgas och gasol som används som drivmedel. För naturgas och 
gasol är energiskatten redan nedsatt till noll för motordrivna fordon. 
För att inte minska incitamenten till att övergå till biogas, bör inte 
koldioxidskatten sättas ned och återbetalas för naturgas eller gasol. 
Utredningen analyserar således enbart en återbetalning av punkt-
skatten på diesel. 

9.7.2 Möjligheten att införa ett återbetalningssystem 

En skattenedsättning och därmed ett återbetalningssystem är möj-
ligt enligt reglerna om kommersiell diesel i energiskattedirektivet. 
En mer specifikt inriktad nedsättning och återbetalning avseende 
bränsleförbrukning för just de lastbilar som blir skattepliktiga i det 
avståndsbaserade systemet bedömer utredningen däremot inte vara 
möjlig. De administrativa och praktiska förutsättningarna verkar fin-
nas inom ramen för de skattebefrielser och återbetalningssystem 
som i dag finns för bränsle och el enligt lagen om skatt på energi. 

9.7.3 Administrativ rimlighet med ett återbetalningssystem 

Inledning 

Det är inte självklart att ett återbetalningssystem kan anses vara 
administrativt rimligt för svenska företag och myndigheter. Dock 
kan dessa ingå i ett återbetalningssystem och deklarationsförfarande 
likt det som finns inom nuvarande energibeskattning. För utländska 
företag skulle dessa möjligen kunna ingå i ett elektroniskt system 
liknande det som finns för återbetalning av mervärdesskatt vid köp 
av t.ex. drivmedel i Sverige. 
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Kostnader för Skatteverket 

De löpande kostnaderna för ett återbetalningssystem kan utifrån 
uppgifter från Skatteverket beräknas till 32–40 miljoner kronor per 
år (varav 24 miljoner kronor avser svenska företag och 8–16 miljoner 
kronor avser utländska företag). Beräkningen bygger på att 35 000–
40 000 företag söker om återbetalning per år (varav cirka 30 000 
svenska företag och 5 000–10 000 utländska företag) och att kvartals-
vis återbetalning medges. De svenska företagen kan i normalfallet 
antas söka fyra gånger per år och företag. För utländska företag be-
dömer Skatteverket att det kommer att ske i genomsnitt två kvartals-
ansökningar per år och företag. Ansökningskostnaden antas till 
200 kronor per ansökan från svenska företag36 och 800 kronor per 
ansökan från utländska företag. Den högre kostnaden för utländska 
företag beror på manuell hantering. 

Att utveckla en ny återbetalning i Skatteverkets systemstöd be-
räknas kosta cirka 0,5 miljoner kronor. Systemstödet bygger på att 
den som ansöker om återbetalning har svenskt person- eller orga-
nisationsnummer och att utbetalning sker via skattekontot. För 
Skatteverket finns dock inte i dagsläget ett maskinellt system inom 
energibeskattningen för att behandla återbetalningsansökningar för 
företag utan svenskt organisationsnummer. Möjligen kan ett sådant 
system utvecklas då ett nytt punktskattedirektiv ska uppfyllas och 
Skatteverket bedömer då utvecklingskostnaderna till 19 miljoner kro-
nor. Systemet behöver utvecklas oavsett om ett återbetalningssystem 
införs för kommersiell diesel eller inte. Det är i dagsläget dock oklart 
när ett sådant maskinellt system kan vara på plats. 

Kostnad för företag 

Vid utgångspunkt om att 30 000 svenska företag söker återbetalning 
fyra gånger per år och tiden för att hantera återbetalningsansökningar 
beräknas till 1–2 timmar kan en hanteringskostnad för svenska företag 
beräknas till 48–96 miljoner kronor per år. I denna beräkning används 
ett timpris om 400 kronor (kostnad för arbetstid). Tidsåtgången bör 
bli relativt begränsad då det generellt finns administrativa rutiner för 

 
36 Totalt hanterades under 2019 drygt 113 000 ansökningar avseende energi- och koldioxid-
skatt för drygt 51 000 olika företag. Kostnaden för maskinell hanteringen av återbetalningar 
inom energibeskattningen beräknas uppgå till cirka 23 miljoner kronor, vilket ger cirka 200 kro-
nor per ansökan i genomsnitt (= 23 miljoner kronor/113 000 ansökningar). 
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drivmedelsinköp inom tankande branscher och att ett elektroniskt 
ansökningsförfarande används. Sannolikt blir tidsåtgången och där-
med den administrativa kostnaden något högre första gången en 
ansökan lämnas in för att därefter sjunka. 

För utländska företag är det inte alls säkert att samma värderingar 
om tidsåtgång och timpris ska användas som för svenska företag. 
Möjligen kan hanteringstiden beräknas något högre om inte ett elek-
troniskt ansökningsförfarande kan användas och timpriset något lägre, 
beroende på ett relativt högt löneläge i Sverige. I brist på en enhetlig 
och passande värdering för utländska företag använder utredningen 
samma genomsnitt för tidsåtgång och timpris som för svenska före-
tag. I sådana fall beräknas kostnaden för 5 000–10 000 utländska 
företag till 4–16 miljoner kronor per år vid två årliga ansökningar. 
För utländska företag som kör i Sverige finns administrativa system 
för hantering och återbetalning av mervärdesskatt vid tankningar. 
Det bör inte heller innebära orimliga krav på dokumentation då 
denna oftast görs i samband med tankningar av lastbil. 

9.7.4 Samhällsekonomisk effektivitet 

Inledning 

Samhällsekonomisk effektivitet innebär att samhällets resurser an-
vänds på ett effektivt sätt för att skapa så hög välfärd i samhället som 
möjligt. Total samhällsekonomisk effektivitet kan uppnås om resurs-
användning och produktion är anpassad efter konsumenternas efter-
frågan och sker till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. 
Beskattning i syfte att täcka samhälleliga kostnader för utsläpp kan 
leda till ökad samhällsekonomisk effektivitet. I vissa fall kan emeller-
tid en nedsättning i energibeskattningen för vissa ändamål leda till 
välfärdsvinster om produktion och sysselsättning påverkas tillräck-
ligt negativt vid enhetlig beskattning. 

En viktig fråga är således om en ytterligare skatteutgift, såsom åter-
betalning av dieselskatten, kan anses förbättra den samhällsekono-
miska effektiviteten och därmed välfärden. I detta avseende kan 
frågan hur skattenedsättningen påverkar välfärden bero på vilken 
värdegrund bedömningen utgår från, t.ex. vilken vikt som läggs på för-
delningen av tillgångar. En vanlig använd förenkling är att en åtgärd 
antas leda till ökad välfärd om vinsterna för dem som vinner på en 
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regelförändring kan kompensera förlusterna för dem som förlorar 
på den.37 Vinnarna av en skatteutgift, såsom en nedsättning i energi-
beskattningen, är typiskt de som agerar på den aktuella marknaden 
och tillhör målgruppen för åtgärden. Förlorarna kan vara svåra att 
identifiera då effekterna av en förändrad resursanvändning kan vara 
vitt spridda i ekonomin. Förutom den offentliga sektorn, som för-
lorar skatteintäkter, är de troliga förlorarna de som agerar på närligg-
ande marknader, tillhör en likartad eller konkurrerande målgrupp. 
Det demokratiska beslutssystemet måste värdera förändringen och 
anse att den nya fördelningen är acceptabel.38 

Utredningen bedömer att det inte är praktiskt möjligt att göra en 
kvantitativ eller siffersatt beräkning av huruvida en återbetalning av 
dieselskatten bidrar till förbättrad samhällsekonomisk effektivitet. 
En kvalitativ bedömning görs i stället. Utredningen gör dock en sam-
hällsekonomisk bedömning utifrån vissa beräknade effekter vad gäller 
administrativa kostnader för Skatteverket och företag kombinerat 
med en beskrivning av andra inte siffersatta effekter. 

Tilläggas kan att energiskatten på diesel för närvarande har en lägre 
nivå än energiskatten på bensin. Redan för de nuvarande skattenivå-
erna har de politiska beslutsfattarna värderat en välfärdsvinst med en 
lägre skatt på diesel relativt bensin. 

I tabell 9.5 ges en sammanställning om vilka effekter utredningen 
beaktar. Bedömningen görs av ett återbetalningssystem jämfört med 
om systemet inte införs baserat på att en avståndsbaserad skatt 
utformas enligt förslagen i detta betänkande. 

   

 
37 Jfr Trafikanalys (2012) s. 28. 
38 Jfr Regeringens skrivelse 2020/21:98 s. 17. 
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Tabell 9.5 Bedömda samhällsekonomiska nyttor och kostnader 
med ett återbetalningssystem 

Beaktad effekt Nyttor Kostnader 
Administrativ börda, 
myndighet 

 Ökar, 
(32–40 mnkr/år för 
Skatteverket) 

Administrativ börda, 
företag 

 Ökar, 
(48–96 mnkr/år för svenska 
företag; 4–16 mnkr/år för 
utländska företag)) 

Bättre marknads-
situationer, näringslivets 
konkurrenskraft etc. 

Ökar (svårbedömd) och 
beror på återbetalnings-
belopp 

 

Den avståndsbaserade 
skatten kan tas ut på 
en högre nivå – täcka 
externa kostnader 

Ökar vid ökad styrning för 
tunga fordon (men mark-
nadssituationen kan 
försämras enligt ovan) 

 

Förbättrat skattesystem, 
minskade kostnader 

Vid högre dieselskatt för 
lätta fordon, ökad styrning 
för dessa, något lägre 
administrativa kostnader 

 

Försämrat skattesystem, 
skattefel eller skattefusk 

 Fusk vid ett återbetalnings-
system kan snedvrida 
konkurrensförhållande och 
medföra en ökad skattekostnad 

Klimateffekt  Externa kostnaderna ökar 
avseende återbetalning, men 
sammantaget beror på hur 
omfattande och hög den 
avståndsbaserade skatten blir 

Externa effekter: väg-
slitage, buller och 
luftföroreningar 

 De externa kostnaderna ökar 
avseende återbetalning, men 
beror på hur omfattande och 
hög den avståndsbaserade 
skatten är 

Förbättrad konkurrenskraft för näringslivet som använder 
dieseldrivna transporter på väg 

En återbetalning av dieselskatten för den tunga trafiken kan mildra 
effekten av ett eventuellt högre kostnadsläge för åkerier och berörda 
branscher vid en avståndsbaserad skatt. Denna effekt mildras avse-
ende transporter med dieseldrivna lastbilar. Hur det totala kostnads-
läget blir är dock beroende av hur hög den avståndsbaserade skatten 
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sätts och dess omfattning. I den sammanlagda skattekostnaden bör 
även medräknas slopande av vägavgiften. 

Transporter med tunga fordon som är gas- eller eldrivna erhåller 
inte lägre kostnader via återbetalning och får därav relativt diesel-
drivna lastbilar högre kostnader. Introduktionen av mer miljöanpas-
sade tunga lastbilar kan då påverkas negativt. 

En betydande begränsning är att för närvarande kan den samlade 
koldioxid- och energiskatten på diesel inte återbetalas mer än ned till 
EU:s minimiskattenivå, dvs. med drygt en krona per liter jämfört 
med nuvarande nivå. En ytterligare begränsning är att endast fordon 
som väger minst 7,5 ton kan omfattas enligt energiskattedirektivet 
vilket gör att de som omfattas av den avståndsbaserade skatten men 
kör fordon mellan 3,5–7,5 ton inte kan dra fördel av ett eventuellt 
återbetalningssystem. 

Då vägar som inte kommer att avståndsbeskattas (med låg trafik-
intensitet) oftast är belägna i avlägsna geografiska regioner kan åter-
betalning av dieselskatten sammantaget ses som ett stöd till trans-
porter i dessa regioner. Återbetalning av dieselskatten kan å andra 
sidan medföra lägre transportbidrag för företag vars transporter är 
berättigade till detta stöd. 

Den avståndsbaserade skatten kan i högre grad täcka 
externa kostnader 

Vid återbetalning av dieselskatten för tunga godstransporter på väg 
kan finnas utrymme att sätta den avståndsbaserade skatten på en högre 
nivå jämfört med utan återbetalning. Utredningen tar dock inte ställ-
ning eller ger förslag till skattenivåer i det avståndsbaserade systemet 
då detta ligger utanför uppdraget. 

Den avståndsbaserade skatten skulle därav kunna tas ut på en nivå 
som i högre grad täcker de externa kostnaderna för vägslitage och 
luftföroreningar, vilket sammantaget skulle kunna medföra en sam-
hällsekonomisk fördel. Då den avståndsbaserade skatten differenti-
eras på fordonsegenskaper kan den jämfört med bränsleskatten på 
ett något lämpligare sätt fånga upp externa kostnaderna för luftföro-
reningar och vägslitage, undantaget koldioxidutsläpp. En skatteväx-
ling från skatt på diesel till skatt på körsträcka minskar däremot 
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incitamenten för att få ner bränsleförbrukningen.39 Dock ska mini-
minivåer enligt energiskattedirektivet uppfyllas vilket delvis upp-
rätthåller incitamenten för att minska bränsleförbrukningen. 

I detta sammanhang blir dock omfattningen av det avståndsbe-
skattade vägnätet av stor betydelse. På vägar som inte beskattas 
fångas inte dessa relevanta externa kostnader. Med andra ord, ju färre 
vägsträckor som beskattas ju större blir bristen på internalisering av 
de externa kostnaderna. 

Övriga skatter med beröring till en eventuell nedsättning av 
dieselskatten för tunga fordon – förbättrat skattesystem 

Enligt kommittédirektiven skulle ett system för återbetalning av en 
del av bränsleskatten för tung trafik kunna medföra vissa samhälls-
ekonomiska fördelar, genom att möjliggöra en gentemot lätta diesel-
fordon differentierad bränslebeskattning. Så länge en avståndsbaserad 
skatt inte är aktuell för lätta dieselfordon bör höjd dieselskatt för dessa 
fordon vara den lämpligaste åtgärden för att i högre utsträckning 
täcka externa kostnader. En höjd dieselskatt för annan trafik än den 
tunga trafiken kan då i ökad utsträckning fånga samhällsekonomiska 
kostnader som lätta dieselfordon ger upphov till, såsom vägslitage, 
olyckor och luftföroreningar. 

För lätta dieselfordon är fordonsskatten högre än för jämförbara 
bensinfordon bl.a. för att beakta den högre energiskatten för bensin 
jämfört med diesel. Förklaringen till detta är att lätta dieselfordon 
inte ska gynnas skattemässigt i förhållande till lätta bensinfordon. 
Vid återbetalning för diesel i tunga lastbilar skulle det kunna finnas 
ett ökat utrymme att höja den generella energiskatten på diesel. Om 
energiskatten på diesel skulle höjas till motsvarande nivå som energi-
skatten på bensin skulle den dock behöva höjas med omkring 2 kronor 
per liter. Skillnaden skulle även kunna utjämnas genom att sänka 
skatten på bensin och höja den på diesel. Om energiskatteskillnaden 
tas bort skulle det möjliggöra förenklande åtgärder inom fordonsbe-
skattningen, både för lätta fordon och för de fordon som beskattas 
enligt bonus–malus-systemet. 

Nackdelar med en sådan höjd energiskatt kan utgöras av att t.ex. 
dieselförbrukning i arbetsmaskiner inom gruvindustriell verksamhet 

 
39 Jfr Jonsson, et al. (2015) s. 48. 
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samt jord- och skogsbruk får högre beskattning. För förbrukning av 
diesel i arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruket finns en befintlig 
skattenedsättning, men för arbetsmaskiner inom gruvindustriell verk-
samhet avskaffades nedsättningen den 1 augusti 2019. Ett återbetal-
ningssystem för tunga lastbilar kan öppna upp för krav om att åter-
betalning ska erhållas avseende diesel för samtliga arbetsmaskiner då 
dessa, i det stora hela, inte bidrar till ökade samhällskostnader på väg. 
Fördelningseffekterna kan även bli alltför betydande då skatten höjs 
på diesel som förbrukas i lätta dieseldrivna fordon, speciellt avseende 
fordon som körs längre sträckor. Effekten på hushåll skiljer sig bero-
ende på vad det är för typ av hushåll och i vilken grad hushållet är 
bilberoende, i detta fall av en dieseldriven bil. Bilberoendet kan skilja 
mellan hushåll i glesbygd och hushåll i stadsregioner med god till-
gång till kollektivtrafik. En generellt höjd skatt på diesel skulle sam-
mantaget påverka boende på landsbygden mer än boende i storstads-
regionerna. Detta baseras på att körsträckorna per invånare ofta är 
högre i mer glesbebyggda län och att varor där kan behöva trans-
porteras längre. Körsträckan per personbil är enligt Trafikanalys40 
visserligen högst i Stockholms län, men en lägre andel av hushållen 
där äger personbil och fler har möjlighet att använda alternativa trans-
porter. I sammanhanget kan nämnas att skärpt reduktionsplikt för-
modas höja dieselpriset vid pump, vilket kan förstärka dessa fördel-
ningseffekter. 

Skattefel och skattefusk – försämrat skattesystem 

Vid en bedömning av samhällsekonomiska effekter kan konstateras 
att det ofta är lägre produktivitet i den svarta sektorn. Ett omfattande 
skattefusk i en viss bransch snedvrider konkurrensen och omöjliggör 
att olika verksamheter kan bedrivas på lika villkor. I värsta fall slås de 
seriösa och effektiva företagen ut.41  

Ett system för återbetalning av dieselskatt är förenat med en be-
tydande risk för fusk. Exempelvis genom att företag ansöker om 
återbetalning för diesel som använts i andra fordon än tunga lastbilar 
över 7,5 ton, såsom personbilar och lätta lastbilar. Skatteverket har 
tidigare identifierat att felen för återbetalning av energiskatt gene-

 
40 Trafikanalys (2021d). 
41 Skatteverket (2008) s. 93. 
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rellt består i att företagen ansöker om återbetalning av skatt på el 
eller bränsle som endera förbrukats privat eller som har förbrukats i 
rörelsen men i annan än återbetalningsberättigad verksamhet.42  

Ett system för återbetalning är generellt förenat med begräns-
ningar i kontrollavseende (prop. 2005/06:44 s. 37). Det är nämligen 
svårt för Skatteverket att upptäcka felaktigheter utan att närmare 
kontrollera uppgifterna i ansökan. För att Skatteverket ska kunna 
utföra en rimlig kontroll krävs en tillfredsställande dokumentation 
(jfr prop. 2005/06:44 s. 37). I de länder som har ett system för åter-
betalning av dieselskatt krävs som regel att fakturor bifogas som 
innehåller vissa uppgifter (när, var och hur mycket bränsle som köpts 
och till vilket pris samt fordonets registreringsnummer, och i vissa fall 
mätarställning) alternativt att ett särskilt kort används vid inköp. 
Även om det skulle uppställas liknande krav i Sverige kan det antas 
bli mycket svårt för Skatteverket att kontrollera att uppgifterna är 
korrekta och det kan krävas mer komplexa analyser och utredningar 
för att konstatera att fel verkligen begåtts, t.ex. att det är fråga om 
falska bränslefakturor. Såvitt utredningen erfar är det inte möjligt att 
koppla bränsleinköp, oavsett om de skett mot faktura vid försäljning 
till en farmartank eller mot kvitto direkt vid pump, direkt till ett for-
dons registreringsnummer. Dessutom är Skatteverkets kontrollmöj-
ligheter begränsade när det gäller utländska företag och verket har 
inte heller uppgift om ägare till utländska fordon, till skillnad från 
svenska fordon där dessa uppgifter framgår av vägtrafikregistret. För 
att kontrollera att dieseln som ansökan om återbetalning avser verk-
ligen har använts i ett fordon som omfattas av systemet eller att ingiven 
dokumentation är äkta kan t.ex. krävas att Skatteverket genomför en 
revision hos sökanden (jfr prop. 2000/01:118 s. 87 och 88). 

Även om det skulle uppställas krav på dokumentation i form av 
exempelvis ingivande av fakturor i enlighet med de krav som upp-
ställs i andra länder med liknande system finns det därför en bety-
dande risk för fusk. Eftersom möjligheterna för Skatteverket att åter-
kräva felaktigt återbetalda belopp av utländska företag är små bör 
kontroller av lämnade uppgifter i allt väsentligt göras innan en utbe-
talning görs. Vid en sammantagen bedömning anser utredningen att 
ett system för återbetalning skulle kunna medföra stora kontroll-
svårigheter och en betydande risk för fusk. 

 
42 Skatteverket (2008) s. 208. 
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Klimateffekt 

Genom energi- och koldioxidskattens direkta relation till bränsle-
förbrukningen påverkar den attraktionskraften till bränsleeffektiva 
fordon och bidrar till att konsumenter köper sådana fordon.43 Om 
en avståndsbaserad skatt skulle ersätta koldioxidskatten på diesel, via 
återbetalning av koldioxidskatten, minskar dock detta incitament. 
Incitamentet minskar även för att köra så bränslesnålt som möjligt. 
En avståndsbaserad skatt skulle dock ge en indirekt effekt på kol-
dioxidutsläppen då åkerier ytterligare stimuleras att minimera kost-
naden genom effektivare användning av lastbilarna. Branschens strävan 
efter kostnadsminimering driver redan på denna utveckling, men i takt 
med dyrare fossila bränslen skulle incitamenten för detta bli ännu 
mer betydande.44 En stor del av lastbilarna har kapacitet att frakta 
mer, dvs. har högre fyllnadsgrad. Med bättre uppkopplade fordon, 
digitalisering av godsinformation och delade data om transport-
behov, transportkedjor och godstransportmönster kan det vara möj-
ligt att uppnå effektiviseringar, med högre fyllnadsgrader och mins-
kade körsträckor som följd. Dessa incitament minskar, allt annat lika, 
vid en nedsättning av skatten på diesel. 

En betydande klimatstyrning sker numera genom reduktions-
plikten för inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Succes-
sivt ökade reduktionsnivåer inom reduktionsplikten innebär att utsläp-
pen av fossila växthusgaser per såld liter drivmedel minskar. Eftersom 
diesel, genom en återbetalning för tunga fordon, får ett något lägre 
pris, allt annat lika, kan detta leda till något högre förbrukning och 
därigenom något högre koldioxidutsläpp om effekterna av återbetal-
ningen ses isolerat. 

En återbetalning av dieselskatten medför sannolikt något försäm-
rade möjligheter för Sverige att på ett kostnadseffektivt sätt nå målet 
om 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes trans-
porter (utom luftfart) till 2030. 

Å andra sidan kan en avståndsbaserad skatt nå åkare som tankar 
utanför Sverige. Om det antas att diesel som säljs i Sverige, med re-
duktionsplikt, har lägre klimatpåverkan än diesel som säljs i flertalet 
andra EU-länder kan lockelsen att tanka vid en lägre dieselskatt i 
Sverige medföra att utsläppen av koldioxid sammantaget blir lägre. 

 
43 Jfr SOU 2004:63 s. 174. 
44 Fossilfritt Sverige (2020) s. 12. 
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Det svenska transportpolitiska målet avseende växthusutsläpp blir 
däremot ännu svårare att nå. Detta eftersom tankning på svensk 
mark inräknas i utsläppsberäkningen, vilket inte tankning i andra 
länder gör. I sammanhanget bör dock nämnas att prisstatistiken tyder 
på att en nedsättning med maximalt drygt en krona per liter diesel i 
Sverige sannolikt inte skulle medföra en omfattande tankning av ut-
ländska företag i Sverige. Dieselpriset i Finland, Danmark, Tyskland, 
Estland, Lettland och Litauen är lägre än vad priset i Sverige kan 
komma att bli med en eventuell maximal återbetalning. Se figur 9.3. 
Möjligen kan norska företag tanka i högre utsträckning i Sverige men 
även vissa andra utländska företag vid tom tank. 

Dessa förhållanden skulle dock kunna ändras om energiskatte-
direktivet framöver revideras på ett sådant sätt att minimiskatte-
nivåerna sammantaget skulle bli lägre för diesel, t.ex. för sådan diesel 
som blandas med biodrivmedel. Dessutom skulle förhållanden kunna 
ändras vid ett separat utsläppshandelssystem på EU-nivå för att redu-
cera växthusgaser för vägtransporter och byggnader. Ett sådant sy-
stem förslås inom ramen för EU-kommissionens lagstiftningspaket 
”Fit for 55” som ska verka för att nå EU:s skärpta klimatmål till 
2030, se avsnitt 2.6 i kapitel 2 Bakgrund. 

Externa effekter avseende vägslitage, buller och luftföroreningar 

Externa kostnader för vägslitage, men även buller och lokala eller 
regionala luftföroreningar kan på ett något bättre sätt täckas med en 
avståndsbaserad skatt jämfört med drivmedelsskatt. Om bränsle-
skatten återbetalas, allt annat lika, kan det medföra något ökade 
externa kostnader, speciellt avseende de vägsträckor som inte om-
fattas av den avståndsbaserade skatten. Dieselskatten är i detta avse-
ende allomfattande oavsett var det dieseldrivna fordonet körs. 

Miljöklassning av diesel har dock också betydelse i samman-
hanget, energiskatten är lägst för diesel i miljöklass 1 och högst för 
diesel i miljöklass 3 (eller som inte tillhör någon miljöklass). Om 
energiskatten återbetalas fullt ut tappas denna miljöstyrning. För-
bättrad bränslekvalitet och förbättrade fordonsegenskaper kan i viss 
mån gå ”hand i hand” för att minska utsläppen. Den samhälleliga 
kostnaden beror dock på var fordonet körs och hur många som expo-
neras av föroreningarna. 
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9.7.5 Lämplighetsbedömning av ett återbetalningssystem för 
diesel för tunga vägtransporter 

Utredningen har enligt kommittédirektiven i uppdrag att analysera 
om det är möjligt, administrativt rimligt, samhällsekonomiskt effek-
tivt och lämpligt med hänsyn till det avståndsbaserade systemets 
syfte att införa ett system för återbetalning av en del av bränsle-
skatten. Om utredningen finner att det är möjligt och lämpligt att 
kombinera ett avståndsbaserat system med ett system för återbetal-
ning av en del av bränsleskatten ska även förslag lämnas på hur ett 
sådant system skulle kunna utformas. Det ska då analyseras om det 
finns behov av att anpassa utformningen, t.ex. vad avser styrningen 
mot miljömålen och de transportpolitiska målen, av ett avstånds-
baserat system under dessa förutsättningar. 

Vad som kan tala för att ett återbetalningssystem kan vara 
lämpligt: De externa kostnader för vägslitage, men även buller och 
lokala/regionala luftföroreningar skulle på ett bättre sätt kunna fångas 
med en avståndsbaserad skatt jämfört med drivmedelsskatt, vilket kan 
motivera en lägre dieselskatt som växlas mot en (ännu) högre av-
ståndsbaserad skatt Denna växlingsmöjlighet är dock förhållandevis 
liten då bara delar av dieselskatten kan återbetalas enligt minimiskatte-
nivåerna i nuvarande energiskattedirektiv. Dessa förutsättningar 
skulle dock kunna ändras om energiskattedirektivet revideras. En 
återbetalning kan minska transportkostnaderna för åkerier m.fl. vilket 
kan anses som stöd för dieseldrivna vägtransporter i t.ex. Norrlands 
inland. Förutsättningar för företagande i dessa regioner skulle då 
kunna stärkas. Ett återbetalningssystem kan även leda till att den 
generella energiskatten på diesel kan höjas för övriga förbrukare. Om 
den generella energiskatten på diesel sätts på motsvarande nivå som 
för bensin kan det förenkla bonus-malus-systemet för lätta fordon 
och uttaget av fordonsskatt för lätta fordon. 

Vad som talar för att ett återbetalningssystem kan anses mindre 
lämpligt: De externa kostnaderna för koldioxidutsläpp fångas på ett 
bättre sätt med en drivmedelsskatt jämfört med avståndsbaserad 
skatt. Med ett återbetalningssystem blir förutsättningarna främst 
bättre för företag som får lägre kostnader relaterat till förbrukning 
av diesel med fossilt innehåll. Vägtransporter med eldrift, gasdrift 
och drift med rena eller höginblandade förnybara drivmedel får rela-
tivt sett sämre förutsättningar då dessa inte ingår i ett återbetalnings-
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system, vilket minskar incitamenten att övergå från fossil diesel. Ett 
återbetalningssystem medför betydande risk för fusk och skatte-
bortfall. Det medför även förhållandevis höga kostnader för admini-
stration och kontroll för Skatteverket. Vidare kan återbetalnings-
beloppet möjligen anses för lågt jämfört med kostnaden för berörda 
företag för att ansöka om återbetalning, särskilt för utländska företag. 
Den avståndsbaserade skatten föreslås omfatta en begränsad del av 
vägnätet vilket medför att internaliseringen av externa effekter och 
miljöstyrningen minskar på vägsträckor där dieseldrivna fordon körs 
utan att betala den avståndsbaserade skatten. En återbetalning av 
dieselskatten kan öppna upp för att den generella skattesatsen på 
diesel kan höjas vilket dock kan ge negativa fördelningseffekter. 

Det finns även en osäkerhet om hur EU-rätten utvecklar sig, bl.a. 
avseende ett reviderat energiskattedirektiv, men även avseende ett 
reviderat system för handel med utsläppsrätter där transportsektorn 
kan komma att ingå i ett handelssystem. En generell trend är att slopa 
skattenedsättningar avseende fossila drivmedel med anledning av att 
användningen av dessa inte är förenliga med miljömålen – införandet 
av ett återbetalningssystem för diesel kan då anses motsägelsefullt. 

Dessutom har kommissionen i förslaget till reviderat energi-
skattedirektiv konstaterat att skattenedsättningar för s.k. kommer-
siell diesel främjar användningen av fossila bränslen och skapar in-
citament att använda en kraftigt förorenande, mestadels importerad 
energiprodukt.45 Sådana nedsättningar utgör en form av subvention 
för fossila bränslen, vilket inte är i linje med målen för den euro-
peiska gröna given och EU:s åtaganden inom ramen för G20 och 
Parisavtalet.46 

9.8 Slutsatser 

Utredningen bedömer att det inte kan anses vara juridiskt möjligt 
att koppla ett system för återbetalning till den nya avståndsbaserade 
skatten. Däremot kan ett system som inte har den kopplingen vara 
möjlig avseende en nedsättning av skatten på diesel för tunga fordon 
över 7,5 ton enligt nuvarande energiskattedirektiv. 

 
45 Europeiska kommissionen (2021b) s. 21 och 22. 
46 Europeiska kommissionen (2021c) s. 114. 
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Förbrukning i tunga fordon som omfattas av den avstånds-
baserade skatten men vars vikt understiger 7,5 ton (dvs. tunga for-
don mellan 3,5 och 7,5 ton) kommer således inte kunna få rätt till 
återbetalning av dieselskatten, oaktat inköp av diesel och betalning 
av punktskatt i Sverige, vilket riskerar att missgynna sådana fordon. 
För förbrukning i fordon över 7,5 ton kommer återbetalnings-
beloppet bli begränsat då EU:s minimiskattenivåer för diesel måste 
uppfyllas. Med utgångspunkt från svenska skattenivåer på diesel, kan 
en återbetalning maximalt medges med omkring 1 krona per liter. 

Vid en samlad bedömning anser utredningen att ett återbetalnings-
system är möjligt, i enlighet med nuvarande energiskattedirektiv, men 
att den administrativa rimligheten och den samhällsekonomiska effek-
tiviteten kan anses som tveksam. Utredningen bedömer därför att ett 
återbetalningssystem i nuläget inte kan anses lämpligt. 

Tilläggas kan att om åkerier och ”utsatta branscher” skulle 
behöva stöd kan andra former övervägas än sänkt skatt på ett fossilt 
bränsle. 47 Det är dock inget som utredningen ska analysera eller ge 
förslag om. I sammanhanget blir det även viktigt hur hög den avstånds-
baserade skatten blir. Enligt kommittédirektiven är syftet med ett nytt 
miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande euro-
vinjettavgiften inte att sammantaget höja beskattningen eller avgifts-
uttaget för godstransporter på väg utan att inom ramen för ett miljö-
styrande system kunna kompensera för den budgetförsvagning som 
uppstår om den nuvarande eurovinjettavgiften tas bort. 
 

 
47 Jfr Hammar (2006). 
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10 Elvägar och ett avståndsbaserat 
system för uttag av skatt 

Bedömning: Ett avståndsbaserat system skulle inte kunna spela 
en roll i samband med tillträdeskontroll och debitering av kost-
nader för elvägar. 

10.1 Inledning 

I utredningens uppdrag ingår att, i den utsträckning det är möjligt, 
analysera om ett avståndsbaserat system skulle kunna spela en roll i 
samband med tillträdeskontroll och debitering av kostnader för el-
vägar.1 För att kunna göra denna analys behöver det redogöras för 
vad elvägar innebär och vad som krävs för tillträdeskontroll och 
debitering av kostnader för sådana vägar. 

I detta sammanhang kan nämnas att Elvägsutredningen den 
1 september 2021 överlämnade betänkandet Regler för statliga elvägar 
(SOU 2021:73) till regeringen. Elvägsutredningen lämnade i betänk-
andet förslag om hur en reglering av elvägar kan utformas och hur 
drift och underhåll av elvägar kan finansieras. Den följande redo-
görelsen baseras på Elvägsutredningens betänkande. 

 
1 Det kan nämnas att elvägar ligger utanför det reviderade eurovinjettdirektivets tillämpnings-
område. Av artikel 9.1a punkt b) framgår att direktivet inte ska hindra medlemsstaterna från 
att tillämpa avgifter som är särskilt utformade för att finansiera anläggning, drift, underhåll 
och utveckling av installationer som är inbyggda i eller används längs eller över vägar och som 
tillhandahåller energi för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon i rörelse och som tas ut på 
sådana fordon. 
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10.2 Elvägar, tillträdeskontroll och debitering 

10.2.1 Elvägssystem och ansvarsfördelning 

Den bärande idéen med elvägar är att elfordon får möjlighet att till-
godogöra sig el för framdrivning och laddning av batterier under 
körning. Det finns flera olika elvägstekniker. De olika elvägstek-
nikerna bygger på fyra principiellt olika tekniska lösningar: 1.) kon-
duktiv teknik med luftledningar, 2.) konduktiv teknik med skena i 
eller på marken, 3.) konduktiv teknik med skenor vid sidan om for-
donet eller 4.) induktiv teknik med spolar i marken. 

De olika delsystem som krävs för att möjliggöra användning av el-
vägar benämns elvägssystem (eng. Electric Road System, ERS). Ett 
elvägssystem är ett system för överföring av el till fordon i färd på en 
elväg som kan sägas bestå av följande komponenter: 1) elförsörjning 
via a) anslutning till ett eldistributionsnät, och b) en elvägsanlägg-
ning, 2) vägen som elvägsanläggningen är monterad på, 3) elfordon 
utrustade med energimottagare genom vilka de får el från en elvägs-
anläggning, 4) ett driftsystem som innefattar ett användarbehörig-
hetssystem och ett avgiftssystem.2 Elvägsutredningen har lämnat för-
slag på en ansvarsfördelning i elvägssystemet. Ansvarsfördelningen 
går i korthet ut på att Trafikverket är den part som ansvarar för till-
handahållandet av statliga elvägar, både i form av infrastruktur och 
leverans av el till fordonen som använder elvägsanläggningen, medan 
Transportstyrelsen ansvarar för debitering av brukaravgift. 

10.2.2 Närmare om tillträdeskontroll och debitering 

De delar av elvägssystemet som är knutna till tillträdeskontroll och 
debitering av kostnader för elvägar är användarbehörighetssystemet 
respektive avgiftssystemet. 

Användarbehörighetssystemet definieras som ett system för for-
donsidentifiering och tillträde till en elvägsanläggning, som täcker 
alla funktioner som krävs för operativ ledning och användarbehörig-
hetshantering i elvägsanläggningen. Det är således i detta system 
som hanteringen av tillträdeskontrollen sker. Tillträdeskontrollen 
innefattar att identifiera fordonen och deras behörighet att tillgodo-
göra sig el från elvägsanläggningen. Beroende på vilken teknik som 

 
2 SOU 2021:73 s. 140. 
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används görs identifieringen i dag antingen i elvägsanläggningen eller 
genom en teknisk installation i fordonet.3 Användarbehörighets-
systemet kan beskrivas genom följande steg: 

1. Elvägsanvändare tecknar avtal med Trafikverket 

2. Elvägsfordonet ansluter till elvägsanläggningen 

3. Elvägsanläggningen, alternativt elvägsfordonets ombordenhet, 
kontrollerar behörighet 

4. El överförs till elvägsfordon som uppfyller tekniska villkor och 
krav på betalning.4 

Utgångspunkten är att endast behöriga elvägsfordon ska kunna till-
godogöra sig el från en elvägsanläggning. För behörighet krävs a) god-
känd fordonsutrustning som uppfyller de krav som föreskrivs, b) att 
avtal har ingåtts med Trafikverket enligt ovan, vilket föreslås ske 
digitalt, samt c) fullgjort betalningsansvar. 

I betänkandet definieras avgiftssystem som ett tekniskt och admi-
nistrativt system som används för uttag av avgifter enligt den före-
slagna lagen om villkor i elvägssystem. Avgiften för att använda en 
elväg benämns brukaravgift. Avgiftsplikten bör inträda när ett elfor-
don ansluter till elvägsanläggningen. Fordonets ägare, eller i vissa fall 
innehavare, bör vara betalningsskyldig för brukaravgiften. 

Den metod för beräkning av brukaravgift som Elvägsutredningen 
föreslår innebär att kostnader för drift och underhåll av elvägen för-
delas utifrån elvägsanvändarens förbrukade kWh. Brukaravgiftens 
nivå bör beräknas utifrån bedömning av trafikmängden under en längre 
tidsperiod, eftersom antalet användare förväntas öka efter hand. Bru-
karavgiften bör beräknas i kronor per förbrukad kWh el och inkludera 
drift och underhåll av elvägsanläggningen, drift och underhåll av till-
hörande användarbehörighets- och avgiftssystem, de ökade kostna-
derna för vägunderhåll som elvägsanläggningen orsakar, och ersätt-
ningen för förbrukad el. 

Elvägsutredningen föreslår att Trafikverket, i egenskap av väghål-
lare, bör vara den myndighet som tar upp brukaravgift. Transportsty-
relsen bör, för Trafikverkets räkning, fatta beslut om att brukaravgift, 
förseningsavgift och tilläggsavgift ska påföras och andra beslut för-

 
3 SOU 2021:73 s. 85. 
4 SOU 2021:73 s. 92 och s. 93. 
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knippade med avgiftsupptaget, som omprövning av beslut om avgift, 
anstånd med betalning och befrielse från avgift. Beslut bör kunna 
fattas genom automatiserad behandling. 

Debiteringen av elvägsanvändare utgörs dels av att summera 
brukaravgiften utifrån mätdata, dels att ta betalt. Det första steget 
handlar om att ta fram ett debiteringsunderlag, antingen i elvägsan-
läggningen eller i elvägsfordonets ombordenhet. Om debiterings-
underlaget tas fram i elvägsanläggningen ansvarar Trafikverket för det 
steget. Om det görs i elvägsfordonet bör elvägsanvändaren ansvara för 
att det sker korrekt, utifrån krav från Transportstyrelsen. Det sista 
steget ansvarar Transportstyrelsen för enligt utredningens förslag. 
Kontrollmätning av elförbrukning bör ske i elvägsanläggningen.5 

10.3 Ett avståndsbaserat system för uttag av skatt 
och tillträdeskontroll och debitering av kostnader 
för elvägar – en analys 

Tillträdeskontrollen i elvägssystemet består i att identifiera fordonen 
och deras behörighet att tillgodogöra sig el från elvägsanläggningen. 
Elvägsfordonet behöver för att få tillträde uppfylla de krav på fordons-
utrustning som ställs. Tillträdeskontrollen är starkt kopplad till själva 
elöverföringen till fordonet. Utredningen kan inte se att ett avstånds-
baserat system kan spela en roll när det gäller tillträdeskontrollen. 

När det gäller debiteringen av kostnader för elvägar föreslår Elvägs-
utredningen en metod för beräkning av brukaravgift som innebär att 
kostnader för drift och underhåll av elvägen fördelas utifrån elvägs-
användarens förbrukade kWh. I sina överväganden tar Elvägsutred-
ningen upp att kostnaden exempelvis skulle kunna fördelas per kilo-
meter körsträcka och fordonstyp, per levererad energimängd eller 
som en fast kostnad per tidsperiod. Dessa alternativ avfärdas dock 
och utredningen anför därvid bl.a. följande. En elvägsanvändares 
nytta av elvägen avgörs inte av hur lång sträcka den är ansluten till 
elvägen, utan av hur mycket el som överförts till fordonet. Eftersom 
fordon kan ladda batterier under färd på elväg är det rimligt att kost-
naden fördelas på fordon per överförd kWh snarare än per körsträcka. 
Det ger användare en tydlig struktur för prissättningen. Elvägsutred-
ningens förslag avseende brukaravgiften skiljer sig i detta avseende 

 
5 SOU 2021:73 s. 93 och s. 94. 
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från de brukaravgifter som Trafikverket tidigare utgått från och som 
mätts i kronor per fordonskilometer på elväg.6 

Om kostnaden skulle fördelas utifrån körsträcka skulle möjligen 
ett avståndsbaserat system kunna bidra med att mäta denna kör-
sträcka. Eftersom Elvägsutredningen avfärdat körsträcka som för-
delningsgrund kan utredningen inte se att ett avståndsbaserat system 
kan spela en roll i debiteringen av kostnaderna för elvägar.7 

En möjlig lösning för elvägar som skulle kunna underlättas genom 
införandet av ett avståndsbaserat system är att en eventuell elmätare i 
fordonet, som används för att mäta fordonets elförbrukning, kopplas 
till ombordenheten som används för den avståndsbaserade skatten. 
Därigenom kan uppgift om den uppmätta elförbrukningen föras över 
till ombordenheten och sedan avläsas via mikrovågskommunikation. 
Uppgifter som skulle kunna tillhandahållas från ombordenheten är 
exempelvis vilket vägsegment fordonet körts på (skulle kunna visa 
vilken del av elvägen som använts), lastbilens position vid av- och på-
fart på elvägen, energiförbrukningens storlek i kWh samt tidpunkten 
när elförbrukningen skedde. 

Elvägsutredningen har övervägt ett lagreglerat system för plom-
bering och kontroll av elmätare i elvägsfordonet, liknande det som 
finns för färdskrivare på tunga lastbilar och tunga bussar för registre-
ring av kör- och vilotider, för att säkerställa betalning för förbrukad 
el, men valt att avstå från att föreslå en sådan reglering. Elvägsutred-
ningen har i stället föreslagit att det vid upphandlingen av elvägsan-
läggningen ska ställas krav på att leverantören av anläggningen kan 
säkerställa en tillförlitlig och korrekt mätning av förbrukad el. Med 
beaktande av detta bedöms den ovan nämnda lösningen inte vara 
möjlig att genomföra. Dessutom skulle en sådan lösning innebära att 
ombordenheten skulle belastas med ytterligare funktionalitet och 
därmed öka dess komplexitet, vilket bör medföra ökade kostnader. 
Lösningen kan därmed inte heller anses vara vare sig lämplig eller 
kostnadseffektiv. 

Sammanfattningsvis anser utredningen att införandet av ett av-
ståndsbaserat system inte skulle kunna spela en roll i samband med 
tillträdeskontroll och debitering av kostnader för elvägar. 

 
6 Trafikverket (2021b) s. 56. 
7 Till skillnad från den avståndsbaserade skatten har den föreslagna brukaravgiften dessutom 
ett finansierande, och inte styrande, syfte och har därför bedömts vara en avgift och inte en 
skatt, se SOU 2021:73 s. 185. 

338



339



 

289 

11 Konsekvensanalys 

11.1 Inledning 

Enligt kommittédirektiven ska viktiga ställningstaganden i utform-
ningen av förslagen beskrivas. Alternativa lösningar som övervägts 
ska beskrivas samt skälen till att de har valts bort. Förslagens offent-
ligfinansiella effekter samt ekonomiska och verksamhetsmässiga kon-
sekvenser för berörda myndigheter ska så långt som det är möjligt 
beskrivas. Så långt det är möjligt ska relevanta konsekvenser för före-
tag och påverkan på svenska företags, industrisektorers och regio-
ners konkurrenskraft beskrivas. Det ska även särskilt beaktas vilka 
effekter olika förslag får för Sveriges glesbebyggda regioner och när-
ingslivets konkurrenskraft i hela landet. Utredningen ska analysera 
vilka effekter den avgränsning och differentiering som föreslås med-
för för olika delar av landet. Vidare ska det, med utgångspunkt i 
gjorda antaganden, beskrivas hur de olika förslag som lämnas bidrar 
till att nå relevanta miljö- och klimatmål, i synnerhet de som särskilt 
gäller för transportsektorn. Effekter på de transportpolitiska målen 
och landsbygdsmålen ska beskrivas. Utredningen ska bedöma de sam-
hällsekonomiska konsekvenserna av de förslag som lämnas och för-
slagens konsekvenser i förhållande till de olika alternativ som under-
söks. 

11.2 Syfte och alternativa lösningar 

I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter i den omfattning som 
bedöms lämpligt enligt vad som anges i direktiven till denna utred-
ning och med beaktande av kommittéförordningen (1998:1474) samt 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Utredningen har analyserat olika alternativ som skulle kunna er-
sätta ett tidsbaserat system och förordar ett avståndsbaserat system. 
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Ett sådant nytt system bidrar till förbättrad kontroll av regelefter-
levnaden i trafiken, till att miljö- och klimatmålen nås samt till att 
kompensera för budgetförsvagningen vid slopande av eurovinjett-
avgiften (vägavgiften). 

Utredningen föreslår att vissa uppgifter från systemet för uttag 
av skatt (avseende gränspassager) ska användas i syfte att förbättra 
möjligheterna till kontroll av cabotageregelverket och vägdelen av 
kombinerade transporter. Utifrån dessa uppgifter bör en databas upp-
rättas som innehåller uppgifter om fordon som misstänks ha överträtt 
regelverket kring cabotagetransporter. Polismyndigheten bör få till-
gång till dessa uppgifter och därigenom kunna rikta in vägkontrol-
lerna på dessa fordon. Kontrollsystemet bör inte användas för att 
kontrollera bestämmelserna om kör- och vilotider eftersom det bl.a. 
kräver användning av ansiktsigenkänningsteknik för att identifiera 
enskilda förare vilket har både praktiska och juridiska problem. 

Utredningen föreslår att det skattepliktiga vägnätet ska omfatta 
europavägar, riksvägar och primära länsvägar. Inom detta vägnät ska 
vägar som har en trafikintensitet som överstiger 500 tunga fordon 
per dygn i genomsnitt som huvudregel omfattas av beskattning. Av-
gränsningarna av vägnätet jämfört med alternativet om att hela väg-
nätet skulle beskattas syftar till att ta hänsyn till hela Sveriges särskilda 
förhållanden med relativt gles lastbilstrafik och långa transportavstånd, 
inte minst avseende näringslivets konkurrenskraft. 

Utredningen ger förslag till geografisk differentiering, dels en 
förhöjd skatt i de tre största tätorterna, dels en lägre skattenivå i 
glesbygdslän. De två förslagen kan även kombineras. 

Utredningen föreslår en förhöjd skatt på beskattat vägnät i tätort, 
dvs. de kommuner som ingår i Stockholms, Göteborgs och Malmös 
tätortsområden. Syftet med detta förslag är att externa kostnader 
från lastbilstrafiken i högre utsträckning täcks med en mer rättvis-
ande prissättning, då de externa kostnaderna är högre i tätorter än på 
landsbygd. Vid alternativet att ingen förhöjd skatt tas ut för dessa 
tätortsområden kan prissättningen anses som något mindre rättvis-
ande. Då enbart tre tätortsområden omfattas kan vissa hanterings-
och administrationskostnader bli marginellt lägre jämfört med om 
ett flertal tätorter skulle omfattas. 

Utredningen föreslår även att den avståndsbaserade skatten ska 
differentieras utifrån län och en lägre skattenivå, glesbygdsnivå, ska 
tas ut för vägar i län med låg befolkningstäthet (glesbygdslän). Med 
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glesbygdslän avses län där befolkningstätheten är under 30 invånare 
per kvadratkilometer. Syftet med detta förslag är att hänsyn tas till 
Sveriges särskilda förhållanden med relativt gles lastbilstrafik och långa 
transportavstånd inte minst avseende näringslivets konkurrenskraft. 
Alternativet till att inte differentiera utifrån glesbygdslän kan medföra 
något sämre möjlighet att tillgodose Sveriges särskilda förhållanden. 

Utredningen lämnar inget förslag om återbetalning av diesel-
skatten, vilket då inte heller konsekvensbeskrivs i detta kapitel. För 
juridiska och samhällsekonomiska bedömningar om återbetalnings-
frågan, se kapitel 9. 

Effekterna analyseras med utgångspunkt från att ett avstånds-
baserat system ersätter ett tidsbaserat. I förekommande fall analyseras 
förslagen från utredningen om ökad kontroll av cabotageverksam-
heten, avgränsning genom skattepliktigt och beskattat vägnät och 
geografisk differentiering med ett avståndsbaserat system utan kon-
troll av regelefterlevnad av cabotageverksamhet och utan avgräns-
ning och differentiering. Effekterna av skattebelopp analyseras dock 
inte eftersom utredningen inte ska lämna förslag om sådana, vilket 
innebär att utredningen i detta avseende analyserar endast på en 
övergripande nivå. 

11.3 Vissa statistiska utgångspunkter 

I analys av effekter av ett nytt miljöstyrande system för godstrans-
porter på väg blir trafikarbete (antal körda kilometer) av betydelse, 
men även transportarbete (last i ton och körda kilometer) av vikt. 
Fördelning av transportarbetet mellan svenskregistrerade och utlands-
registrerade lastbilar redovisas i tabell 11.1. 
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Tabell 11.1 Transportarbete utfört av tunga svenska och utländska lastbilar 
till, från och inom Sverige 2015–2019 

Miljoner tonkilometer 

Transportarbete på 
svenska vägar 

2015 2016 2017 2018 2019 Förändring 
2015–2019 

Svenska lastbilar 39 512 40 665 39 858 41 768 41 071 + 3,9 % 
Utländska lastbilar 9 937 11 029 10 869 10 538 10 903 + 9,7 % 
Summa 49 449 51 694 50 727 52 306 51 974 + 5,1 % 
Andel utländska (%) 20 21 21 20 21  

Källa: Trafikanalys (2021i), Excelfil, tabell 2.1. 

 
 
Befintlig statistik tyder även på att omkring 20 procent av trafik-
arbetet utförs av utländska fordon.1 Enligt tabell 11.1 ökade dock 
transportarbetet från utländska lastbilar procentuellt sett mer än 
dubbelt så mycket jämfört med transportarbetet från svenska last-
bilar mellan 2015–2019, se högra kolumnen i tabellen. 

Vad gäller godstransporter med utlandsregistrerade tunga last-
bilar till och från Sverige samt cabotage är det dominerande länderna 
(transportarbete, miljoner tonkilometer 2016 inom parentes): Polen 
(2 917), Norge (937), Finland (732), Danmark (730), Tyskland (641), 
Lettland (612), Bulgarien (591) och Estland (508).2 

Vägar som är farbara med lastbil till och från Sverige uppgår till 1 
via Danmark (Öresundsbron), 8 via Finland och 41 via Norge.3  

15 svenska hamnterminaler har betydande internationell färje-
trafik. Det största antalet enheter av lastbilar, trailers, släp m.m. trans-
porteras via Trelleborg hamn, se tabell 11.2. 

   

 
1 Se SOU 2017:11 s. 137. 
2 Trafikanalys (2018b) s. 33. 
3 SOU 2017:11 s. 696. 
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Tabell 11.2 Sjöledes gods med Trailers, lastfordon, släp m.m. 2020 

Antal enheter per hamn 

Hamnar Antal enheter 
Trelleborg 783 187 
Stockholms hamnar 497 715 
Göteborg 469 977 
Helsingborg 413 677 
Ystad 243 879 
Malmö 240 724 
Karlskrona 128 971 
Karlshamn 79 848 
Gotlands hamnar 44 294 
Hallands hamnar (Halmstad och Varberg) 39 196 
Oxelösund 26 493 
Oskarshamn 21 604 
Umeå 19 918 
Husum (Örnsköldsviks kommun) 9 069 
Södertälje 245 
Piteå 199 

Källa: Transportföretagen (u.å.), Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag tabell 4A, Hamnstatistik 
Q1–Q4 2020. 

 
 
Containertrafik, där lastfordon i stället tar vid i hamn, är mest om-
fattande i Göteborg, Helsingborg och Gävle.4 I hamnterminaler han-
teras både omlastning från och till sjöss, men vissa terminaler kan 
även hantera omlastning mellan järnväg och väg. 

Det finns drygt 30 kombiterminaler för omlastning mellan väg-
och järnväg, som hanterar både trailers och containers. De flesta 
kombiterminaler är lokaliserade i södra Sverige. 

Olika trafikslag dominerar olika varugrupper (räknat på transpor-
terad viktmängd). Exempelvis dominerar järnvägen inom malm och 
andra produkter från utvinning, sjöfarten dominerar inom stenkols-
produkter och raffinerade petroleumprodukter, samt lastbilar domi-
nerar inom styckegods5 och samlastat samt livsmedel, drycker och 
tobak.6 

 
4 Transportföretagen (u.å.). 
5 Styckegods är en olikartad varugrupp som inte är branschspecifik och kan innehålla allt från 
företagsleveranser till e-handelsvaror. 
6 Trafikanalys (2021a) s. 29. 
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Mätt i transportarbete var den största varugruppen på de svenska 
vägarna Livsmedel, drycker och tobak följt av Jordbruk, skogsbruk 
(inklusive timmer) och fiske samt Styckegods och samlastat gods. De 
utgjorde 18, 17 respektive 17 procent av transportarbetet inrikes.7 

Mer än hälften av allt gods transporterades kortare än 25 kilo-
meter, men bara 15 procent längre än 150 kilometer. Vidare visar 
statistiken att 75 procent av godset kördes inom ett och samma län. 
I storstadslän fraktades omkring 80 procent av den lastade gods-
mängden inom samma län.8 

Sett till godsmängd var det i huvudsak varugruppen Malm och 
andra produkter från utvinning som fraktades korta sträckor (kortare 
än 25 km). Denna varugrupp består till knappt 90 procent (beräknat 
på vikt) av Jord, sten och sand som fraktas till byggprojekt i stor 
utsträckning dvs. korta transporter. Malmen som fraktas körs också 
kortare sträckor, ofta till en hamn eller järnvägsterminal för vidare 
transport. Livsmedel, drycker och tobak tillsammans med Stycke-
gods och samlastat gods är det gods som fraktas längst och domi-
nerar transporterna över 300 km.9 

11.4 Vissa övergripande geografiska effekter 

Analys på region- och kommunnivå visar att de mest kostnadskäns-
liga kommunerna vad gäller ökade transportkostnader på väg gene-
rellt sett ligger inåt landet, med relativt långa avstånd till kusten eller 
till järnväg. Ett antal kommuner i Norrbotten, Västerbotten och 
norra Dalarna, men också ett par kommuner utmed kusten i östra 
Småland, visar sig vara relativt kostnadskänsliga. Vägtransporter av 
råvarugrupper och lågt förädlade varugrupper driver upp transport-
kostnaderna i många kommuner i nordligaste Sverige.10  

Övergång till en avståndsbaserad skatt från en tidsbaserad kan 
generellt medföra högre kostnad för långväga transporter speciellt 
för näringslivet i norra Sverige som oftast har längre transportavstånd 
till marknader. Dessutom kan insatsvaror som transporteras långt till 
produktionen i norra Sverige bli dyrare. 

 
7 Trafikanalys (2021f) s. 3. 
8 Trafikanalys (2021f) s. 3. 
9 Trafikanalys (2021f) s. 3. 
10 Trafikanalys (2018c) s. 123. 

345



SOU 2022:13 Konsekvensanalys 

295 

Förslaget om avgränsning genom skattepliktigt och beskattat 
vägnät innebär att endast E4 längs kusten och E14 mellan Sundsvall 
och Duved beskattas inom de nordliga länen, dvs. Norrbottens, 
Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Se kartan, figur 5.1, 
i kapitel 5 Skattepliktigt vägnät och beskattade vägar inom detta väg-
nät. Denna avgränsning mildrar de regionala effekterna för norra 
delarna av Sverige jämfört med om hela vägnätet beskattats. Viss 
avledning till obeskattat vägnät kan uppkomma, dock beroende på 
skatte- och nedsättningsnivå i glesbygdslän. Avgränsningen innebär 
även att relativt få vägar beskattas i Dalarnas, Värmlands och Gävle-
borgs län, vilket även mildrar effekten för delar av mellersta Sverige. 
Med vald avgränsning av det beskattade vägnätet blir dock detta väg-
nät relativt finmaskigt i södra Sverige. Enligt Trafikverket motsvarar 
tunga fordons trafikarbete (fordonskilometer) på det beskattade väg-
nätet 62 procent av trafikarbetet på hela det statliga vägnätet vid av-
gränsningen. 

Förslaget att vägsträckor med trafikintensitet överstigande 500 
tunga fordon per dygn beskattas medför dock att vägsträckor från 
och till de mest trafikerade hamnarna omfattas: Trelleborg, Stock-
holms hamnar, Göteborg, Helsingborg, Ystad, Malmö, Karlskrona 
och Karlshamn. Alla dessa hamnar ligger i län där skattenivån inte 
sätts ned enligt förslaget om lägre skatt i glesbygdslän. Förslagen i 
detta avseende kan i viss mån bidra till utjämnade konkurrensför-
hållanden mellan svenska och utländska åkerier. Såväl den inhemska 
som den utländska lastbilstrafiken bidrar då till skatteintäkter i bety-
dande utsträckning. Speciellt utpräglat blir det då vägsträckor med 
mycket internationell trafik (både svenska och utländska åkerier) 
beskattas med en skattenivå som inte är nedsatt. 

Förslaget om en förhöjd skatt på beskattat vägnät i Stockholms, 
Göteborgs och Malmös tätortsområde kan generellt medföra högre 
kostnader för sektorer som livsmedelsnäringen samt bygg och anlägg-
ning, se nedan analys i avsnitt 11.6 Effekter för företag. Tunga fordons 
trafikarbete på statliga vägar i de kommuner som ingår i berörda tät-
ortsområden motsvarar 14 procent av det totala trafikarbetet på det 
statliga vägnätet (Stockholm 7 procent, Göteborg 5 procent och 
Malmö 2 procent).11 

Förslaget om nedsatt skattenivå i glesbygdslän mildrar effekterna 
för glesbygdslänen, bl.a. för skogsnäringen, se vidare nedan analys av 

 
11 Trafikverket (2021d). 
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effekter för företag. Tunga fordons trafikarbete på statliga vägar i 
berörda län motsvarar 30 procent av det totala trafikarbetet på det 
statliga vägnätet.12 

Sannolikt är att utredningens förslag om avgränsning av det be-
skattade vägnätet och geografisk differentiering jämfört med om 
hela vägnätet beskattas med samma nivå kan vara gynnsamma för 
näringslivet i norra delarna av Sverige, men även i vissa mer gles-
bebyggda områden i södra Sverige. 

11.5 Överflyttning av godstransporter på väg 
till järnväg och sjöfart 

Enligt kommittédirektiven finns en bred politisk uppslutning bakom 
att flytta över långväga godstransporter från väg till järnväg och sjö-
fart, vilket ska beaktas. 

Olika typer av gods har olika potential för att transporteras på 
järnväg eller till sjöss. Störst potential har s.k. bulkleveranser, t.ex. 
stål, malm och olja som inte behöver transporteras med snäva tids-
marginaler medan lägst potential har de gods som kräver snabba trans-
porter. Gods med en lite mer betydande överflyttningspotential kan 
exempelvis vara kemiska produkter, gummi- och plastvaror, trans-
portutrustning, möbler, livsmedel, drycker och tobak.13 

De geografiska förutsättningarna för godstransporter medför även 
olika potential, eftersom det skiljer mellan olika företag angående vil-
ken tillgänglighet som finns för järnvägknutpunkter och hamnar. 

Ett transportavstånd över 300 kilometer krävs oftast för att järn-
väg och sjöfart ska bli konkurrenskraftigt jämfört med enbart väg-
transport.14 

Ett tåg rymmer mycket mer gods än en lastbil, men kräver oftast 
kompletterande transporter med lastbil och omlastningar. Trans-
porttiderna är osäkra, vilket medför att transportörer oftast sätter 
långa ledtider för att garantera kundernas krav på punktlighet.15 
Spårkapaciteten är därutöver begränsad och räcker inte för att till-
godose alla önskemål om tåglägen. Dessa kapacitetsbegränsningar är 

 
12 Trafikverket (2021d). 
13 Vierth, et al. (2020) s. 75. 
14 Trafikanalys (2019a) s. 52. 
15 Trafikverket (2019b) s. 22. 
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som mest påtagliga längs Södra stambanan, i södra Skåne och i Öster-
götland samt längs västra stambanan, i Västra Götaland.16 

Sjötransporter rymmer i allmänhet mycket mer gods än ett tåg, 
och stora volymvariationer kan hanteras. Samtidigt tenderar sjöfarts-
upplägg att innebära längre och ibland mer osäkra transporttider, inte 
minst relaterat till omlastning och andra hamnrelaterade processer 
som ofta står för en stor andel av totaltiden i dessa upplägg.17 

För näringslivets godstransportförsörjning är självklart en effek-
tiv logistik av stor betydelse. Transporttider, transportkostnader, 
omlastningskostnader och punktlighet för alla förbindelser är viktiga 
för näringslivets tillgänglighet. Här är knutpunkterna (eller noderna) 
för omlastning viktiga. Inte minst kopplar knutpunkterna de kort-
väga transporterna till de långväga och medför att transportslagen 
kompletterar varandra i stället för att direkt konkurrera. Det finns 
flera hinder för överflyttningar, exempelvis tidskostnader och låg flexi-
bilitet.18 En rad satsningar och åtgärder är aktuella för att övervinna 
sådana hinder.19 

Incitamenten till överflyttning från väg till sjöfart och järnväg på-
verkas av flera faktorer bl.a. utformningen av hamnavgifter och 
banavgifter och dess nivåer.20 Det kan dock krävas en relativt hög 
avståndsbaserad skatt för att överflyttningen ska blir mer betydande 
då priskänsligheten i allmänhet är låg vid ökade transportkostnader, 
dvs. vid ökade kostnader på väg beräknas en överflyttning bli relativt 
låg. Från varuägarhåll poängteras särskilt att låga priser i kombina-
tion med ett stort utbud och hög anpassningsförmåga bidrar till att 
göra lastbilstrafiken mycket konkurrenskraftig. I synnerhet gäller 
detta för exportgodset.21 

Eftersom en avståndsbaserad skatt sannolikt slår mer mot fjärr-
transporter jämfört med nuvarande tidsbaserade vägavgift, uppkom-
mer, allt annat lika, ett visst ytterligare incitament till överflyttning. 

Utredningens förslag om avgränsning av vägnätet genom skatte-
pliktigt och beskattat vägnät samt geografisk differentiering medför 
generellt sett högre skatt på vägar i södra Sverige relativt norra 
Sverige. Dessa förslag skulle kunna ge ett visst ökat incitament till 

 
16 Trafikverket (2022a). Se även Transportstyrelsen (2016) s. 25. 
17 Se Vierth, et al. (2020) s. 35. 
18 Trafikanalys (2016a) s. 76. 
19 Se exempelvis Infrastrukturdepartementet (2021d). 
20 SOU 2017:11 s. 724. 
21 Trafikverket (2019b) s. 23. 
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överflyttning då analys visar att det framför allt är E6 och E4 i södra 
Sverige, men även i viss mån E4:an längs Norrlandskusten, som kan 
avlastas med en överflyttning, speciellt till sjöfart.22 Dock kan inte 
förväntas några större överflyttningseffekter, då dessa inte bara beror 
på storleken på den avståndsbaserade skatten, utan även på en rad 
andra faktorer som beskrivits ovan. 

11.6 Effekter för företag 

11.6.1 Begreppet konkurrenskraft och analysgrund 

Det finns ingen entydig definition av begreppet konkurrenskraft. En 
bidragande orsak kan vara att begreppet används på olika nivåer, både 
på makroplanet avseende hela det svenska näringslivets konkurrens-
kraft och på mikroplanet om enskilda branscher och företag.23 

Med konkurrenskraft för hela det svenska näringslivet i stort avses 
hur väl produktionen i Sverige kan få avsättning för sina produkter på 
världsmarknaden. Med detta synsätt är fallande marknadsandelar för 
Sveriges export ett tecken på försämrad konkurrenskraft. 

Med konkurrenskraft för enskilda företag och branscher avses 
hur väl de kan konkurrera med sina produkter jämfört med andra 
företag (även i olika branscher och i olika länder). Med detta synsätt 
avgörs konkurrenskraften på kort sikt av pris- och kostnadsförhål-
landen samt produktiviteten, vilken ökar om mindre resurser används 
till en given produktion eller om produktionen ökar med en oför-
ändrad resursanvändning. Företagets lönsamhet tenderar att öka då 
produktiviteten ökar. 

Med konkurrenskraft sett på längre sikt tas även hänsyn till ny-
investeringar i maskiner och anläggningar. På lång sikt blir omständig-
heter som förbättrar produktionskapaciteten och även påverkar var 
företag väljer att investera och lokalisera sig avgörande för landets 
eller regionens konkurrenskraft.24 

Företagens konkurrenssituation kan variera beroende på förut-
sättningar på den aktuella marknaden. t.ex. om berörda företag helt 
eller delvis kan välja vilket pris de kan sätt sina produkter i stället för 

 
22 Trafikanalys (2019a) s. 51. 
23 Se Trafikanalys (2022) s. 20. Se även Hammar (2006) s. 25 och Lundberg et al. (1996) s. 252. 
24 Tillväxtanalys (2011) s. 19. 
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att anpassa sig till ett givet marknadspris. I vissa fall kan företag sam-
verka och tillsammans påverka prisbilden. 

Om ett företag erbjuder specialiserade (nischade) produkter kan 
ökade transportkostnader övervältras på konsumenten i högre ut-
sträckning än vid en produkt som är likvärdig andra företag på mark-
naden. Då företag möter ett globalt marknadspris, övervältras inte 
skattekostnaden till priset till kund, utan fördelas på vinst och löner 
i varukedjan, vilket i förlängningen skulle kunna leda till ett produk-
tionsbortfall. 

De företag som mest kan påverkas av en hög avståndsbaserad skatt, 
är de som är transportintensiva, är i hög grad beroende av lastbils-
transporter, utan större möjlighet till överflyttning till andra trans-
portslag, har en produkt eller råvara som är lika andra företags, dvs. 
har få eller inga möjligheter till nischning. Dessa företag säljer oftast 
sina produkter på en global marknad till ett världsmarknadspris. 

Analysen utgår från följande frågeställningar: 

1. Vilka branscher kan anses transportintensiva och vilka har relativt 
höga kostnader för lastbilstransporter? 

2. Till hur stor del kan dessa branscher övervältra ökade transport-
kostnader på sina kunder, dvs. vilken är deras marknadssituation 
och kan produkten nischas? 

3. I vilka regioner är dessa branscher i huvudsak lokaliserade? 

11.6.2 Branscher med relativt höga kostnader 
för vägtransporter 

Transportintensiva branscher kan anses vara sådana där transport-
kostnaderna står för en hög andel av branschens totala produk-
tionskostnader. 

Vägslitageskattekommittén gjorde beräkningar och bedömningar 
för att identifiera transportintensiva branscher utifrån uppgifter från 
främst Copenhagen Economics.25 Näringsgrenar som 2012 hade en 
hög andel transportkostnader av produktionskostnader var Jord-
skogsbruk, inklusive timmer (8 procent), Massa och papper (8 pro-
cent), Ickemetalliska mineraler, glas och cement (8 procent), Trä- 
och trävaror (7 procent), Livsmedel (5 procent) och Malmutvinning 

 
25 Flack, et al. (2015), s. 29. 
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inklusive, sten, sand och grus (4 procent). Övriga redovisade närings-
grenar hade en andel om 1–2 procent, såsom stålvaror (2 procent) och 
styckegods (2 procent).26  

Den höga transportkostnadsandelen för ickemetalliska mineraler, 
glas och cement samt malmutvinning härrör framför allt från järn-
vägstransporter, med undantag inom bygg och anläggning som har 
en hög andel vägtransporter. 

Vägslitageskattekommittén beräknade och bedömde, utifrån upp-
skattningar om vägtransportarbete och produktionsvärde, att de bran-
scher som skulle påverkas mest av den föreslagna vägskatten var skogs-
industrin, livsmedelsindustrin och bygg- och anläggningssektorn.27 
Utifrån tillgängliga uppgifter gör denna utredning samma bedöm-
ning. 

Effekter för skogsnäringen, livsmedelsnäringen samt bygg- och 
anläggningssektorn beskrivs nedan. Men först beskrivs effekter för 
åkerinäringen som i första ledet påverkas av en avståndsbaserad skatt. 

11.6.3 Åkerinäringen 

I slutet av 2018 fanns 16 926 företag med tillstånd att bedriva yrkes-
mässig godstrafik på väg. Åkerinäringen kännetecknas av småskalig-
het. 46 procent av företagen bedrivs som enmansföretag och 36 pro-
cent har 1 till 4 anställda, medan enbart 0,5 procent har fler än 100 
anställda. Över tid har det dock skett en koncentration mot allt 
större företagsenheter.28  

Enligt Sveriges Åkeriföretag bedriver flest åkerier bygg- och an-
läggningstransporter (cirka 25 procent av medlemmarna), fjärrtrans-
porter (12 procent) och skogstransporter (9 procent).29 

Åkerimarknaden kan sägas ha en relativt hög konjunkturkänslig-
het. Eftersom lastbilstransporter är en del av en produktionskedja 
beror den ekonomiska utvecklingen på de marknader transporterna 
är knutna till. Exempelvis är marknaden för bygg- och anläggnings-
transporter nära knuten till byggkonjunkturen, marknaden för skogs-
transporter följer i viss mån utvecklingen inom pappersindustrin 

 
26 SOU 2017:11, tabell 12.26, s. 800. 
27 SOU 2017:11, tabell 12.29, s. 803. 
28 Transportstyrelsen (2020) s. 70. 
29 Transportstyrelsen (2020) s. 71. 
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medan marknaden för fjärrtransporter i högre grad beror på sväng-
ningar i växelkursen.30 

Svenska åkerier med svenska chaufförer kan i det stora ha en nega-
tiv konkurrensfaktor vad gäller löner för chaufförer jämfört med vissa 
utländska åkerier. Utländska åkerier använder ofta chaufförer från de 
nya östra EU-medlemsländerna där lönerna fortfarande är lägre än i 
norra och västra Europa. Dessa utländska chaufförer har haft sämre 
arbetsvillkor och löner som ligger under svenska kollektivavtals-
nivåer.31 

Vad gäller skattekostnaden bedömer utredningen att åkerinäringen 
är en bransch som över lag har stora möjligheter att överföra denna 
kostnad till transportköpare, även om möjligheter varierar beroende 
på inom vilken nisch åkeriet verkar. Åkerier som använder special-
fordon med få konkurrenter inom sin nisch har stora möjligheter att 
vältra över hela skattekostnaden till köparen. Även åkerier som 
dominerar på den lokala orten har stora möjligheter till övervältring. 
Något sämre övervältringsmöjligheter har sedvanliga transporttjänster 
inom distribution, fjärrtrafik och byggmaterial m.m. 

Åkerinäringen lokaliseras i stort sett i hela landet och det finns 
även åkeriföretag utmed vägarna i de glesaste delarna i Sverige.32 

Utredningens förslag avseende förbättrad kontroll av cabotage-
verksamhet bedöms relativt sett gynna justa transportörer men även 
i viss mån jämna ut konkurrensförhållandena mellan svenska och 
utländska åkerier. Vid införandet av en avståndsbaserad skatt kom-
mer då möjligheterna till kontroll av regelefterlevnaden att öka något 
avseende de aktörer som utför tunga vägtransporter. 

En avståndsbaserad skatt som ersätter den tidsbaserade vägavgiften 
medför att en given vägavgift per år för svenskregistrerade lastbilar 
ersätts med en skatt baserad på körsträcka. 

Då en avståndsbaserad skatt ersätter ett tidsbaserad, kan förutom 
skattekostnaden även tillkomma kostnader för fordonsutrustning 
och vissa andra hanterings- och administrationskostnader för åkerier. 
Frågan om vilken teknisk och administrativ lösning som bör väljas för 
uttag av skatt och kontroll inom ett nytt miljöstyrande system ingår 
inte inom ramen för denna utredning. De administrativa kostna-
derna för åkerierna går i nuläget inte att precisera, då detaljer om hur 

 
30 Transportstyrelsen (2020) s. 72. 
31 Jfr Trafikanalys (2022) s. 45. 
32 SOU 2017:11 s. 818. 
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ett sådant system ska upprättas inte analyseras och föreslås av utred-
ningen. 

Lokala och regionala transporter inom län med många vägar som 
inte beskattas eller som beskattas med glesbygdsnivå erhåller san-
nolikt lägre skattekostnader med utredningens förslag jämfört med 
nuvarande system med vägavgift. Exempelvis kan åkerier som har 
många regionala timmertransporter i Norrland få relativt lägre kost-
nader jämfört med nuvarande regelverk. I gengäld får ett fjärrbils-
ekipage som körs längre sträckor på beskattat vägnät inom Sverige 
sannolikt högre kostnader. 

Förslaget om förhöjd skatt på beskattat vägnät i Stockholms, 
Göteborgs och Malmös tätortsområde medför att vissa varutrans-
porter i dessa områden kan få högre skattekostnader, vilket dock 
lindras om en hel del av transporterna sker i tätorterna på det kom-
munala vägnätet. 

Fordon som i dag inte omfattas av vägavgiften (under 12 ton) 
men som kör på beskattat vägnät kommer att påföras ökade kost-
nader. Dock utförs endast cirka 2 procent av det totala trafikarbetet 
(fordonskilometer) för svenskregistrerade tunga lastbilar av lastbilar 
mellan 3,5 och 12 ton.33 Sett till lastad vikt utförs endast cirka 0,2 pro-
cent av det totala transportarbetet (tonkilometer) av dessa lastbilar.34 

11.6.4 Skogsnäringen 

Skogsnäringen kan delas in i skogsbruk respektive skogsindustri, där 
skogsindustrin i sin tur består av trävaruindustrin (sågverk) respek-
tive massa- och pappersindustrin. 

Nästan hälften av Sveriges skogar ägs av enskilda personer. Det 
finns fler än 320 000 privata skogsägare.35 

Särskilt utmärkande inom skogsnäringen är sågverken vars kost-
nader för vägtransporter kan utgöra 20 procent av deras samlade kost-
nader.36 I dag finns cirka 140 sågverk i landet.37 För sågade trävaror är 
Sverige världens tredje största exportland, efter Kanada och Ryssland. 
Enligt Skogsindustrierna går 70 procent på export. Dessutom konsu-

 
33 Trafikanalys (2021f), Excelfil, tabell 2. 
34 Trafikanalys (2021f), Excelfil, tabell 2. 
35Skogsindustrierna (u.å. b). 
36 PWC (2017) s. 5. 
37 Skogsindustrierna (u.å. a). 
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meras mycket trä i svensk byggbransch och träförädlingsindustri. 
Sågverksindustrin består nästan enbart av mindre anläggningar. 

Massa- och pappersindustrin består av relativt få (cirka 50 stycken) 
men större anläggningar. Enligt Skogsindustrierna går 90 procent av 
massa- och pappersindustrins produkter på export. 

Rundvirke (timmer) tar mest transporter i anspråk inom skogs-
näringen. Transporter av timmer från skogen utförs till allra största 
delen av lastbil. Räknat som medelavstånd transporterades timmer 
längst i Norrland (cirka 100 kilometer) och kortast i Götaland (cirka 
80 kilometer). Transportavståndet för timmer är således längre i Norr-
land, dels till följd av att det är glesare mellan sågverken, dels på grund 
av att tillväxten av skog är lägre i Norrland än i Götaland. 38 

Transport av timmer med järnväg eller sjöfart förutsätter omlast-
ning vid terminal. Sjöfart används i begränsad utsträckning vid in-
rikes transporter. Vid export däremot dominerar sjöfart.39 

Priset på skogsindustrins produkter sätts i det stora hela på världs-
marknaden och industrin får då begränsade möjligheter att övervältra 
eventuella kostnadsökningar för en avståndsbaserad skatt på köpare. 
Dock har delar av industrin en ledande ställning inom utvalda 
nischer på världsmarknaden. Möjligheten till prisövervältring finns i 
högre utsträckning för pappers- och massaindustrin än för sågverken, 
vars produkter är mycket lika de som kommer från andra sågverk. 
Detta i sin tur innebär att den egenskap sågverken kan konkurrera 
med inte är den unika sågade varan utan i stället främst pris. Kvali-
teten och leveranssäkerheten har naturligtvis även betydelse. 

I det stora hela beror övervältring av skattekostnaden på mark-
naden som företaget verkar inom, vilken möjlighet som finns till pris-
samverkan och företagets möjlighet att nischa produkter. Möjligen 
kan små företag få större svårigheter om skattekostnaden inte kan 
övervältras än stora företag, då små företags marginaler kan vara mer 
pressade. Inom skogsnäringen är små företag vanligare inom skogs-
bruk, och sågverk.40 

Skogsmarkens andel av Sveriges geografiska yta är störst i södra 
Norrlands inland, Dalarna, Värmland och i östra Småland. Det är 
också i dessa områden som sågverken främst är lokaliserade. 

 
38 Asmoarp, et al. s. 6. 
39 Skogsindustrierna (u.å. a). 
40 Jfr SOU 2017:11 s. 855. 
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Pappers- och massaindustrin lokaliserar sig till större delen längs 
med Norrlands-, Smålands- och Blekingekusten. 

Utredningens förslag om avgränsning genom skattepliktigt och 
beskattat vägnät medför att största delen av transporter från skog i 
norra Sverige inte omfattas av den avståndsbaserade skatten. Såg-
verken hämtar timmer i skogsmarker i många områden och skogs-
vägar med lägre trafikintensitet omfattas inte av beskattning. För-
slaget om avgränsat vägnät innebär att enbart E4 och E14 mellan 
Sundsvall och Duved beskattas i Norrbottens, Västerbottens, Väster-
norrlands och Jämtlands län. Relativt få vägsträckor i skogslänen: 
Värmland, Dalarna och Kalmar föreslås även beskattas. Skattekost-
naden av en avståndsbaserad skatt skulle därav kunna bli relativt låg 
för skogsbruk och sågverken. Utredningens förslag om avgränsning 
genom skattepliktigt och beskattat vägnät har inte så stor påverkan 
för pappers- och massaindustrin då de lokaliserar sig till större delen 
längs vägnät som inte avgränsas från beskattning. 

För exempelvis timmertransporter kan en avståndsbaserad skatt 
som ersätter vägavgiften, ge lägre kostnader för de som utför dessa 
transporter, Det beror dock på vilka vägar som timret körs på och 
skatte- och nedsättningsnivåer i den avståndsbaserade skatten. För 
en svenskregistrerad timmerbil (minst fyra axlar) betalas för 2022 en 
vägavgift på 12 912–24 368 kronor per år beroende på Euro-utsläpps-
klass. Denna skattekostnad gäller hela vägnätet. 

Förslaget om förhöjd skatt på beskattade vägsträckor i Stock-
holms, Göteborgs, och Malmös tätortsområde bedöms påverka skogs-
näringen endast i ringa utsträckning då skogstransporter till endast en 
liten del körs på sådana vägsträckor. Givet att en viss skatteintäkt ska 
erhållas, kan den högre skatten i tätortsområde ge möjlighet till lägre 
skatt i glesbygdslän. 

Förslaget om nedsatt skattenivå i glesbygdslän, dit skogslänen till-
hör, medför att effekterna för skogsbruken mildras jämfört med en 
beskattning utan denna nedsättning. Detsamma gäller för sågverken. 

Pappers- och massaindustrin lokaliserar sig till större delen längs 
med Norrlands-, Smålands- och Blekingekusten och dessa industrier 
påverkas i något lägre grad av förslaget om nedsatt skattenivå i gles-
bygdslän jämfört med speciellt sågverken. 

För de fyra nordligaste länen omfattas sågverk av transportbidrag 
för uttransporter vid en transport som överstiger 401 kilometer. Alla 
dessa landsdelar tillhör län med låg befolkningstäthet. Om den av-
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ståndsbaserade skatten kommer att ingå i beräkningsgrunden för 
transportbidrag kan konsekvenserna ytterligare mildras något. 

Sammanfattningsvis kan utredningens förslag om avgränsning 
genom det skattepliktiga och beskattade vägnätet samt lägre skatte-
nivå i glesbygdslän medföra att sågverken och även resterande skogs-
näringen inte i någon större utsträckning behöver drabbas av negativa 
effekter om en avståndsbaserad skatt ersätter vägavgiften. Trots att 
skattestrukturen som föreslås i denna utredning kan mildra de nega-
tiva effekter för skogsnäringen är dock effekterna i slutändan bero-
ende av vilka skatte- och nedsättningsnivåer som slutligen bestäms. 
Det kommer att finnas enskilda företag som kan drabbas mer nega-
tivt. Typexempel för sådana kan anges när skatte- och nedsättnings-
nivåer bestäms. I den kommande processen bör särskilt uppmärk-
sammas mindre sågverksföretag. 

11.6.5 Livsmedelsnäringen 

Livsmedelsnäringen kan delas in i primärproduktion (jordbruk, ani-
malieproduktion m.m.), livsmedelsindustri samt försäljning (gros-
sister, detaljhandel m.m.). 

Det svenska jordbruket omfattade år 2019 drygt 60 000 företag 
med växtodling och animalieproduktion. De flesta jordbruksföretag 
drivs på deltid, år 2016 var omkring 15 500 heltidsföretag och 47 500 
deltidsföretag.41 Jordbruket består nästan enbart av småföretag. 

Det finns ungefär 4 600 livsmedelsföretag i Sverige, varav drygt 
1 300 enmansföretag. Småföretagen dominerar och endast cirka 650 
företag har fler än 10 anställda. Dominerande i storlek är slakt- och 
chark, mejeri samt bageri som tillsammans står för närmare hälften 
av antalet sysselsatta. Nästan hälften av livsmedelsföretagen finns 
inom bageri och konditori.42 

Livsmedelsindustrin producerar varor dels för den svenska mark-
naden, dels för export. Inom Sverige är industrin främst leverantör 
till de stora detaljhandelskedjorna. Den största delen av all import av 
livsmedel till Sverige kommer från andra EU-länder, framför allt från 
Danmark, Tyskland och Nederländerna. Svensk export går i första 

 
41 SOU 2021:67 s. 305. 
42 Livsmedelsföretagen (2022). 
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hand till Norge, Danmark och Finland, men också i hög grad till 
Tyskland och USA.43 

Detaljhandeln i Sverige är mer koncentrerad än i andra länder, 
både livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln är branscher där ett 
fåtal stora företag står för en stor del av försäljningen. 

Livsmedelsnäringens transporter i Sverige sker i 95 procent av 
fallen med lastbil44, men kostnaderna för vägtransporter av näringens 
samlade kostnader är lägre jämfört med t.ex. sågverken. 

Livsmedel transporteras i hög grad av transportägarna själva, dvs. 
av de stora livsmedelsgrossisterna (t.ex. Coop, ICA, Axfood och 
Bergendahls).45 

Nischade livsmedelsföretag med relativt få konkurrenter har större 
möjligheter till övervältring på konsumenterna, medan jordbruksnära 
företag med mer konventionella produkter kan förväntas ha fler kon-
kurrenter och pressade marginaler.46 Det kan för sådana företag så-
ledes vara svårare att föra vidare kostnadsökningar till kund vilket i 
sin tur kan leda till ytterligare försämrade marginaler. 

Detaljhandelsmarknaden är i stor utsträckning lokal och mark-
nadsmakten ligger huvudsakligen hos de stora företagen inom detalj-
handeln, snarare än hos livsmedelsproducenterna.47 Vid prissätt-
ningen av livsmedel har därför de stora detaljhandlarna en starkare 
förhandlingsposition än livsmedelsproducenterna. Priskonkurrensen 
uppstår då mellan de olika livsmedelsproducenterna i kampen om att 
få sälja sina produkter, vilket pressar ned inköpspriset på jordbruks-
varor och livsmedel. Livsmedelsproducenterna kommer därför att ha 
svårt att övervältra sina kostnadsökningar av en avståndsbaserad 
skatt. Kostnadsökningarna kommer sannolikt, i alla fall till en viss del, 
bäras av livsmedelsproducenterna själva. De stora grossisterna och 
detaljhandlarna (Coop. ICA m.fl.) kan sannolikt övervältra en del av 
sina ökade kostnader på såväl leverantörer (producenterna) som 
slutkonsumenterna av livsmedel.48 

Möjligen kan små företag ha det svårare att övervältra skattekost-
naden än stora företag, med det beror marknadssituation för berörda 
företag. Inom livsmedelsnäringen är det sannolikt mejerinäringen 

 
43 SOU 2017:11 s. 833. 
44 IVA (2019) s. 14. 
45 SOU 2017:11 s. 833. 
46 SOU 2017:11 s. 836. 
47 SOU 2017:11 s. 832. 
48 SOU 2017:11 s. 832. 
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som kan få det svårare, då en avståndsbaserad skatt ersätter en tids-
baserad.49 

Av den totala mjölkproduktionen i Sverige 2018 levererades 83 pro-
cent till Arla eller Skånemejerier, 12 procent levererades till Falköpings 
mejeri eller Norrmejerier och 5 procent till övriga mejerier.50 

Livsmedelsindustrin finns i alla län, men den har sin tyngdpunkt 
i södra Sverige då en region som är mer specialiserad mot jordbruk 
också har en mer omfattande sådan industri.51 

För långväga transporter från och till norra Sverige kan en avstånds-
baserad skatt få mer negativ effekt även vid en nedsatt skattenivå i 
glesbefolkade län. Exempel är långväga transporter av bageri- och 
mejeriprodukter till södra delarna av Sverige. 

Flera större mejeriföretag jobbar intensivt med att ruttoptimera 
och öka fyllnadsgraden då transportkostnaderna kan stå för en rela-
tivt stor andel av varuvärdet. 

För livsmedelsprodukter med högt varuvärde t.ex. vissa bärpro-
dukter och köttprodukter består transportkostnaden av en relativt 
liten del av varuvärdet. Långväga transporter för att packa bär eller 
kött i en annan del av landet eller utomlands kan dock bli relativt 
mer kostsamt vid en avståndsbaserad skatt. Trots detta kan ökade 
transportkostnader vara mindre betydande relaterat det pris som varan 
säljs för. 

Utredningens förslag om avgränsning genom skattepliktigt och 
beskattat vägnät medför att transport till och från jordbruk och för 
livsmedelsindustrin i vissa regioner sannolikt inte får kostnadsök-
ningar jämfört med nuvarande vägavgift. Dock får utredningens för-
slag om avgränsning inte så betydande effekter för livsmedelsnär-
ingen jämfört med skogsnäringen. Detta kan förklaras med att livs-
medelsnäringen lokaliserar sig till större delen i södra Sverige där 
vägnätet beskattas i högre utsträckning. I och med att jordbrukspro-
dukter relativt ofta levereras till närliggande industrier och körs på 
vägar som inte beskattas torde effekten bli förhållandevis liten för 
jordbruket. 

Utredningens förslag om förhöjd skatt på beskattade vägsträckor 
i Stockholms, Göteborgs, och Malmös tätortsområde medför något 
högre livsmedelspriser i de berörda tätortsområden jämfört med en 

 
49 Jfr SOU 2017:11 s. 855. 
50 Sveriges lantbruksuniversitet (2022). 
51 Jfr SOU 2017:11 s. 832. 
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skatt som inte är differentierad. En stor del av livsmedelstransporterna 
sker till Stockholm, Göteborg och Malmö. De största varuflödena 
med lastbil från terminal till butik går inom Stockholms län (15 pro-
cent), Västra Götalands län (13 procent) och Skåne län (10 procent).52 
Dessa flöden uppgår därmed till 38 procent av den sammanlagda varu-
mängden av livsmedel. I sammanhanget bör noteras att kommunala 
vägar och gator inte ingår i det skattepliktiga vägnätet. Övervägande 
del av vägar och gator beskattas då inte i de centralare delarna av 
berörda tätorter. 

En nedsatt avståndsbaserad skattenivå på beskattade vägar i gles-
bygdslän län kan medföra mildrade konsekvenser för livsmedels-
industrier, såsom bagerier och mejerier men även detaljhandeln i 
dessa län jämfört utan sådan nedsatt nivå. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att det finns företag som kan drab-
bas mer negativt då en avståndsbaserad skatt ersätter en tidsbaserad. 
Det är inte självklart att utredningens förslag om avgränsning genom 
skattepliktigt och beskattat vägnät samt nedsatt skattenivå i gles-
bygdslän i det stora hela lindrar effekterna för livsmedelsnäringen. 
Dock kan det beträffande lokala och regionala transporter i gles-
bygdslän sannolikt lindra effekterna för detaljhandeln och livsmedels-
industrin. 

Typexempel för enskilda företag kan först anges när skatte- och 
nedsättningsnivåer bestäms. I den kommande processen bör särskilt 
uppmärksammas små mejeriföretag. 

11.6.6 Bygg och anläggning 

Bygg- och anläggningssektorn kan delas in i byggentreprenörer och 
anläggningsentreprenörer. Byggentreprenörer verkar främst inom 
husbyggnad, medan anläggningsentreprenörer utför anläggningsar-
beten inom olika infrastrukturområden såsom transportinfrastruk-
tur eller energiförsörjning. Ofta arbetar dock företag med både och. 

Sektorn som helhet består till 88 procent av företag med mellan 
0 och 4 anställda. Knappt 10 procent har 5 till 19 anställda och ett 
par procent är stora eller medelstora företag. 

Bygg- och anläggningssektorn verkar i mindre utsträckning på en 
internationellt konkurrensutsatt marknad jämfört med ovan analy-

 
52 Trafikanalys (2015) s. 36. 
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serade skogsnäring och livsmedelsnäring. Sektorn har sannolikt stora 
möjligheter att vältra över ökade skattekostnader på konsumentledet. 

Företag inom bygg- och anläggningssektor verkar i hela landet, 
men stor del av dessa transporter antas köras i tätbebyggda områden. 
En stor del av bygg- och anläggningssektorn transporter sker med 
lastbil. 

Det är företag som tillverkar insatsvaror till byggbranschen som 
kan komma att påverkas mest. Branschen består till mycket stor del 
av småföretag, som kan förväntas påverkas mer än stora företag.53 

Utredningens förslag om avgränsning genom skattepliktigt och 
beskattat vägnät medför vissa positiva effekter jämfört med utan av-
gränsning. Emellertid utförs sannolikt större delen av trafikarbetet 
för sektorns lastbilar på beskattat vägnät. 

Utredningens förslag om förhöjd skatt på beskattade vägsträckor 
i Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområde kan dock bidra 
till ökade kostnader för byggande i de berörda tätorterna. 

I det stora hela bör bygg- och anläggningsarbete gynnas i gles-
befolkade områden då en avståndsbaserad skatt ersätter en tidsbase-
rad med utredningens förslag till avgränsning genom skattepliktigt 
och beskattat vägnätet och nedsatt skattenivå i glesbygdslän. 

11.7 Effekter för klimatmål och miljön 

En avståndsbaserad skatt som ersätter en tidsbaserad kan leda till 
minskat transportarbete men även ökad transporteffektivitet, t.ex. 
genom ytterligare incitament till samordnade godstransporter, ökad 
fyllnadsgrad, och ruttoptimering. 

En avståndsbaserad skatt kan bidra till att nå riksdagens mål om 
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 men även målet om att 
växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart 
som ingår i EU:s utsläppshandelssystem) ska minska med minst 
70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

En avståndsbaserad skatt som är differentierad utifrån fordonens 
Euro-utsläppsklass kan medföra minskad miljöpåverkan när det gäller 
lokala och regionala luftföroreningar såsom partiklar, kolväten och 
kväveoxider från den tunga trafiken. Ungefär hälften av den svenska 
tunga lastbilsparken tillhör den bästa utsläppsklassen (Euro VI for-

 
53 Jfr SOU 2017:11 s. 850. 
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don) 2020 och dessa fordon ökar efterhand, se tabell 2.5 i kapitel 2 
Bakgrund. En avståndsbaserad skatt differentierad efter Euro-
utsläppsklass kan påskynda denna utveckling något och även styra 
utländska lastbilar som körs på beskattat vägnät till bättre Euro-
utsläppsklass. 

En koldioxiddifferentierad avståndsbaserad skatt skulle kunna öka 
andelen klimateffektiva lastbilar på svenska vägar, såsom vätgas- och 
ellastbilar, och därav även bidra till att nå Sveriges klimatmål. Lastbilar 
som tankas utanför Sverige, och då inte omfattas av den svenska reduk-
tionsplikten eller koldioxidskatten, träffas av incitament för minskade 
utsläpp av koldioxid. Utredningen tar dock inte ställning i frågan om 
att koldioxiddifferentiera den avståndsbaserade skatten, se analysen 
i kapitel 7 Differentiering utifrån fordonsegenskaper. 

Förslaget om förhöjd skatt på beskattat vägnät i Stockholms, 
Göteborgs och Malmös tätortsområde kan bidra till minskat trafik-
arbete vid dessa områden jämfört med alternativet utan sådan för-
höjd skatt. Ett minskat trafikarbete vid tätortsnära körning medför att 
färre delar av befolkningen exponeras av utsläpp av luftföroreningar 
och buller. Då kommunala vägar inte ingår i det skattepliktiga väg-
nätet kan emellertid en viss avledning till dessa medföra att en högre 
andel av befolkningen exponeras. Miljözoner i Stockholm, Göteborg 
och Malmö begränsar dessa negativa effekter. I miljözoner får enbart 
de renaste lastbilarna köra (Euro VI). Andra begränsningar finns 
även för vissa kommunala vägar t.ex. hur långa fordonsekipagen får 
vara (högst 12 meter). De längre och ofta mer bullrande lastbilarna 
får då inte full tillgång till det kommunala vägnätet. Speciellt i tät-
ortsområden med förhöjd skatt skulle det kunna uppkomma en risk 
med att lätta lastbilar under 3,5 ton används i högre utsträckning för 
godstransporter. 

Förslaget om nedsatt skattenivå i glesbygdslän medför att trafik-
arbetet inte minskar i samma utsträckning i dessa län jämfört med 
om ingen nedsättning ges i en avståndsbaserad skatt. För glesbygds-
län är dock befolkningsexponering och därmed skadekostnaderna av 
luftföreningar och buller i allmänhet lägre än i mer tätbefolkade län. 
En nedsatt skatt kan innebära något högre trafikarbete jämfört med 
om skatten inte är nedsatt i berörda glesbygdslän. 

Enligt Naturvårdsverkets bedömning kommer Sverige möta sina 
åtaganden enligt EU:s direktiv om att minska nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar (det s.k. takdirektivet) för samtliga utsläpp 
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utom för kväveoxider till 2030. Det finns inget eget mål för utsläp-
pen av kväveoxider inom transportsektorn, men utvecklingen inom 
denna sektor påverkar likväl i vilken mån Sverige kan uppfylla sina 
åtaganden enligt takdirektivet, se vidare i kapitel 2 Bakgrund. 

Minskat trafikarbete på vägar genom överflyttning till järnväg och 
sjöfart kan innebära energieffektivare godstransporter, men en över-
gång till sjöfart behöver inte betyda att utsläppen av luftföroreningar 
såsom kväveoxider sammantaget minskar. 

11.8 Effekter på de transportpolitiska målen 

Som framgår av kapitel 2 Bakgrund består det nuvarande transport-
politiska målen av ett övergripande mål och två delmål. Transport-
politikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. De två delmålen är funktionsmålet Till-
gänglighet och hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa. 

Utredningen bedömer att en avståndsbaserad skatt kan bidra till 
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv, men även en långsik-
tigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Denna möjlighet beror dock på storleken på skatteuttaget 
och dess utformning, se vidare nedan i avsnitt 11.10 om samhälls-
ekonomiska effekter. 

En avståndsbaserad skatt som där hela vägnätet beskattas och 
som inte är geografiskt differentierad kan bidra negativt till funk-
tionsmålet Tillgänglighet jämfört med nuvarande tidsbaserade väg-
avgift. Då skattekostnaderna ökar för långväga transporter till och 
från avlägsna delar av Sverige kan tillgängligheten bli lägre. Med-
borgare och näringsliv på landsbygden får en större kostnadsökning 
än andra då avståndet i genomsnitt är längre på landsbygden än i tät-
bebyggda områden.54 Om det beskattade vägnätet kan avgränsas och 
hur högt skatteuttaget blir och dess utformning avgör dock effekten 
på tillgänglighet. 

Förslagen om avgränsning genom skattepliktigt och beskattat väg-
nät samt nedsatt skattenivå i glesbygdslän medför att tillgängligheten 
för mer avlägsna delar av landet blir förbättrad jämfört med ingen 
sådan avgränsning och nedsättning görs. För transporter som sker 

 
54 Jfr SOU 2017:11 s. 755. 
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till övervägande del i glesbygdslän kan skattekostnaderna minska då 
en tidsbaserad skatt avskaffas. I vissa fall skulle tillgängligheten då 
kunna öka jämfört med nuvarande system med vägavgift. Dock får 
självklart skatte- och nedsättningsnivån i glesbygdslän betydelse för 
delmålet om tillgänglighet. 

Under tillgänglighetsmålet används ett mått för uppföljning (indi-
kator) om att transportbranschens villkor ska förbättras.55 Förslaget 
avseende förbättrad kontroll av cabotagetransporter kan medföra 
viss minskad olaga transportverksamhet, vilket kan bidra till att för-
bättra transportbranschens villkor. 

En avståndsbaserad skatt kan bidra till positiva effekter på hän-
synsmålet i form av minskade luftföroreningar och buller, men även 
minskad trängsel och olyckor till följd av minskat trafikarbete. Miljö- 
och klimatmålen är en del av hänsynsmålen, se avsnitt 11.7 ovan. 

Förslaget om avgränsning av vägnätet kan dock medföra något 
svårare att nå hänsynsmålet än vid en avståndsbaserad skatt vad gäller 
det totala vägnätet. Ett högre skatteuttag på beskattat vägnät i tätort 
bidrar sannolikt till att uppfylla hänsynsmålet, vilket sannolikt inte 
en nedsatt skattenivå i glesbygdslän gör. 

11.9 Effekter på landsbygdsmålen 

Som framgår av kapitel 2 Bakgrund är det övergripande målet för en 
sammanhållen landsbygdspolitik: en livskraftig landsbygd med lik-
värdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som 
leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Målet för 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel är att insatserna ska bidra 
till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av 
landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimat-
omställningen och att naturresurserna används hållbart. Ovan nämnda 
landsbygdsmål sammanfaller delvis med det transportpolitiska målet 
avseende långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. 

En avståndsbaserad skatt som täcker hela vägnätet och där skatte-
uttaget inte är geografiskt differentierad kan bidra negativt till lands-
bygdsmålen jämfört med en vägavgift. Om kostnadsbilden blir 
högre för långväga godstransporter kan förutsättningar för arbete, 

 
55 Jfr Trafikanalys (2021e). 
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tillväxt och välfärd i alla delar av landet minska, speciellt avseende 
landsändar med långa transportavstånd. 

Utredningens förslag om avgränsning genom skattepliktigt och 
beskattat vägnät samt nedsatt skattenivå i glesbygdslän medför att 
det kan bli lättare att nå landsbygdsmålen. 

Utredningens förslag om förhöjd skatt på beskattat vägnät i 
Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområde kan indirekt, vid 
ett givet skatteuttag, medföra att skatten kan sättas ned i mer bety-
dande utsträckning på beskattat vägnät i mer avlägsna landsdelar. 
Utredningen bedömer att de kommuner eller områden i Sverige där 
medborgare och näringsliv kan drabbas mer negativt av högre trans-
portkostnader finns utanför tätortsområdena i Stockholm, Göte-
borg och Malmö. 

11.10 Samhällsekonomiska effekter 

Samhällsekonomisk effektivitet kan definieras som att samhällets 
resurser, i form av varor, tjänster, naturresurser, miljö och tid etc., 
används på ett sådant sätt att det totala värdet av de samlade resurserna 
blir så stort som möjligt ur medborgarnas synpunkt.56 

Att införa en avståndsbaserad skatt i stället för en tidsbaserad kan 
medföra såväl samhällsekonomiska nyttor (välfärdsvinster) som sam-
hällsekonomiska kostnader (välfärdsförluster). 

Om den nuvarande tidsbaserade skatten ersätts av en avstånds-
baserad skatt ersätts en fast skattekostnad av en rörlig. Den rörliga 
skattekostnaden kan i större utsträckning fånga externa kostnader 
såsom kostnader för vägslitage och luftföroreningar, vilket kan leda 
till välfärdsvinster. Å andra sidan skulle en avståndsbaserad skatt 
kunna leda till minskad produktion och sysselsättning, speciellt i ett 
land med långa transportavstånd, vilket i sin tur kan ge upphov kan 
leda till välfärdsförluster. Därutöver kan höga system- och admini-
strationskostnader för ett avståndsbaserat system bidra till välfärds-
förluster. 

En åtgärd bedöms öka den samhällsekonomiska effektiviteten 
under förutsättning att välfärdsvinsten värderas högre än välfärds-
förlusten. 

 
56 Jfr Trafikverket (2012) s. 7. 
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Centralt för den samhällsekonomiska bedömningen blir givetvis 
storleken på skatteuttaget (relaterat till uttaget av nuvarande väg-
avgiften). Utredningen tar dock inte ställning eller ger förslag till 
skattenivåer i det avståndsbaserade systemet då detta ligger utanför 
uppdraget. Detta faktum försvårar den samhällsekonomiska bedöm-
ningen. 

Utredningens förslag avseende förbättrad kontroll av cabotage-
transporter kan begränsa fusk i viss utsträckning, vilket kan leda till 
en viss välfärdsvinst. Om vissa uppgifter från systemet för uttag av 
avståndsbaserad skatt även används för att möjliggöra förbättrad kon-
troll av cabotagetransporter skulle en samordning av administration 
av en avståndsbaserad skatt och för kontroll av cabotage leda till sam-
mantaget lägre administrativa kostnader. I sådana fall skulle den sam-
hällsekonomiska effektiviteten även kunna öka genom åtgärden. 

Utredningen föreslår att det skattepliktiga vägnätet ska omfatta 
europavägar, riksvägar och primära länsvägar. Inom detta vägnät ska 
vägar som har en trafikintensitet som överstiger tröskelvärdet 500 
tunga fordon per dygn som huvudregel omfattas av beskattning. Vid 
denna avgränsning behöver inte större delen av det totala vägnätet 
kontrolleras samtidigt som drygt hälften av lastbilarnas trafikarbete 
beskattas. Välfärdsvinsten av att internalisera de externa effekterna 
nås då inte fullt ut. Däremot dämpas system- och administrations-
kostnaderna. 

Utredningen bedömer att tröskelvärdet om att beskattat vägnät 
ska utgå från vägar med över 500 tunga fordon per dygn är samhälls-
ekonomiskt väl avvägt. 

Alternativet med ett högre tröskelvärde än 500 tunga fordon per 
dygn för att vägnätet ska beskattas medför att geografiska förutsätt-
ningar beaktas i ännu högre utsträckning, speciellt vad avser gles-
bygd, vilket skulle kunna ytterligare begränsa välfärdsförluster i form 
av minskad produktion och sysselsättning i dessa områden. Å andra 
sidan kommer prissättningen av externa kostnader inte bli lika om-
fattande, välfärdsvinsten blir därav lägre. Alternativet med ett lägre 
tröskelvärde än 500 tunga fordon per dygn medför en mer omfatt-
ande miljöstyrning, vilket ökar välfärdsvinsten. Vid ett lägre tröskel-
värde än 500 tunga fordon per dygn kan emellertid system- och 
administrationskostnaderna leda till välfärdsförluster som blir svå-
rare att motivera utifrån vägar som endast i liten utsträckning används 
av den tunga trafiken. Därutöver kan välfärdsförlusterna i form av 
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minskad produktion och sysselsättning bli alltför betydande i gles-
bygd. 

Utredningens förslag om förhöjd skatt på det beskattade väg-
nätet i Stockholms, Göteborgs och Malmös tätortsområde bedöms 
ha potential att öka den samhällsekonomiska effektiviteten. Med 
detta alternativ täcks de externa kostnaderna för luftföroreningar 
och buller i högre utsträckning då dessa är högre i storstadsregioner, 
vilket kan öka välfärdsvinsten.57 Omkring en tredjedel av Sveriges 
befolkning bor i områden vars vägar omfattas av en förhöjd skatt. 
Trafikintensiteten är allmänt högre i dessa områden, vilket oftast ger 
ökad trängsel och olycksrisk. En förhöjd skatt kan dämpa trafik-
arbetet och därmed dämpa utsläpp av luftföroreningar och buller men 
även trängsel och olycksrisk, vilket medför välfärdsvinster. Avledning 
till kommunala vägar och gator kan i viss mån bidra till att den sam-
hällsekonomiska vinsten minskar något. 

Då enbart tre tätortsområden omfattas av en förhöjd skatt kan de 
administrativa kostnaderna begränsas något jämfört med ett alter-
nativ med ett flertal tätorter. Utredningen bedömer dock att avgräns-
ning genom skattepliktigt och beskattat vägnät kan i större utsträck-
ning begränsa system- och administrationskostnader jämfört med 
att inte differentiera på flertalet tätorter. 

I glesbygdslän, där utredningen föreslår nedsatt skattenivå på det 
beskattade vägnätet, bor cirka 10 procent av Sveriges befolkning. 
Allmänt sett är exponeringen för luftföroreningar och buller lägre i 
dessa län jämfört med de som är mer tätbefolkade. Skatteuttaget kan 
ur detta hänseende vara lägre. De mest kostnadskänsliga delarna av 
Sverige vad gäller ökade transportkostnader på väg ligger generellt 
sett inåt landet, med relativt långa avstånd till kusten eller till järnväg. 
Delar av Norrbotten, Västerbotten och norra Dalarna, men också 
utmed Smålandskusten är regioner som kan ha svårare att klara 
högre transportkostnader. Beskattade vägar i alla dessa delar föreslås 
få en lägre skattenivå. Eventuella välfärdsförluster i form av minskad 
produktion och sysselsättning begränsas därmed ytterligare. 

Kombinationen av högre skatt i tätorter och en lägre skattenivå i 
glesbygdslän kan följaktligen anses vara välriktad utifrån ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. 

 
57 Jfr Trafikanalys (2021c). 
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11.11 Offentligfinansiella effekter 

Enligt kommittédirektiven är syftet med ett nytt miljöstyrande system 
som ett alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften inte att sam-
mantaget höja beskattningen eller avgiftsuttaget för godstransporter 
på väg utan att inom ramen för ett miljöstyrande system kunna kom-
pensera för den budgetförsvagning som uppstår om den nuvarande 
eurovinjettavgiften tas bort. Det är inte självklart hur kommittédirek-
tiven ska tolkas i detta avseende. System- och administrationskost-
naderna bedöms bli högre vid en avståndsbaserad skatt jämfört med 
nuvarande eurovinjettavgift, speciellt de första åren.58 

Det går inte i detta betänkande att klargöra vad som bör vara den 
styrande principen: att sammantaget inte höja beskattningen eller att 
det inte ska bli en budgetförsvagning. Det är då inte möjligt att be-
skriva den offentligfinansiella effekten av förslagen. 

Intäkterna från eurovinjettavgiften uppgick till cirka 1,3 miljarder 
kronor 2020, varav cirka 0,5 miljarder kronor beräknas komma från 
utländska fordon. System- och administrationskostnaderna uppgick 
uppskattningsvis till cirka 0,06 miljarder kronor för 2020. 

Vid framtida bedömning av den offentligfinansiella effekten av 
ett avståndsbaserat system bör beaktas om transportbidraget med-
ges för det ökade fraktpris som skatten medför. 

Det ingår inte i utredningens uppdrag att föreslå skattenivåerna 
utan det får ingå i eventuellt framtida politiska övervägande, där det 
även kan ingå vilka justeringar av andra skatter och bidrag som kan 
bli aktuella. 

11.12 Effekter för myndigheter och de allmänna 
förvaltningsdomstolarna 

I kommittédirektiven anges att en utgångspunkt bör vara att skatten 
tas ut med hjälp av en marknadsmodell där privata aktörer (tjänste-
leverantörer) förser de skattskyldiga med godkänd fordonsutrust-
ning och mäter väganvändningen samt vidarebefordrar väganvänd-
ningsinformationen till Transportstyrelsen som fattar beslut för 
Skatteverkets räkning. 

 
58 Jfr SOU 2017:11 s. 439. 
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Trafikverket kommer sannolikt att äga och förvalta den vägkants-
utrustning som möjliggör automatiska kontroller vid vägsidan. 

För att bygga upp och administrera ett avståndsbaserat system 
krävs således medverkan av flera myndigheter. Det är främst Skatte-
verket, Transportstyrelsen, Trafikverket och Polismyndigheten som 
kommer att få ökade kostnader. Tillkommande kostnader kan upp-
komma för utvärdering och hantering av frågan om avledning till 
obeskattat vägnät. 

Enligt kommittédirektiven ingår inte frågan om vilken teknisk 
och administrativ lösning som bör väljas för uttag av skatt och kon-
troll inom ett nytt miljöstyrande system inom ramen för denna 
utredning. 

Utredningen gör ingen egen bedömning av system- och administra-
tionskostnader då detaljer om hur ett sådant system ska upprättas inte 
analyseras och föreslås av utredningen. Dessutom kan utvecklingen på 
teknikområdet medföra sjunkande system- och administrationskost-
nader. Dessa kostnader får preciseras i samband med den närmare ut-
formning av system och administration inför eventuellt kommande 
lagförslag. 

Vidare kommer skatten att innebära ökade kostnader för de all-
männa förvaltningsdomstolarna då vissa beslut bör kunna överklagas. 
Någon större mängd mål bör dock inte förväntas. 

11.13 Effekter för den ekonomiska jämställdheten 

En avståndsbaserad skatt kommer att ha störst effekt på lastbilstrans-
portintensiva sektorer. En stor del av dessa är mansdominerade, 
såsom åkerinäringen, skogsnäring och bygg- och anläggning. Därför 
förväntas att en avståndsbaserad skatt som ersätter en tidsbaserad i 
högre utsträckning påverkar män än kvinnor. Hur en avståndsba-
serad skatt påverkar beror i slutändan på dess skatte- och nedsätt-
ningsnivåer. 
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Offentligt tryck 

Propositioner 
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Kommittédirektiv 2020:38 

Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg 

Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 2020 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska analysera utformningen av ett nytt miljö-
styrande system som ett alternativ till den nuvarande eurovinjettav-
giften för godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö- och 
klimatmålen nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad 
kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken. Vid utformningen 
ska samtidigt Sveriges olika geografiska förutsättningar beaktas och 
näringslivets hållbara omställning och konkurrenskraft främjas. Ett 
sådant system kan även på ett bättre sätt fånga upp s.k. externa kost-
nader som godstransporter ger upphov till, exempelvis kostnader för 
miljöbelastning, trängsel och vägslitage. Syftet med ett nytt miljö-
styrande system som ett alternativ till den nuvarande eurovinjettavgif-
ten är inte att sammantaget höja beskattningen eller avgiftsuttaget 
för godstransporter på väg utan att inom ramen för ett miljöstyrande 
system kunna kompensera för den budgetförsvagning som uppstår 
om den nuvarande eurovinjettavgiften tas bort. 

Utredaren ska bl.a. 

• analysera olika alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften, 
såsom ett avståndsbaserat system eller ett system som varken är 
tidsbaserat eller avståndsbaserat, 

• föreslå hur sådana tekniska system och sådan information som 
införandet av ett nytt system skulle medföra skulle kunna använ-
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das för att skapa förbättrade möjligheter till kontroll av andra regel-
verk för yrkestrafik, 

• analysera hur de tekniska systemen och administrationen av kon-
troll av såväl det nya systemet som regelefterlevnaden bäst anpassas 
till gällande svensk och EU-rättslig lagstiftning, behovet av att 
värna skyddet för den personliga integriteten och bestämmelserna 
om offentlighet och sekretess, samt vilka ändringar i gällande lag-
stiftning som skulle kunna göras för att underlätta detta, 

• utreda och lämna förslag på hur ett nytt miljöstyrande system bör 
avgränsas och differentieras geografiskt och vilka effekter en så-
dan avgränsning och differentiering medför för olika delar av landet, 

• analysera hur en differentiering utifrån fordonsegenskaper inom 
ramen för ett nytt miljöstyrande system kan utformas för att 
bidra till ökad miljöstyrning, 

• analysera om det är juridiskt möjligt och om det är lämpligt att 
kombinera ett avståndsbaserat system med ett system för åter-
betalning av bränsleskatt och, för det fall utredaren bedömer ett 
sådant system möjligt och lämpligt, föreslå hur det i så fall bör ut-
formas, 

• följa pågående arbete kring utvecklingen av elvägar och i den ut-
sträckning det är möjligt analysera om ett avståndsbaserat system 
skulle kunna spela en roll i samband med tillträdeskontroll och 
debitering av kostnader för elvägar, och 

• vid framtagande av förslagen beakta att dessa ska ta hänsyn till 
Sveriges olika geografiska förutsättningar och främja näringslivets 
hållbara omställning och konkurrenskraft samt beakta behovet av 
samverkan mellan olika trafikslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021. 
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Bakgrund 

Den pågående översynen av eurovinjettdirektivet 

Det pågår för närvarande en översyn av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för 
användningen av vissa infrastrukturer (eurovinjettdirektivet). 

Kommissionens förslag till ändring av eurovinjettdirektivet, som 
lades fram i juni 2017, innebär bl.a. att möjligheten att tillämpa tids-
baserade vägavgifter fasas ut, senast december 2023 för tunga fordon. 
Sverige driver i förhandlingarna att medlemsstaterna ska få behålla 
flexibilitet vid val av avgiftssystem och att direktivets bestämmelser 
om avståndsbaserad beskattning måste passa för svenska förhållanden. 
Det kompromissförslag som nu diskuteras i rådet innebär bland 
annat att möjligheten att tillämpa tidsbaserade vägavgifter finns kvar. 
Förhandlingarna om ett ändrat direktiv är dock ännu inte avslutade. 
Eftersom direktivet är under omförhandling kan det finnas anledning 
för regeringen att återkomma med tilläggsdirektiv. 

Dagens avgiftsuttag av tung lastbilstrafik i Sverige 

Sedan den 1 januari 1998 tas en vägavgift ut för tung godstrafik med 
stöd av lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Lagen 
bygger på eurovinjettdirektivet. Avgiften omfattar motorfordon eller 
ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 ton, 
om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg. För 
svenska fordon betalas vägavgift för rätten att använda hela det svenska 
vägnätet. För utländska fordon betalas vägavgift för rätten att använda 
motorvägar och för hela eller delar av europavägarna (hela E10, E12 
och E14 och delar av E4, E22 och E65). Avgift för svenska fordon 
betalas årsvis, oberoende av i vilken utsträckning vägnätet används. För 
utländska fordon betalas avgiften för kalenderdag, vecka, månad eller 
år. Ordningen med vägavgifter för tunga fordon är därmed ett tids-
baserat system. Detta system har fördelar för ett land som Sverige, 
med långa transportavstånd och stora glesbefolkade områden. 

Sverige har tillsammans med Danmark, Luxemburg och Neder-
länderna utnyttjat den möjlighet som eurovinjettdirektivet ger att 
samarbeta för att införa ett gemensamt vägavgiftssystem som är 
tillämpligt inom hela deras sammanhängande territorium, eurovinjett-
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samarbetet. En vägavgift som är betald i ett av samarbetsländerna 
gäller även för färd på övriga anslutna länders vägnät. Det system som 
används inom eurovinjettsamarbetet administreras av Nederländerna. 
Tidigare har Tyskland och Belgien lämnat eurovinjettsamarbetet och 
infört avståndsbaserade tullar. Nederländernas regering aviserade 
under 2017 att den utreder en avståndsbaserad pålaga och avser att 
införa en sådan till 2023. 

Intäkterna från vägavgiften (eurovinjetten) för svenska och ut-
ländska fordon förväntas för svensk del uppgå till 1,38 miljarder kro-
nor 2020. 

Tidigare arbete kring frågan om avståndsbaserad skatt 

Under åren 1974–1993 hade Sverige en kilometerskatt som omfat-
tade de flesta dieseldrivna fordon och även utländska dieseldrivna 
tyngre fordon som tillfälligt användes i Sverige. Kilometerskatten av-
skaffades den 1 oktober 1993 och ersattes med en punktskatt på diesel. 
Diskussioner om avståndsbaserad skatt för godstransporter på väg 
har därefter pågått i många år. Vägtrafikskatteutredningen föreslog 
i sitt slutbetänkande Skatt på väg (SOU 2004:63) att en kilometer-
skatt införs på nytt, men endast för tunga lastbilar. Frågan har även 
berörts i andra propositioner och betänkanden. Vägslitageskattekom-
mittén lämnade i februari 2017 betänkandet Vägskatt (SOU 2017:11) 
som dock inte remitterades. I stället togs en promemoria fram inom 
Finansdepartementet innehållande bland annat bedömningar kring 
att en vägslitageskatt borde tas ut på ett begränsat vägnät och även 
differentieras geografiskt (Fi2018/01103/S2) i syfte att inhämta 
remissinstansernas synpunkter. Dessa underlag har inte föranlett några 
regeländringar. I januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskom-
melse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Miljöpartiet de gröna, kom parterna därefter överens om att dagens 
eurovinjettavgift för godstransporter ska behållas så länge som möj-
ligt och att ett nytt miljöstyrande system ska utredas. 
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Uppdraget 

Allmänna utgångspunkter för uppdraget 

För ett glesbefolkat land som Sverige, med långa avstånd och relativt 
låg trafikintensitet, finns fördelar med ett tidsbaserat system för 
vägavgift. De långa transportavstånden är en konkurrensnackdel för 
vissa branscher, särskilt på landsbygden. Förutsättningarna för olika 
branscher och olika områden i Sverige skiljer sig åt, bland annat vad 
gäller transportbehov, tillgång till alternativa trafikslag och vägnätets 
standard och utformning. Som nämnts ovan ingår Sverige i dag i det 
s.k. eurovinjettsamarbetet. Tidigare har Tyskland och Belgien lämnat 
eurovinjettsamarbetet och om även Nederländerna, som administrerar 
eurovinjettsamarbetet, skulle lämna detsamma kan det medföra att de 
kvarvarande länderna får svårare att behålla sina tidsbaserade avgif-
ter. Därutöver innebär kommissionens förslag till ändring av euro-
vinjettdirektivet att tidsbaserade vägavgifter fasas ut till senast i 
december 2023. Trots att ett tidsbaserat system har fördelar för ett 
glesbefolkat land med långa avstånd finns det således en risk att 
Sverige i framtiden inte kommer kunna behålla den nuvarande tids-
baserade vägavgiften. Mot denna bakgrund finns det anledning att 
närmare analysera alternativ till ett tidsbaserat system för godstrans-
porter på väg och utformningen av ett nytt miljöstyrande system för 
godstransporter på väg som kan användas för uttag av skatt (och 
eventuellt även avgifter för t.ex. elvägar) och genom det kompensera 
för budgetförsvagningen från nuvarande eurovinjettavgift och som 
även kan bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden i trafiken 
samt i högre utsträckning kan bidra till att miljö- och klimatmålen 
nås. Ett sådant system kan även på ett bättre sätt fånga upp externa 
kostnader som godstransporter ger upphov till. 

Det nya miljöstyrande systemet ska utformas på ett sådant sätt 
att det bidrar till att miljö- och klimatmålen och de transport-
politiska målen kan nås, öka introduktionen av mer klimateffektiva 
och miljöanpassade fordon och utjämna konkurrensvillkoren mellan 
svenska och utländska åkare. Det är viktigt att utformningen möjlig-
gör kontroll av att systemet följs av såväl svenska som utländska åkare. 
Systemet ska även bidra till att skapa ordning och reda på vägarna 
genom att bidra till kontroll av regelefterlevnaden i stort bland de 
aktörer som utför tunga vägtransporter. Hänsyn måste tas till Sveriges 
särskilda förhållanden med relativt gles lastbilstrafik och långa trans-
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portavstånd. Vid analysen ska det beaktas hur olika alternativa lös-
ningar, i samverkan med befintliga styrmedel, bidrar till att uppnå 
gällande miljö- och klimatmål, i synnerhet de som gäller särskilt för 
transportsektorn. Det finns en bred politisk uppslutning bakom att 
flytta över långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart, 
vilket ska beaktas. Vid analysen ska det även beaktas i vilken mån olika 
alternativa lösningar kan hantera frågan om hänsyn till Sveriges gles-
bebyggda regioner. Där det är relevant ska det även beaktas hur de 
alternativ som undersöks samverkar med befintliga styrmedel. Utred-
aren ska beakta samhällsekonomiska effekter i utredningsarbetets 
alla delar, från problembeskrivning och syfte till analys av alternativ 
och motiv till förslag. 

Vid analysen av samtliga frågeställningar ska förenligheten med 
unionsrätten analyseras och beaktas. Utredaren ska vid analysen av 
samtliga frågeställningar även särskilt beakta skyddet av den person-
liga integriteten och de krav på skydd av personuppgifter som följer 
av bl.a. EU:s dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679) samt 
bestämmelserna om offentlighet och sekretess. 

Vissa närmare utgångspunkter för analyser och förslag 

Frågor om skattenivåer och vilka fordon som ska omfattas av syste-
met ingår inte i utredningens uppdrag. Utredaren bör utgå från att 
det nya systemet omfattar tunga lastbilar över 3,5 ton och att undan-
tag bör göras för de fordon som enligt nuvarande regler är undan-
tagna från vägavgift. Utredaren bör vid analysen av förslagen beakta 
de överflyttningseffekter denna avgränsning kan medföra, exempel-
vis risken för en överflyttning av transportarbete till lättare fordon 
som lastas tyngre än vad som är tillåtet, samt risken för överflyttnings-
effekter till icke skattepliktiga delar av vägnätet. 

I den utsträckning som det behövs för att utgöra en utgångspunkt 
för de analyser och förslag som efterfrågas får utredaren göra en be-
dömning av vilka externa effekter som det nya systemet bör beakta, 
med hänsyn taget till syftet samt befintliga styrmedel för att minska 
de externa effekterna, bland annat övriga skatter och avgifter på trans-
portområdet. 

Frågan om vilken teknisk och administrativ lösning som bör väljas 
för uttag av skatt och kontroll inom ett nytt miljöstyrande system in-
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går inte i denna utredning. Ett avståndsbaserat system kan utformas 
på olika sätt såväl tekniskt som administrativt. De analyser som ska 
genomföras inom ramen för denna utredning bör utgå från att syste-
met för att ta ut skatten inom ett avståndsbaserat system bygger på 
ett elektroniskt avläsningsförfarande med satellitpositionering som 
teknisk lösning för skatteuttaget. Detta kompletteras av ett tekniskt 
kontrollsystem som bland annat innehåller automatiska kontroll-
stationer, dvs. fasta eller flyttbara kontrollstationer med bland annat 
kamerautrustning. Utredaren kan utgå från de tekniska system som 
nyligen införts i Belgien och är på väg att införas i Nederländerna och 
kontakter bör tas för att ta tillvara dessa internationella erfarenheter. 
En utgångspunkt bör även vara att skatten tas ut med hjälp av en 
marknadsmodell där privata aktörer (tjänsteleverantörer) förser de 
skattskyldiga med godkänd fordonsutrustning och mäter väganvänd-
ningen samt vidarebefordrar väganvändningsinformationen till Trans-
portstyrelsen som fattar beslut för Skatteverkets räkning. 

Analys av olika alternativ till ett tidsbaserat system 

Om dagens eurovinjettavgift inte kan behållas kommer det finnas 
behov av att bestämma hur den ska ersättas. Det finns därför skäl att 
analysera alternativ som skulle kunna ersätta ett tidsbaserat system, 
även om ett tidsbaserat system i vissa aspekter är väl lämpat för 
Sverige, särskilt med tanke på landsbygdens förutsättningar med gles 
befolkning och långa transportavstånd. En sådan analys ska göras i 
förhållande till de utgångspunkter som redovisats ovan, dvs. bland 
annat utjämning av konkurrensvillkor, att bidra till förbättrad kon-
troll av regelefterlevnad och med hänsyn till Sveriges särskilda geo-
grafiska förhållanden. 

Utredaren ska därför  

• analysera olika alternativ som skulle kunna ersätta ett tidsbaserat 
system, 

• ange om det är något alternativ som utredaren förordar. 

Ett alternativ som används i andra länder inom EU är ett avstånds-
baserat system. Ett sådant alternativ ska ingå i utredarens analys. Om 
utredaren bedömer att det finns alternativ som inte innebär att det 
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används ett tidsbaserat eller avståndsbaserat system får utredaren 
även analysera dessa. 

Kontroll av regelefterlevnad 

För att uppnå de syften som eftersträvas, såväl miljömässigt som vad 
avser andra aspekter är det viktigt att det nya systemet går att till-
lämpa och kontrollera på såväl svenska som utländska åkare. Såsom 
angetts ovan är avsikten att systemet även ska bidra till att skapa ord-
ning och reda på vägarna genom att bidra till förbättrad kontroll av 
regelefterlevnaden i stort bland de aktörer som utför tunga vägtrans-
porter. Uppbyggnaden av de tekniska systemen skulle kunna samla 
in information om utförda transporter på ett sådant sätt att det möj-
liggör utökad kontroll av regelefterlevnaden bland de aktörer som 
utför tunga vägtransporter. 

För att skapa bästa förutsättningar att uppnå det eftersträvade 
syftet att bidra till förbättrad kontroll av andra regelverk på yrkes-
trafikområdet, är det viktigt att funktion och administration av det 
tekniska kontrollsystemet och systemet för uttag av skatt redan från 
början utformas med utgångspunkt även i de behov som sådan kon-
troll medför. Det finns därför anledning att i ett tidigt skede utreda 
hur teknik och administration bäst anpassas till gällande svensk och 
EU-rättslig lagstiftning, såsom bestämmelser om skyddet av den per-
sonliga integriteten samt offentlighet och sekretess. Det bör även 
analyseras vilka ändringar i gällande lagstiftning som skulle kunna 
göras för att, ur ett juridiskt perspektiv, underlätta de möjligheter 
till kontroll av andra regelverk på yrkestrafikområdet som skapas 
genom de nya tekniska systemen och informationen som kommer 
in genom dessa. 

Det finns vidare anledning att analysera om möjlighet finns att 
använda information och kontrollsystem för att helt eller delvis 
automatiskt utföra kontroller av andra regelverk som berör aktörer 
som utför tunga vägtransporter utifrån de juridiska, praktiska, admi-
nistrativa och tekniska förutsättningarna. 

Regeringen beslutade den 22 augusti 2019 att ge en särskild ut-
redare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik 
på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive 
organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området 
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(dir. 2019:51 Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg). Den utred-
ningen ska bland annat kartlägga och analysera myndigheternas nu-
varande kontrollverksamhet av yrkestrafik på väg och föreslå åtgär-
der för att stärka kontrollverksamheten och ytterligare förbättra hur 
regler följs. Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på 
väg ska redovisa sitt uppdrag i den delen senast den 1 mars 2021. 

För att på bästa sätt utnyttja de möjligheter som de nya tekniska 
systemen skulle kunna ge är det viktigt att det förslag som utredaren 
lämnar även tar höjd för sådana ändringar av myndigheternas kon-
trollverksamhet och organisation som kan komma att föreslås inom 
ramen för utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på 
väg. Utredaren bör därför vid samtliga analyser beakta det arbete som 
sker inom ramen för den utredningen och bedöma hur de åtgärder 
som kan komma att föreslås där påverkar utredarens analyser och för-
slag. 

Vid samtliga analyser är det även viktigt att beakta annan befintlig 
information om de brister som förekommer vad avser regelefterlevnad, 
befintliga regelverk och tekniska system inom vägtrafikområdet, lik-
som det arbete som pågår inom EU bland annat avseende smarta färd-
skrivare. Det finns här anledning att särskilt beakta hur de olika syste-
men kan komplettera varandra för att ge myndigheterna förbättrade 
förutsättningar för kontroll. Det ovan förda resonemanget utgår från 
ett avståndsbaserat system eftersom det där finns exempel från andra 
länder och annat material kring utformningen av tekniska kontroll-
system som kan utgöra en utgångspunkt för förslagen. Om ett annat 
system förordas måste det även utredas hur kontrollen av det syste-
met bör utformas. Analysen måste då avse både hur kontrollen av 
det föreslagna nya systemet bör utformas och hur syftet att bidra till 
kontroll av regelefterlevnaden i stort kan uppnås. 

Utredaren ska därför 

• föreslå hur man tekniskt, juridiskt och administrativt skulle kunna 
använda sådana tekniska system och sådan information som in-
förandet av ett nytt system skulle medföra, för att skapa förbättrade 
möjligheter till kontroll av andra regelverk avseende yrkestrafik 
på väg, 

• särskilt analysera om det är möjligt att utifrån de juridiska, prak-
tiska, administrativa och tekniska förutsättningarna använda kon-
trollsystem och inkommen information för att helt eller delvis auto-
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matiskt utföra kontroller av andra regelverk som berör aktörer 
som utför tunga vägtransporter och, om utredaren finner att sådan 
kontroll är möjlig och lämplig, lämna förslag på en administrativ 
och teknisk lösning för sådan kontroll, och 

• analysera hur de tekniska systemen och administrationen av kon-
troll av såväl det nya systemet som regelefterlevnaden bäst anpassas 
till gällande svensk och EU-rättslig lagstiftning, såsom bestäm-
melser om skydd av den personliga integriteten och offentlighet 
och sekretess, samt vilka ändringar i gällande lagstiftning som skulle 
kunna göras för att underlätta detta, 

• identifiera de lagbestämmelser som skulle behöva ändras för att 
möjliggöra de förslag till administrativa och tekniska lösningar för 
förbättrad kontroll som utredaren lämnar, och 

• om utredaren förordar annat än ett avståndsbaserat system, även 
analysera och lämna förslag på hur kontrollfunktionen i det nya 
systemet ska utformas i den utsträckning som behövs för att skapa 
en utgångspunkt för analysen om förbättrad kontroll av regel-
efterlevnad. 

Utredarens analyser ska göras utifrån både ett avståndsbaserat system 
och, för det fall utredaren förordar en annan utformning av det nya 
systemet, det system utredaren förordar. 

Utredaren ska vidare i första hand titta på kontrollen av de regel-
verk som avser cabotagetransporter, vägdelen av kombinerade trans-
porter och kör- och vilotider. Därutöver får utredaren titta på de 
andra delar av de regelverk som berör aktörer som utför tunga väg-
transporter som denne anser lämpligt. 

Geografisk differentiering 

De effekter som tung trafik ger upphov till varierar geografiskt, 
framför allt mellan tätort och landsbygd. Det är viktigt med en livs-
kraftig landsbygd med goda möjligheter till företagande, arbete, bo-
ende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela 
landet. Det bör därför utredas hur ett nytt system bör avgränsas och 
differentieras geografiskt och vilka effekter en sådan avgränsning och 
differentiering medför. 
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För att ta hänsyn till hela Sveriges särskilda förhållanden med rela-
tivt gles lastbilstrafik och långa transportavstånd, inte minst avseende 
näringslivets konkurrenskraft, bör tillämpningen av ett eventuellt 
avståndsbaserat system begränsas till delar av vägnätet som har rela-
tivt hög trafikintensitet. En utgångspunkt för utredningens arbete 
bör därför vara att det skattepliktiga vägnätet utgörs av de tre väg-
kategorierna europavägar, övriga riksvägar och primära länsvägar 
(totalt ca 26 500 kilometer). Dessa vägar har en hög eller relativt hög 
standard och används i stor utsträckning av den tunga lastbilstrafiken. 
Genom att utgå från vägkategorier, som redan är etablerade utifrån 
en tydlig indelning, blir det skattepliktiga vägnätet enkelt att defi-
niera och även lätt att förstå. Det finns dock även inom detta vägnät 
vissa vägar som har en låg trafikintensitet och som därför inte bör be-
skattas. Det är inte effektivt att ta ut och kontrollera skatten på vägar 
som endast i liten utsträckning används av den tunga trafiken, efter-
som statens investerings- och kontrollkostnader då skulle vara svårare 
att motivera ur samhällsekonomiskt perspektiv. Beskattningsnivån 
kan därvid sättas till noll på delar av vägnätet som visserligen ingår i 
det skattepliktiga vägnätet men som inte bör beskattas. 

Skatteuttaget på det beskattade vägnätet bör differentieras för att 
ta ytterligare hänsyn till svenska förhållanden och för att styra trafiken 
mot ännu mer miljöeffektivisering, en ökad transporteffektivitet, 
samt för att åstadkomma en än mer rättvisande prissättning av trans-
porterna. En form av geografisk differentiering som kan övervägas 
är att införa högre skattesatser på vägar där luftföroreningarna och 
bullret från tunga fordon är mest betydande, på grund av storleken 
på den befolkning som exponeras. Dessa miljökostnader är nämligen 
högre i områden med hög befolkningstäthet, dvs. i tätorter, och lägre 
där befolkningstätheten är låg, dvs. på i landsbygden. Enligt euro-
vinjettdirektivet är det möjligt att tillämpa en sådan differentiering. 
Dock finns det i direktivet maximala avgiftsnivåer för luftföroren-
ingar och buller på vägar i tätort respektive på interurbana vägar. Vad 
som ska anses som en tätort är inte närmare definierat i direktivet. 
En geografisk differentiering måste kunna hanteras inom det tekniska 
systemet för uttag av skatt samt kunna kontrolleras på ett effektivt 
sätt. 
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Utredaren ska därför  

• föreslå kriterier för urval av vilka vägar som bör omfattas av be-
skattning inom det skattepliktiga vägnätet, med beaktande av trafik-
intensitet, transporteffektivitet, geografiska förutsättningar, bärig-
het, möjligheten till mer effektiva (längre och tyngre) fordon och 
andra relevanta faktorer, inklusive vilka tillägg som bör göras för 
att undvika att den tunga trafiken annars leds om till vägar med 
sämre bärighet, 

• analysera om det finns behov av och är lämpligt att göra tillägg till 
det skattepliktiga vägnätet för att undvika att den tunga trafiken 
annars leds om till vägar med sämre bärighet eller av andra sär-
skilda skäl, 

• ta fram detaljerade förslag till kartor över såväl det skattepliktiga 
vägnätet som över vilka vägar som bör omfattas av beskattning 
inom det skattepliktiga vägnätet, 

• analysera och lämna förslag på hur en geografisk differentiering, 
åtminstone mellan tätort och landsbygd, skulle kunna utformas, 

• ta fram kriterier för vad som ska anses utgöra tätort i detta sam-
manhang och ett detaljerat förslag till karta eller annan samman-
ställning som identifierar dessa tätorter, 

• föreslå hur proportionerna mellan skattesatserna för tätort och 
landsbygd skulle kunna utformas, och 

• analysera vilka effekter den avgränsning och differentiering som 
föreslås medför för olika delar av landet. 

Analyser och förslag ska göras både utifrån ett avståndsbaserat system 
och, för det fall utredaren förordar en annan utformning av det nya 
systemet, det system utredaren förordar. Om den andra utformning 
som utredaren förordrar är sådan att geografisk differentiering inte 
är relevant ska utredaren i stället redovisa hur ett sådant alternativ 
påverkar de aspekter som tas upp ovan. 
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Differentiering utifrån fordonsegenskaper 

De effekter som ett fordon ger upphov till varierar inte endast geo-
grafiskt utan även utifrån fordonets egenskaper. Skatteuttaget inom 
ramen för ett miljöstyrande system bör differentieras för att styra 
trafiken mot mer miljöeffektivisering, en förnyelse av fordonsflottan 
till mer miljöanpassade fordon och en ökad transporteffektivitet. Det 
bör därför utredas hur en differentiering utifrån fordonsegenskaper 
inom ramen för ett nytt miljöstyrande system kan utformas för att 
uppnå en ökad miljöstyrning. 

En differentiering utifrån fordonsegenskaper kan utgå från ett 
eller flera kriterier kopplade till fordonet. Som exempel kan nämnas 
motorfordonets vikt och antal hjulaxlar, förekomsten av en drag-
anordning och fordonsegenskaper som avspeglar utsläpp. Vid analysen 
ska, särskilt vad avser egenskaper som avspeglar utsläpp, beaktas vad 
som är möjligt och lämpligt enligt eurovinjettdirektivet. En differen-
tiering utifrån fordonsegenskaper måste kunna hanteras inom det 
tekniska systemet för uttag av skatt samt kunna kontrolleras på ett 
effektivt sätt. 

Utredaren ska därför 

• analysera hur en differentiering utifrån fordonsegenskaper inom 
ramen för ett nytt miljöstyrande system kan utformas för att 
bidra till ökad miljöstyrning. 

Analysen ska göras utifrån ett avståndsbaserat system. För det fall 
utredaren förordar en annan utformning av det nya systemet ska 
utredaren även föra ett resonemang kring hur ett sådant alternativ 
påverkar de aspekter som tas upp ovan och, om det är relevant, göra 
en analys utifrån ett sådant system. 

Möjligheten att kombinera ett avståndsbaserat system med ett system 
för återbetalning av bränsleskatt 

Det har i olika sammanhang framförts att ett avståndsbaserat system 
skulle kunna kombineras med en bränsleskatt för den tunga trafiken 
som är lägre än normalnivån för övriga fordon, exempelvis genom 
ett system för återbetalning av en del av bränsleskatten. Ett system 
för återbetalning av en del av bränsleskatten för tung trafik skulle 
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kunna medföra vissa samhällsekonomiska fördelar, genom att möjlig-
göra en gentemot lätta dieselfordon differentierad bränslebeskattning. 
Det är samtidigt osäkert om ett sådant system skulle vara juridiskt 
möjligt och det skulle även kunna medföra behov av omfattande admi-
nistration och kontroll. 

Det finns mot denna bakgrund anledning att utreda de juridiska 
förutsättningarna för ett system för återbetalning. I det samman-
hanget måste utredaren särskilt beakta unionsrättens bestämmelser 
om likabehandling och statligt stöd1 samt bestämmelserna i energi-
skattedirektivet (direktiv 2003/96/EG). Likaså behöver de administra-
tiva och praktiska förutsättningarna för ett sådant system utredas för 
att bedöma om det skulle gå att utforma ett sådant system på ett sätt 
som möjliggör kontroll av systemet och som inte medför alltför 
stora administrativa bördor för företag eller myndigheter. Om en 
återbetalning av delar av bränsleskatten sker bör det beaktas att den 
internalisering av externa effekter och styrning mot miljökvalitets-
målen som sker genom bränslebeskattning kan behöva hanteras av 
systemet i övrigt. 

Utredaren ska därför 

• analysera om det är möjligt, administrativt rimligt, samhällseko-
nomiskt effektivt och lämpligt med hänsyn till det avståndsbase-
rade systemets syfte att införa ett system för återbetalning av en 
del av bränsleskatten. 

Om utredaren finner att det är möjligt och lämpligt att kombinera 
ett avståndsbaserat system med ett system för återbetalning av en del 
av bränsleskatten ska utredaren även 

• lämna förslag på hur ett sådant system skulle kunna utformas, 
och 

• analysera om det finns behov av att anpassa utformningen, t.ex. 
vad avser styrningen mot miljömålen och de transportpolitiska 
målen, av ett avståndsbaserat system under dessa förutsättningar. 

 
1 Se exempelvis kommissionens beslut av den 25 januari 2006 om det statliga stöd C 54/03 
(f.d. N 194/02) som Förbundsrepubliken Tyskland planerar att införa med avseende på en 
ersättningsmekanism som är knuten till införandet av ett avgiftssystem för tunga godsfordon 
på tyska motorvägar, EUT L 50, 21.02.2009, s. 30. 
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Möjligheten att kombinera ett avståndsbaserat system med ett system 
för debitering och tillträdeskontroll för elvägar 

Regeringen bedömer att elvägar kan bidra till att effektivisera gods-
transporterna och minska utsläppen av växthusgaser och luftföroren-
ingar (N2018/03939/TS). Regeringen uppdrog 2017 åt Trafikverket 
att utreda förutsättningarna för att elvägar på sikt ska kunna vara en 
del av det svenska transportsystemet (N2017/06217/TS). Trafik-
verket redovisade därefter en nationell färdplan för elvägar (TRV 
2017-11-29). Regeringen avser vidare tillsätta en elektrifieringskom-
mission för att bland annat bidra till att påskynda investeringar i 
elvägar, laddinfrastruktur för ellastbilar samt andra effektiva tillämp-
ningar av elektrifiering. Utvecklingen av elvägar samlar nya konstella-
tioner av aktörer och kräver nya lösningar för exempelvis tillträdes-
kontroll, mätning av elanvändning och debitering av kostnader för 
användning av elvägen. 

Utredaren ska därför 

• följa pågående arbete kring utvecklingen av elvägar, och 

• i den utsträckning det är möjligt analysera om ett avståndsbaserat 
system skulle kunna spela en roll i samband med tillträdeskontroll 
och debitering av kostnader för elvägar. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av 
de förslag som lämnas och förslagens konsekvenser i förhållande till 
de olika alternativ som undersöks. Förslagens offentligfinansiella 
effekter samt ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser 
för berörda myndigheter ska så långt som det är möjligt beskrivas. 
Viktiga ställningstaganden i utformningen av förslagen ska beskrivas. 
Alternativa lösningar som övervägts ska beskrivas samt skälen till att 
de har valts bort. Så långt det är möjligt ska relevanta konsekvenser 
för företag och påverkan på svenska företags, industrisektorers och 
regioners konkurrenskraft beskrivas samt effekter på de transport-
politiska målen och landsbygdsmålen. Vidare ska det, med utgångs-
punkt i gjorda antaganden, beskrivas hur de olika förslag som lämnas 
bidrar till att nå relevanta miljö- och klimatmål, i synnerhet de som 
särskilt gäller för transportsektorn. I konsekvensbeskrivningen ska 
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även särskilt beaktas vilka effekter olika förslag får för Sveriges gles-
bebyggda regioner och näringslivets konkurrenskraft i hela landet. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska i sitt arbete samråda med Transportstyrelsen, Trafik-
verket, Skatteverket, Trafikanalys, Polismyndigheten, Naturvårds-
verket och andra berörda myndigheter. 

Utredaren ska även inhämta synpunkter från andra intressenter, 
såsom exempelvis företrädare för transportbranschen, transportköpare, 
fordonsindustrin, näringslivet och berörda intresseorganisationer. 

Utredaren ska föra en nära dialog med Utredningen om effek-
tivare kontroller av yrkestrafik på väg (dir. 2019:51). Utredaren ska 
också hålla sig informerad om och beakta annat relevant arbete som 
bedrivs inom utredningsväsendet och inom EU. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021. 
 

(Finansdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2021:61 

Tilläggsdirektiv till  
utredningen om ett nytt miljöstyrande system 
för godstransporter på väg (Fi 2020:05) 

Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2021 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 16 april 2020 kommittédirektiv om att ge 
en särskild utredare i uppdrag att analysera utformningen av ett nytt 
miljöstyrande system för godstransporter på väg (dir. 2020:38). Enligt 
direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 30 september 
2021. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 31 mars 2022. 

 
(Finansdepartementet) 
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Kartor m.m. 

I denna bilaga visas kartor som utredningen hänvisar till i kapitel 5 
Skattepliktigt vägnät och beskattade vägar inom detta vägnät. Det är 
kartor som Trafikverket, under våren 2020, försett utredningen med 
som utvisar vägar med en trafikintensitet överstigande 400, 500, 600, 
800, 1 000 respektive 1 200 tunga fordon per dygn på det svenska 
vägnätet. Dessa kartor har använts som grund för utredningens 
överväganden och analys av vilka vägar som ska beskattas. 

I denna bilaga ingår även två tabeller som utredningen hänvisar 
till i kapitel 6 Geografisk differentiering. Dels tabell 1 som redovisar 
Kommuner med en befolkningstäthet på mer än 150 invånare per 
kvadratkilometer 2020, dels tabell 2 som redovisar Tätorter med mer 
än 30 000 invånare i Sverige. 
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Figur 1 Karta som visar vägavsnitt med trafikintensitet över 400 tunga 
fordon (>3,5 ton) per dygn 

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på det statliga vägnätet 

 
Källa: Nationell vägdatabas (NVDB). 
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Figur 2 Karta som visar vägavsnitt med trafikintensitet över 500 tunga 
fordon (>3,5 ton) per dygn 

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på det statliga vägnätet 

 
Källa: Nationell vägdatabas (NVDB). 
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Figur 3 Karta som visar vägavsnitt med trafikintensitet över 600 tunga 
fordon (>3,5 ton) per dygn 

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på det statliga vägnätet 

 
Källa: Nationell vägdatabas (NVDB). 
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Figur 4 Karta som visar vägavsnitt med trafikintensitet över 800 tunga 
fordon (>3,5 ton) per dygn 

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på det statliga vägnätet 

 
Källa: Nationell vägdatabas (NVDB). 
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Figur 5 Karta som visar vägavsnitt med trafikintensitet över 1 000 tunga 
fordon (>3,5 ton) per dygn 

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på det statliga vägnätet 

 
Källa: Nationell vägdatabas (NVDB). 
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Figur 6 Karta som visar vägavsnitt med trafikintensitet över 1 200 tunga 
fordon (>3,5 ton) per dygn 

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på det statliga vägnätet 

 
Källa: Nationell vägdatabas (NVDB). 
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Tabell 1 Kommuner med en befolkningstäthet på mer än 150 invånare 
per kvadratkilometer 2020 

Invånare per kvadratkilometer 

 Kommun Invånare per km2 Inom län 

1 Sundbyberg 6 076 Stockholms län 
2 Stockholm 5 211 Stockholms län 
3 Solna 4 316 Stockholms län 
4 Malmö 2 217 Skåne län 
5 Lidingö 1 564 Stockholms län 
6 Järfälla 1 511 Stockholms län 
7 Sollentuna 1 406 Stockholms län 
8 Göteborg 1 302 Västra Götalands län 
9 Danderyd 1 241 Stockholms län 
10 Täby 1 199 Stockholms län 
11 Nacka 1 122 Stockholms län 
12 Burlöv 1 022 Skåne län 
13 Huddine 865 Stockholms län 
14 Tyresö 705 Stockholms län 
15 Partille 695 Västra Götalands län 
16 Upplands Väsby 629 Stockholms län 
17 Öckerö 502 Västra Götaland 
18 Botkyrka 489 Stockholms län 
19 Mölndal 479 Västra Götalands län 
20 Lomma 448 Skåne län 
21 Helsingborg 434 Skåne län 
22 Oxelösund 343 Södermanlands län 
23 Landskrona 330 Skåne län 
24 Salem 314 Stockholms län 
25 Lund 295 Skåne 
26 Hammarö 280 Värmlands län 
27 Vellinge 259 Skåne län 
28 Staffanstorp 242 Skåne län 
29 Kävlinge 210 Skåne län 
30 Vaxholm 206 Stockholms län 
31 Haninge 206 Stockholms län 
32 Södertälje 191 Stockholms län 
33 Höganäs 189 Skåne län 
34 Åstorp 174 Skåne län 
35 Lerum 166 Västra Götalands län 
36 Västerås 162 Västmanlands län 
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 Kommun Invånare per km2 Inom län 

37 Håbo 153 Uppsala län 
38 Sigtuna 151 Stockholms län 

Källa: SCB (2021b) Statistikdatabasen Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd 
och landareal efter region och kön. År 1991–2020. 
www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101C/BefArealTathetKon/ 
[Hämtad Excelfil 2021-10-04]. 
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Tabell 2 Tätorter med mer än 30 000 invånare i Sverige 

Folkmängd 2020-12-31 

 Tätort Folkmängd Inom län 
1 Stockholm 1 611 776 Stockholms län 
2 Göteborg 604 829 Västra Götalands län 
3 Malmö 324 002 Skåne län 
4 Uppsala 165 456 Uppsala län 
5 Upplands Väsby och 

Sollentuna 
149 461 Stockholms län 

6 Västerås 128 534 Västmanlands län 
7 Örebro 126 009 Örebro län 
8 Linköping 115 672 Östergötlands län 
9 Helsingborg 113 816 Skåne län 
10 Jönköping 100 259 Jönköpings län 
11 Norrköping 97 854 Östergötlands län 
12 Lund 94 393 Skåne län 
13 Umeå 90 412 Västerbottens län 
14 Gävle 77 586 Gävleborgs län 
15 Södertälje 75 773 Stockholms län 
16 Borås 73 980 Västra Götalands län 
17 Halmstad 71 316 Hallands län 
18 Växjö 71 009 Kronobergs län 
19 Eskilstuna 70 342 Södermanlands län 
20 Karlstad 65 856 Värmlands län 
21 Sundsvall 58 807 Västernorrlands län 
22 Östersund 52 797 Jämtlands län 
23 Trollhättan 50 374 Västra Götalands län 
24 Luleå 49 123 Norrbottens län 
25 Nordöstra Göteborg 47 211 Västra Götalands län 
26 Lidingö 44 091 Stockholms län 
27 Borlänge 43 202 Dalarnas län 
28 Tumba 42 873 Stockholms län 
29 Kalmar 41 388 Kalmar län 
30 Kristianstad 41 299 Skåne län 
31 Skövde 39 543 Västra Götalands län 
32 Falun 38 749 Dalarnas län 
33 Karlskrona 36 904 Blekinge län 
34 Skellefteå 36 395 Västerbottens län 
35 Varberg 36 019 Hallands län 
36 Uddevalla 35 916 Västra Götalands län 
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 Tätort Folkmängd Inom län 

37 Åkersberga 35 725 Stockholms län 
38 Nyköping 33 916 Södermanlands län 
39 Landskrona 33 372 Skåne län 
40 Örnsköldsvik 33 346 Västernorrlands län 
41 Vallentuna 33 336 Stockholms län 
42 Motala 31 340 Östergötlands län 
43 Trelleborg 30 760 Skåne län 

Källa: SCB (2021a) Statistiska tätorter 2020, befolkning, landareal, befolkningstäthet per tätort: 
www.scb.se/MI0810 [Hämtad Excelfil 2021-03-23]. 
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Statens offentliga utredningar 2022
Kronologisk förteckning

 

 1. Förbättrade åtgärder när barn  
misstänks för brott. Ju.

 2. En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. Sveriges tillgång till vaccin mot 
covid-19 – framgång genom samarbete 
och helgardering. S.

 4. Minska gapet. Åtgärder för jämställda 
livsinkomster. A.

 5. Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut 
vid förhandsprövning. Ku.

 6. Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. S.

 7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
M.

 8. Rätt och rimligt för statligt anställda. 
Fi. 

 9. Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? Fi. 

 10. Sverige under pandemin. Volym 1 
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. S.

 11. Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. S.

 12. Startlån till förstagångsköpare 
av bostad. Fi.

 13. Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt miljö-
styrande system. Fi.
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Statens offentliga utredningar 2022
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Minska gapet. Åtgärder för minskade 
livsinkomster. [4]

Finansdepartementet

Rätt och rimligt för statligt anställda. [8]

Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? [9]

Startlån till förstagångsköpare av bostad. 
[12]

Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt  
miljöstyrande system. [13]

Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott. [1]

En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut vid 
förhandsprövning. [5]

Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
[7]

Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 
– framgång genom samarbete och 
helgardering. [3]

Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. [6]

Sverige under pandemin. Volym 1  
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. [10]

Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. [11]
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 113  
 
Remiss - Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och 
regionplan i en digital miljö 
Diarienummer: RJL 2022/1591 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Boverkets 
rapport Översiktsplan och regionplan i digital miljö.  
 
Region Jönköpings län ser generellt positivt på Boverkets förslag till hur 
översikts- och regionplaner kan hanteras i en digital miljö och ser stora 
vinster med ökad samordning och strukturering av den strategiska fysiska 
planeringen. 
 
Region Jönköpings län vill uppmärksamma Boverket på de utmaningar som 
kan uppstå kopplat till minskad flexibilitet i utformningen av strategiska 
dokument. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-15 
• Förslag till yttrande daterad 2022-09-06 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2022-08-15 RJL 2022/1591 

  

 

  
  

Finansdepartementet 

Missiv Boverkets rapport översiktsplan 
och regionaplan i digital miljö 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Boverkets rapport 
Översiktsplan och regionplan i digital miljö.  
 
Region Jönköpings län ser generellt positivt på Boverkets förslag till hur 
översikts- och regionplaner kan hanteras i en digital miljö och ser stora vinster 
med ökad samordning och strukturering av den strategiska fysiska planeringen. 
 
Region Jönköpings län vill uppmärksamma Boverket på de utmaningar som kan 
uppstå kopplat till minskad flexibilitet i utformningen av strategiska dokument. 
 

Information i ärendet 
Boverket har inom ramen för ett uppdrag kring effektiv och enhetlig tillämpning av plan- 
och bygglagen i en digital miljö tagit fram en rapport om översiktsplan och regionplan i 
en digital miljö samt ett förslag till nödvändiga författningsändringar. 
 
I Rapporten pekar Boverket på att översiktsplaner och regionplaner i sin helhet ska kunna 
överföras, behandlas och återges digitalt i original, vilket förutsätter standarder för såväl 
begreppsstrukturer som digitala lösningar och långtidsbevarande av planerna. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-15 
• Förslag till yttrande daterad 2022-09-06 

Beslut skickas till 
Finansdepartementet 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/1591 

 
 

 

 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef 
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YTTRANDE 1(2) 

 2022-09-06 RJL 2022/1591 

  

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

  

                      
                      

Finansdepartementet 
      
            
 

Yttrande över Boverkets rapport 
översiktsplan och regionplan i digital 
miljö 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Boverkets rapport 
Översiktsplan och regionplan i digital miljö.  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ser generellt positivt på Boverkets förslag till hur 
översikts- och regionplaner kan hanteras i en digital miljö och ser stora vinster 
med ökad samordning och strukturering av den strategiska fysiska planeringen. 
 
Region Jönköpings län vill uppmärksamma Boverket på de utmaningar som kan 
uppstå kopplat till minskad flexibilitet i utformningen av strategiska dokument. 

Synpunkter på förslaget 
Bakgrund 
Boverket har inom ramen för ett uppdrag kring effektiv och enhetlig tillämpning av plan- 
och bygglagen i en digital miljö tagit fram en rapport om översiktsplan och regionplan i 
en digital miljö samt ett förslag till nödvändiga författningsändringar. 
 
I Rapporten pekar Boverket på att översiktsplaner och regionplaner i sin helhet ska kunna 
överföras, behandlas och återges digitalt i original, vilket förutsätter standarder för såväl 
begreppsstrukturer som digitala lösningar och långtidsbevarande av planerna. 
 
Region Jönköpings Läns synpunkter 
Region Jönköpings län bedriver i dagsläget inte någon regional fysisk planering och har 
därför inte möjlighet att lämna synpunkter utifrån praktisk tillämpning av ÖP-modellen 
eller andra typer av strukturer kopplade till planering. 
 
Generellt anser Region Jönköpings län att det är positivt att Boverket verkar för en ökad 
samordning och tydligare strukturering av den strategiska fysiska planeringen. Region 
Jönköpings län ser fördelar med att processen för regional och översiktlig planering enligt 
plan- och bygglagen görs tydligare och att tydligare krav ställs på regioner och kommuner 
om att ha aktuella planer. Region Jönköpings län kan också se stora vinningar i att skapa 
tydliga informationsflöden genom samhällsbyggnadsprocessen och att format för geodata 
och digital hantering standardiseras. 
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  RJL 2022/1591 

 
 

 

Översiktsplaner och regionplaner är strategiska dokument och för att de ska förstås och 
förmedla information på rätt sätt kan de behöva större frihetsgrader kring sitt innehåll än 
detaljplaner, som är juridiskt bindande. Region Jönköpings län kan därför se vissa 
utmaningar i att standardisera markanvändningar i den strategiska planeringen. Är de 
regelmässigt tillåtna markanvändningarna inte tillräckligt flexibla kan det till exempel 
leda till att planerna redovisar markanvändning utanför tätorter antingen väl svepande 
eller alltför onyanserat. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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  Boverket 

Förord 

Boverket har av regeringen fått i uppdrag att fortsatt verka för en effektiv 

och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö, ”Upp-

drag om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och 

bygglagen (2010:900) i en digital miljö.”  

Denna rapport avser den del av uppdraget som gäller hur översiktsplaner 

och regionplaner bör utformas i en digital miljö för att möjliggöra en  

effektiv samhällsplaneringsprocess och bidra till en god, säker och håll-

bar livsmiljö. I uppdraget ingår att lämna förslag till nödvändiga  

författningsändringar. 

Rapporten är sammanställd av Anette Johansson, bebyggelseantikvarie, 

Anna Ekman, planarkitekt, Anna-Alexandra Lidenstjärna, expert  

samhällsbyggnad, Hanna Olin Petersson, landskapsarkitekt, Jon Resmark, 

landskapsarkitekt, Lars Svensson, jurist, Roger Gustafsson, national- 

ekonom, Sanna Elgh Dalgren, GIS-ingenjör, Victoria Nordholm, plan- 

arkitekt och Yvonne Egnér, planarkitekt. 

Karlskrona december 2021 

Anders Sjelvgren 

generaldirektör 

426



Översikts- och regionplan i en digital miljö 4 

  Boverket 

Innehållsförteckning 

1 Inledning och läsanvisningar .................................................. 7 
1.1 EU-direktiv kopplat till digitalisering ........................................ 7 
1.2 Digitalisering i Sverige ............................................................ 7 
1.3 En effektiv samhällsbyggnadsprocess .................................... 9 
1.4 Underlag till denna rapport .................................................... 10 
1.5 Övriga frågor som uppkommit inom uppdraget .................... 11 

2 Arbetsmetod och samarbeten .............................................. 12 
2.1 Förankring med SKR ............................................................ 12 
2.2 Samverkan med kommuner .................................................. 12 
2.3 Samverkan med regioner ...................................................... 13 
2.4 Samverkan med länsstyrelserna........................................... 13 
2.5 Samverkan med Lantmäteriet ............................................... 13 
2.6 Samverkan med Naturvårdsverket ....................................... 14 
2.7 Enkätundersökning och djupintervjuer .................................. 14 

3 Nulägesbeskrivning ............................................................. 15 
3.1 Regionplan ............................................................................ 15 
3.2 Översiktsplan ........................................................................ 15 
3.3 Skillnaden mellan översikts- och regionplan och detaljplan . 16 
3.4 ÖP-modellen ......................................................................... 16 
3.5 Arkivering .............................................................................. 18 

4 Samhällsvinster med standardiserad information i översikts- 
och regionplaner ......................................................................... 20 

4.1 Möjligt att återanvända information ....................................... 20 
4.2 Möjligt att genomföra analyser .............................................. 20 
4.3 Effektivisering av kommunernas och regionernas arbete ..... 21 
4.4 Effektivisering av länsstyrelsernas arbete ............................ 21 
4.5 Uppfylla Inspire-direktivet ...................................................... 22 

5 Varför behövs en mer detaljerad reglering? ......................... 23 
5.1 Vägledning är inte tillräckligt för att nå önskvärd samhällsnytta
 23 
5.2 Konsekvenser för kommunerna ............................................ 24 
5.3 Konsekvenser för regionerna ................................................ 24 
5.4 Konsekvenser för staten ....................................................... 25 
5.5 Konsekvenser för företag ...................................................... 26 
5.6 Konsekvenser för allmänheten ............................................. 27 
5.7 Hur påverkas andra delar av samhällsbyggnadsprocessen?28 

6 Författningsförslag ............................................................... 32 
6.1 Förslag till lag om ändring av Plan- och byggförordning 
(2011:338) ....................................................................................... 32 
6.2 Motiv ...................................................................................... 32 
6.3 Konsekvenser av förordningsändringen ............................... 36 
6.4 Ikraftträdande ........................................................................ 37 

 

  

427



Översikts- och regionplan i en digital miljö 5 

  Boverket 

Sammanfattning 

Boverket föreslår en ändring i 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen 

(2011:338), PBF. Ändringen innebär att motsvarande regler som gäller 

för detaljplan och planbeskrivning även kommer att omfatta översikts-

planer och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026. 

Utgångspunkten för Boverkets resonemang är att översiktsplanen och 

regionplanen i sin helhet ska kunna överföras, behandlas och återges  

digitalt i original. Detta förutsätter också att det finns gemensamma  

standarder för långtidsbevarande av de digitala planerna. 

Översiktsplanen och regionplanen har inte någon uppdelning i plankarta 

och planbeskrivning som en detaljplan har och är inte heller juridiskt  

bindande. Planen ska innehålla all information, det vill säga geografisk 

redovisning men också hur kommunen förhåller sig till nationella eller 

regionala mål, planer och program samt kommun-/regionövergripande 

mål eller ställningstaganden för ett visst allmänt intresse och så vidare. 

Därmed är det inte möjligt i en översiktsplan eller regionplan att dela upp 

planinformationen i geodata, text och annan media utan informations- 

innehållet måste kunna presenteras och återges i sin helhet. Frågan är  

således inte vilken information i en översikts- eller regionplan som ska 

vara kodad för maskinell hantering, utan till vilken grad hela planen ska 

kunna hanteras. Alltså hur olika informationsmängder, geodata, text och 

annan media, ska kunna användas för bland annat olika AI-tjänster.  

De främsta nyttorna med enhetliga digitala översikts- och regionplaner är 

att informationen kan återanvändas i efterföljande skeden, att det är  

lättare att tolka planerna och att det är möjligt att göra jämförande  

analyser. Detta effektiviserar kommunernas och regionernas, men även 

länsstyrelsens arbete, i planprocesser och efterföljande beslut.  

Konsekvenserna av förslaget bedöms därmed primärt vara av positiv  

karaktär. Förslaget medför dock omställning av arbetssätt och utveckling 

av programvaror för de som arbetar med översikts- och regionplane- 

processerna.  

Som ett stöd i omställningen till enhetliga digitala planer har Boverket  

tagit fram ÖP-modellen. Utvecklingsarbetet med ÖP-modellen påbörja-

des år 2006 i samverkan med ett flertal kommuner och en första test- 

version av modellen publicerades år 2013. Syftet vid den tidpunkten var 

framför allt strukturering av informationen. Modellen har sedan utökats 

till att omfatta en begrepps- och lagringsstruktur vilken möjliggör  

standardisering av informationen för överföring och återanvändning och 

analyser med bibehållen digital funktionalitet. Den utökade ÖP-modellen 

publicerades våren 2018 efter en tvåårig utvärderingsperiod. Då hade ett 

tiotal kommuner, av olika storlek och med olika förutsättningar, byggt 

sina översiktsplaner med utgångspunkt från modellen och bidragit till 
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utvärdering och revidering. Under 2019 utvärderades ÖP-modellen i  

dialog med kommuner, länsstyrelser, regioner och konsulter inom plane-

ring. I början av år 2020 publicerades en ny version av ÖP-modellen  

bestående av tre delar; en informations-modell, en Excel-katalog och  

vägledning.   

Trots vägledning och samverkan, samt att många kommuner upplever 

stöd av ÖP-modellen, har utvecklingen mot digitala översiktsplaner lett 

till att flera kommuner utvecklat egna informationsstrukturer och digitala 

lösningar. Kommunernas digitalisering är i grunden en positiv utveckling 

men utvecklingen innebär samtidigt att kommunerna idag tillhandahåller 

digital information i olika format och struktur. Följden blir att det saknas 

möjligheter att utbyta information på ett effektivt och enhetligt sätt.  

Informationen går inte heller att analysera och jämföra på ett effektivt vis 

mellan olika kommuner. Varje enskild kommun spenderar dessutom stora 

resurser på framtagande av egna strukturer och databaser innan plan- 

arbetet kan påbörjas.  

Boverket har haft ett stort antal referensgruppsmöten under året för att  

utvärdera och utveckla ÖP-modellen där kommuner, regioner, Sveriges 

Kommuner och Regioner, länsstyrelserna, systemutvecklare, program- 

varuleverantörer, konsulter, Lantmäteriet, Naturvårdsverket och andra 

myndigheter har deltagit. Resultatet från referensgruppsmötena utgör dels 

underlag för denna rapport, dels arbetsmaterial för kommande regel- 

utveckling för översiktsplan och regionplan då det framgår av uppdraget 

att Boverket kommer ges föreskriftsrätt för adresserat område. Då tids- 

aspekten för denna regelutveckling i dagsläget inte är känd lägger  

Boverket stor vikt vid insamlandet av underlag för att säkerställa god 

kvalitét när ett sådant regelarbete blir aktuellt.   
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1 Inledning och läsanvisningar 

1.1 EU-direktiv kopplat till digitalisering 
Sverige har genom EU varit med och beslutat om regler om öppna data1 

som ger nya förutsättningar för tjänsteutveckling, vilket medför ett nytt 

synsätt på datas värde. Detta förutsätter nya nationella krav på affärs- 

modeller och regelutveckling på bred front. Exempel på andra EU- 

initiativ är direktiv om hantering av personinformation (GDPR)2, miljö-

information (Inspire)3 och förenklad myndighetshantering (En väg in)4. 

Även eIDAS (elektronisk identifiering, autentisering och betrodda  

tjänster)5 möjliggör för EU-medborgare att få tillgång till information 

inom EU. 

Internationella och nationella standarder och regler för beskrivning av 

data och utbyte av data behöver börja följas, vilket Sverige inte gör fullt 

ut i dagsläget. Det ställer också bland annat krav på tydliggörande av 

myndigheters ansvar för information och informationsutbyte.  

I EU:s datastrategi poängteras det tydligt att data är digitaliseringens 

kärna och att tillgången till data har en allmän påverkan på vårt sätt att 

producera, konsumera och leva och att förmågan att använda data är en 

förutsättning för innovation och tillväxt. Det uttalas också tydligt att det 

är den enskilda individen som ska stå i centrum i denna utveckling.  

1.2 Digitalisering i Sverige 
Sverige var under många år världsledande i att använda digitaliseringens 

möjligheter, men under de senaste 15 åren har Sverige successivt halkat 

efter i jämförelse med många andra länder. Faktum är att Sverige i den 

senaste OECD-mätningen ligger på sista plats av OECD-länderna när det 

gäller digitalisering av offentlig sektor6. Orsakerna kan vara många men i 

grunden handlar det, som OECD konstaterat i sin granskning, Digital  

Government Review of Sweden: Towards Datadriven Public Sector7, om 

brist på övergripande styrning som i detta sammanhang handlar både om 

organisation, regelutveckling och ekonomiska satsningar. I rapporten  

uttrycks det att ”Förvaltningen i Sverige är i dagsläget inte organiserad 

för att hantera data som en strategisk resurs.” Förvaltningen omfattar 

både departement, centrala och regionala myndigheter och kommuner. 

 

1 Öppna data (europa.eu) (Hämtad 211123). 
2 GDPR (europa.eu) (Hämtad 211123). 
3 Inspire (europa.eu) (Hämtad 211123). 
4 En väg in (europa.eu) (Hämtad 211123). 
5 eIDAS (europa.eu) (Hämtad 211123). 
6 OECD Digital Government Index (DGI): 2019 - OECD (Hämtad 211014). 
7 Digital Government Review of Sweden: Towards a Data-driven Public Sector | en | 

OECD (Hämtad 211014). 
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Nationellt beskriver regeringen att digitaliseringspolitiken handlar om att 

använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för 

samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvalt-

ning. Syftet med digitaliseringen av offentlig sektor är att kunna erbjuda 

enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren 

befinner sig i Sverige eller i utlandet. 

Det finns en tydligt uttalad politisk vilja där regeringen år 2017  

presenterade en digitaliseringsstrategi för Sverige som anger inriktningen 

för regeringens digitaliseringspolitik8. Visionen är ett hållbart digitaliserat 

Sverige med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på 

att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringsstrategin bygger 

på fem delmål; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation,  

digital ledning och digital infrastruktur.  

Som ett led i att uppfylla digitaliseringsstrategins mål har Boverket fått 

regeringsuppdrag sedan år 2017 för att verka för en enhetlig digital till-

lämpning av plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Boverket har varit en 

av de drivande parterna inom delmålet ”digital ledning” inom området 

samhällsbyggnad och har hittills tagit fram föreskrifter om detaljplan9, 

allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan10 och föreskrifter 

och allmänna råd om planbeskrivning11 för att dessa informations- 

mängder ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt.  

Föreskrifterna om detaljplan och planbeskrivning, tillsammans med  

Lantmäteriets specifikationer för detaljplan, utgör grunden för att detalj-

planeinformation ska kunna tillgängliggöras nationellt. En nationell  

central kontaktpunkt för samhällsbyggnadsdata är en förutsättning för 

delmålet ”digital innovation” inom samhällsbyggnadsområdet eftersom 

innovation kräver information att bygga tjänster och lösningar på.  

Det är nödvändigt att informationen blir enhetlig i ett första skede. Detta 

behöver ske med stöd av föreskrifter för att få en nationell genomslags-

kraft. Det är sedan, eller parallellt, möjligt att ta fram en lösning för till-

gängliggörande av informationen. När dessa två delar finns på plats kan 

data hanteras som en strategisk resurs.  

Regelverket för detaljplan var först ut och nu har arbetet med att  

standardisera översiktsplan och regionplan påbörjats. Kommunerna och 

regionerna har redan börjat digitalisera sin planinformation. Om  

standardiseringen dröjer finns snart flera hundra lösningar med data som 

 

8 För ett hållbart digitalt Sverige - en digitaliseringsstrategi (regeringen.se) 
9 Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan - Boverket (Hämtad 211123). 
10 Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan - Boverket 

(Hämtad 211123). 
11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning - Boverket  

(Hämtad 211123). 
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https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-foreskrifter-20205-om-detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-allmanna-rad-20206-om-redovisning-av-reglering-i-detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-20208-om-planbeskrivning/
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inte är harmoniserad och därmed inte kan nyttjas som en strategisk resurs 

för andra än den som upprättat den. 

1.2.1 Boverkets regeringsuppdrag 

Boverket har fått i uppdrag att under år 2021 arbeta med lösningar som 

främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital 

miljö12. Inom ramen för uppdraget ska Boverket föreslå hur översikts- 

planer och regionplaner bör utformas i en digital miljö för att möjliggöra 

en effektiv samhällsplaneringsprocess och bidra till en god, säker och 

hållbar livsmiljö. 

I uppdraget står det att Boverket ska bedriva sitt arbete utifrån följande 

utgångspunkter: 

• Att myndigheten kommer att ges rätt att meddela föreskrifter om 

standarder. 

• Att översikts- och regionplaner i framtiden bör finnas tillgängliga via 

en central kontaktpunkt, på motsvarande sätt som detaljplaner.13  

• Att föreskrifterna inte får, med hänsyn till det kommunala självstyret, 

vara mer långtgående än vad som är nödvändigt.  

1.3 En effektiv samhällsbyggnadsprocess 
Målet om en fullt ut digital samhällsbyggnadsprocess handlar om en  

sammanhängande digital planeringskedja från den nationella nivån till 

enskilda bygglov och vidare till förvaltning. För att uppnå målet krävs 

både att informationen i översikts- och regionplaner struktureras på ett 

enhetligt sätt och att den strukturen ansluter till de andra nivåerna i plan-

eringssystemet. Riksdagen har som ett led i det arbetet bemyndigat  

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela 

föreskrifter om standarder för översiktsplaner och regionplaner (16 kap. 1 

a § PBL).  

Flertalet kommuner och regioner tar fram sin översikts- eller regionplan i 

en digital miljö, men förutsättningarna för att utbyta, återanvända och  

bearbeta informationen i planen försvåras av att kommunerna, regionerna 

och andra aktörer saknar en gemensam begrepps- och informations- 

struktur. En standardisering av informationen bidrar till att  

digitaliseringens möjligheter kan nyttjas fullt ut. 

 

12 Uppdrag om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan och bygglagen i en 

digital miljö (regeringen.se) 
13 Jfr Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner 

[Fi2019/01291]. 
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https://www.regeringen.se/492c9b/contentassets/27886a2246f24cfc8bc86ea0c7ee1593/uppdrag-om-losningar-som-framjar-en-enhetlig-tillampning-av-plan--och-bygglagen-i-en-digital-miljo.pdf
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PBL ger den enskilda kommunen och regionen ett stort utrymme när det 

gäller att utforma sin översikts- eller regionplan. Inför arbetet med att ta 

fram föreskrifter om digitala översikts- och regionplaner behöver därför 

ett antal vägval göras som redogörs för nedan.  

Boverket anser att planinformationen i en översikts- eller regionplan ska 

hanteras i sin helhet. Grundkraven som behöver säkerställas i föreskrifter 

är därmed att informationsinnehållet i förvaltningsbeslutet måste kunna 

presenteras och återges i sin helhet. Informationen ska också kunna  

hanteras som smart geodata och sökbara texter i de delar där det bedöms 

som lämpligt. Det är handlar inte om att all information ska vara full-

ständigt digitaliserad till minsta beståndsdel utan i stället till vilken grad 

den ska struktureras för att möjliggöra maskinell hantering, olika analyser 

och utsökningar utifrån användarbehoven.  

I föreskriftsarbetet behöver graden av standardisering ses över. En hög 

grad av standardisering möjliggör fler utsökningar och fler analyser. Men 

det ställer också högre krav på arbetsinsatsen då informationen behöver 

struktureras och delas upp mer än den görs idag. Det är dock värt att  

poängtera att föreskrifterna inte kommer ställa krav på nya informations-

mängder i sig, utan att det precis som tidigare handlar om att uppfylla de 

befintliga innehållskraven för översiktsplaner och regionplaner i PBL.  

Föreskrifterna bör följas av allmänna råd och vägledning så att de bin-

dande reglerna enbart omfattar grundkraven. Allmänna råd och vägled-

ning kan sedan stödja kommuner och regioner med högre ambitionsnivå 

så dessa kan standardisera sin information ytterligare för att skapa nytta 

för alla Sveriges kommuner och användarna av deras översiktsplaner. 

Samma avvägning behöver göras för regionplanerna så att dessa krav  

anpassas efter regionernas behov och förmåga.  

1.4 Underlag till denna rapport 
Andra utredningar som utgjort underlag för arbetet med denna rapport:  

• Samhällsekonomisk analys av digital samhällsbyggnadsprocess14 

• Ekonomisk nytta av ett samlat nationellt tillgängliggörande av  

geodata i samhällsbyggnadsprocessen15 

• En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:5216 

 

14 Samhällsekonomisk analys av digital samhällsbyggnadsprocess - Boverket  

(Hämtad 211123). 
15 Ekonomisk nytta av ett samlat nationellt tillgängliggörande av geodata i  

samhällsbyggnadsprocessen (lantmateriet.se) (Hämtad 211123). 
16 En utvecklad översiktsplanering (regeringen.se) (Hämtad 211206). 
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1.5 Övriga frågor som uppkommit inom 
uppdraget 

Inom ramen för uppdraget har Region Stockholm och Region Skåne 

framfört behov av vägledning gällande regional planering. Väglednings-

behovet som regionerna lyft fram handlar främst om process för att ta 

fram en regionplan och innehållet i planen. Regionerna anser att dessa 

frågor bör prioriteras före regelutveckling inom digitalisering.  

Boverket konstaterar att vägledning för regional planering är utanför upp-

dragets avgränsning och kommer därmed inte behandlas vidare i  

rapporten. Regionernas synpunkter är dock viktiga och något Boverket 

tar med sig i sitt ordinarie förvaltningsarbete.  
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2 Arbetsmetod och samarbeten 

Boverket har under 2021 inom ramen för detta regeringsuppdrag haft ett 

stort antal referensgruppsmöten där kommuner (så väl handläggare av 

översiktsplaner som användare av planen i form av detaljplanhandläggare 

och bygglovshandläggare), regioner, Sveriges kommuner och regioner 

(SKR), länsstyrelserna, systemutvecklare, programvaruleverantörer,  

konsulter, Lantmäteriet, Naturvårdsverket och andra myndigheter har  

deltagit. 

Mötena har omfattat tidiga dialoger om behov och utformning av  

föreskrifter och allmänna råd, utvärdering och utveckling av ÖP- 

modellen och utveckling av digitala tjänster. 

Resultatet från referensgruppsmötena utgör dels underlag för denna  

rapport, dels arbetsmaterial för kommande regelutveckling för översikts-

plan och regionplan då det av uppdraget framgår att Boverket kommer 

ges föreskriftsrätt. Boverket lägger stor vikt vid insamlandet av underlag 

för att säkerställa god kvalitét när regelarbetet påbörjas.   

2.1 Förankring med SKR 
Boverket har i tidigt skede varit i kontakt med SKR för att diskutera deras 

syn på tidplan för framtida föreskrifter och allmänna råd samt övergångs-

tid innan det blir bindande regler. SKR har framfört vikten av en lång 

övergångstid för att kommuner och regioner ska hinna göra nödvändiga 

omställningar. De har också framfört vikten av att det finns en plan för 

helheten (hur föreskrifter, nationellt tillgängliggörande och andra berörda 

informationsmängder knyts samman). 

2.2 Samverkan med kommuner  
Under våren 2021 har Boverket bjudit in till referensgruppsmöte gällande 

föreskrifter och allmänna råd om översiktsplan och regionplan för att 

samla in synpunkter om hur föreskrifterna och de allmänna råden borde 

utformas. Inbjudan gick ut brett och alla som önskade delta gavs möjlig-

het att medverka. Vid de nio mötena som hölls medverkade 35 olika 

kommuner. 

Ytterligare en referensgrupp startades under våren 2021. Gruppen bestod 

av översiktsplanerare från olika kommuner. Gruppen har fokuserat på 

ÖP-modellen, hur de tidigare versionerna har fungerat samt hur den nya 

versionen bör utformas. För att utvärdera tidigare versioner av ÖP- 

modellen valdes initialt en grupp om åtta kommuner ut som alla använt  

ÖP-modellen. Denna grupp breddades sedan under hösten till ett 30-tal 

kommuner och en handfull konsultföretag när utvecklingen av den nya 

modellen påbörjades. Under hösten 2021 har även möten med 
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detaljplanhandläggare och bygglovshandläggare från ett 20-tal kommuner 

ägt rum för att samla in synpunkter utifrån ett användarperspektiv.  

Dialogen under våren och hösten har varit mycket givande och starkt  

bidragit till utvecklingen av modellen. Sammantaget var kommunerna 

positiva till att översiktsplanerna blir mer enhetliga men lyfte att det 

också fortsatt ska finnas en flexibilitet för att möta kommunala behov. 

Kommunerna framförde att alla delar av översiktsplanen bör vara digitala 

och sammankopplade, även kommunövergripande information som inte 

går att koppla till ett specifikt geoobjekt. Kommunerna menar att det  

annars finns risk för att sådan information förbises i efterföljande  

planering och prövning.  

2.3 Samverkan med regioner 
Vid vårens referensgruppsmöten deltog fem regioner. Det följdes upp 

med tre möten under hösten med Region Stockholm och Region Skåne. 

Diskussionerna kretsade kring möjligheter och hinder för digitala region-

planer. Regionplanering är inte lika beprövat och befäst som översikts-

planering och regionerna efterlyser ett gemensamt utvecklingsarbete 

kring regional fysisk planering generellt och helst att fler regioner deltar. 

De menar att regional planering inte ännu är redo för en gemensam  

digital modell. 

2.4 Samverkan med länsstyrelserna 

Under våren 2021 har Boverket inlett samverkan med länsstyrelserna. 

Beröringspunkter mellan kommande föreskrifter och allmänna råd samt 

länsstyrelsernas projekt med Procezzo samt PLAZA har diskuterats.   

Flera möten mellan Boverket och länsstyrelsernas översiktsplanenätverk 

har ägt rum under hösten 2021 för att diskutera länsstyrelsernas väg- 

ledande samt granskande roll under processen samt hur länsstyrelsernas 

granskningsyttrande kan integreras i översiktsplanen utifrån ett  

digitaliseringsperspektiv. 

2.5 Samverkan med Lantmäteriet 
Boverket har haft en nära samverkan med Lantmäteriet sedan arbetet med 

föreskrifter och specifikationer för detaljplan påbörjades. Både från  

Boverket och Lantmäteriet har arbetsgrupperna delvis utgjorts av samma 

personer som varit involverade i arbetet med detaljplan och sedan fortsatt 

arbeta med dessa frågor kopplat till översiktsplan och regionplan.  

Arbetsgrupperna har dock även förändrats för att säkerställa att områdes 

experter inom översiktsplan och regionplan medverkar. 

Samverkan har utgjorts av löpande avstämningar, gemensamma arbets-

möten, gemensamt deltagande vid referensgruppsmöten samt  

avstämningar av rapporter och utkast av olika handlingar.  
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2.6 Samverkan med Naturvårdsverket 
Boverket har samverkat med Naturvårdsverket och Lantmäteriet för att 

utreda hur översiktsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar bör  

digitaliseras och hur utbytet av information mellan dessa handlingar kan 

fungera i framtiden. Arbetet har resulterat i en konceptuell lösning vilken 

myndigheterna hoppas kunna vidareutveckla under kommande år.  

2.7 Enkätundersökning och djupintervjuer 
Under sommaren 2021 har Lantmäteriet i samverkan med Boverket 

skickat ut en enkätundersökning17 till Sveriges kommuner. Undersök-

ningen omfattade bland annat frågor som; om kommunen har en digital 

översiktsplan, om Boverkets ÖP-modell är ett stöd i deras arbete, hur de 

tar fram sin databasmodell samt om de har någon programvara som är  

anpassad för framtagande av översiktsplan.  

Efter sommaren 2021 har WSP sammanställt en rapport18, på uppdrag av 

Boverket, genomfört djupintervjuer med 21 kommuner för att fördjupa 

frågeställningarna från enkätundersökningen. Svaren från enkätundersök-

ningen samt djupintervjuerna är del av det underlag som ligger till grund 

för denna rapport. 

 

17 Undersökningsrapport – enkätundersökning om kommuners arbete med att digitalisera 

detaljplaner och översiktsplaner, Lantmäteriet och Boverket, år 2021, Sweco AB,  

2021-09-23 (dnr 970/2021) 
18 Rapport – Nulägesbild av Sveriges kommuner och regioners digitala omställning i  

arbetet med översiktsplan och regionplan, Boverket, år 2021, WSP, 2021-10-18  

(dnr 970/2021) 
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3 Nulägesbeskrivning 

Samhällsbyggnadsprocessen är komplex med många olika aktörer och  

intressenter. Dessutom med en stor mängd data som hanteras och  

bearbetas genom olika skeden. Traditionellt har dessa datamängder inte 

hanterats som ett flöde utan oftast har underlag byggts upp i flera olika 

system hos flera aktörer och sedan satts samman till ett beslutsunderlag. 

Informationen är då låst i olika format, till exempel PDF-format, vilket 

innebär att när nästa fas tar vid i samhällsbyggnadsprocessen behöver  

underlaget byggas upp på nytt. Då det inte finns nationella förutsättningar 

för långtidsarkivering av geodata utgör även det ett problem för myndig-

heter som vill kunna ta fram digitala förvaltningsbeslut där den digitala 

funktionaliteten vid arkivering bibehålls. 

Digitalisering handlar bland annat om att skapa ett flöde för information 

genom samhällsbyggnadsprocessen. Information från ett skede ska kunna 

återanvändas i nästa skede och där vidareutvecklas. Det innebär också en 

ökad rättssäkerhet när information läses från ursprungskällan. Förutsätt-

ningar för ett obrutet informationsflöde är att den information som ska 

delas måste vara digital och i ett format som gör att den kan användas  

genom hela samhällsbyggnadsprocessen.   

3.1 Regionplan 
Region Stockholm och Region Skåne ska anta regionplaner enligt 7 kap. 

PBL. I Region Stockholm har regionplanering skett sedan lång tid till-

baka medan Region Skåne är i processen med att ta fram sin första  

regionplan. 

I PBL är det inte reglerat hur en regionplan ska utformas utan enbart vad 

som ska framgå av planen. Det ger stor frihet till regionerna att utforma 

sin plan efter de behov och förutsättningar som finns i regionen.  

3.2 Översiktsplan 
Alla kommuner ska enligt 3 kap. PBL ha en aktuell kommunomfattande 

översiktsplan. Översiktsplanen ska ange den långsiktiga utvecklingen för 

den fysiska miljön. Den ska också ge vägledning för beslut om hur mark- 

och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska  

användas, utvecklas och bevaras. 

Kommuner har stor frihet att utforma sin översiktsplan efter de behov 

kommunen har. Det har bidragit till stora skillnader mellan hur olika 

översiktsplaner är utformade. Många översiktsplaner har idag en textdel 

och en geografisk del där texterna är den dominerande informations-

mängden. Det varierar från kommun till kommun hur väl text och karta är 

integrerade med varandra. Översiktsplanen kan variera från att vara helt 
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uppbyggd av geodata med alla texter knutna till olika geoobjekt, till att 

översiktsplanen utgörs av ett textdokument där det finns bilder av kartor i 

dokumentet. 

3.3 Skillnaden mellan översikts- och regionplan 
och detaljplan 

Detaljplan skiljer sig gentemot översikts- och regionplan eftersom den är 

bindande medan översikts- och regionplanen är vägledande för processer 

och efterföljande beslut enligt flera lagar. Detaljplanen, måste också  

följas av en planbeskrivning. Den innehåller till exempel information om 

förutsättningarna för planarbetet, genomförandefrågor och motiv till plan-

bestämmelserna. Översikts- och regionplanen har inte denna uppdelning i 

plandel och planbeskrivning och är heller inte juridiskt bindande i någon 

del. Planen ska innehålla all information, det vill säga geografisk redovis-

ning men också hur kommunen förhåller sig till nationella eller regionala 

mål, planer och program samt kommun/regionövergripande mål eller 

ställningstaganden för ett visst allmänt intresse.  

3.4 ÖP-modellen 
Boverket har sedan ett antal år tillbaka utvecklat ÖP-modellen som är en 

begrepps- och lagringsstruktur. ÖP-modellen ger vägledning till  

kommunerna i hur översiktsplanens information kan struktureras på ett 

enhetligt sätt. ÖP-modellen har även använts, med viss anpassning, av 

Region Skåne för deras regionplan. 

Förlagan till ÖP-modellen var PilotGIS som startades år 1999. Det var 

det första större projektet som syftade till att strukturera översiktsplanens 

informationsmängder. Utvecklingsarbetet med ÖP-modellen påbörjades 

år 2006 i samverkan med ett flertal kommuner och en första testversion 

av modellen publicerades år 2013. Syftet vid den tidpunkten var framför 

allt strukturering av informationen.  

Boverket fick sitt första digitaliseringsuppdrag år 2017. Inom ramen för 

uppdraget arbetade Boverket med hur översikts- och regionplaner kunde 

digitaliseras samt bli digitalt överföringsbara. En stor del i lösningen  

konstaterades vara standardiserad information och ÖP-modellen blev ett 

verktyg för det. 

ÖP-modellen, som begrepps- och lagringsstruktur för digitala översikts-

planer, publicerades våren 2018 efter en tvåårig utvärderingsperiod. Då 

hade ett tiotal kommuner, av olika storlek och med olika förutsättningar, 

byggt sina översiktsplaner med utgångspunkt från modellen och bidragit 

till utvärdering och revidering. Under 2019 utvärderades ÖP-modellen i 

dialog med kommuner, länsstyrelser, regioner och konsulter inom  

planering. I början av år 2020 publicerades en ny version av ÖP-modellen 
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bestående av tre delar; en informationsmodell, en Excel-katalog och  

vägledning.   

3.4.1 Struktur för enhetlig information 

Informationsmodellen och Excel-katalogen för ÖP-modellen är två vyer 

av samma sak. Dessa beskriver strukturen för att skapa enhetlig  

information i översiktsplanens geografiska planinformation. I modellen 

finns begrepp, definitioner och relationer mellan informationsmängder. 

Modellen är grunden för hur en databas ska byggas upp på ett enhetligt 

och strukturerat sätt så att alla kommuner som implementerar modellen 

har samma informationsmängder att arbeta med. Vägledningen  

publicerades på PBL kunskapsbanken och beskriver ÖP-modellens  

uppbyggnad, tydliggör vad begreppen innebär och hur de ska användas. 

3.4.2 Boverket tillhandahåller databas 

Under 2020 kompletterades ÖP-modellen med ett förslag på databas, som 

kommunerna kan ladda hem till sin digitala miljö. Databasen är upp-

byggd efter den modell som finns i Excel-format. Det gör att  

kommunerna inte behöver bygga någon egen databas utan kan ladda hem 

databasen som Boverket tagit fram och direkt påbörja sitt översiktsplane-

arbete. Databasen finns tillgänglig via PBL kunskapsbanken som en fil-

baserad geodatabas (ArcGIS-format), XML-fil och i geopackage-format 

(ett öppet leverantörsoberoende format). Även fortsättningsvis planerar 

Boverket att ge kommunerna möjligheten att ladda hem geodatabasen för 

att effektivisera kommunernas planarbete.  

3.4.3 Enkätundersökning om ÖP-modellen och digitala 
översiktsplaner 

En enkätundersökning, som Lantmäteriet och Boverket tog fram under 

2021, visar att 46 procent19 av Sveriges kommuner anser att de har en  

digital översiktsplan utifrån kriteriet att kartorna upprättas vektoriserat. 

Dessa siffror baseras på antagna översiktsplaner och fångar därmed inte 

de kommuner som arbetar med att ta fram en ny digital översiktsplan.  

På frågan om kommunen har en digital översiktsplan angav 9 procent att 

de har en digital översiktsplan enligt Boverkets ÖP-modell, 18 procent att 

de delvis har använt ÖP-modellen men även gjort anpassningar, 17  

procent att de har tagit fram en egen struktur och 56 procent av de  

svarande kommunerna ansåg sig inte ha en digital översiktsplan.   

Av de 254 kommunerna som svarade på enkätundersökningen angav 51 

procent att Boverkets ÖP-modell i hög eller mycket hög grad är ett stöd i 

deras arbete med framtagande av översiktsplanen. 23 procent angav att 

 

19 Undersökningsrapport – enkätundersökning om kommuners arbete med att digitalisera 

detaljplaner och översiktsplaner, Lantmäteriet och Boverket, år 2021, Sweco AB,  

2021-09-23 (dnr 970/2021) 
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modellen delvis är ett stöd i deras arbete medan 14 procent anser att mo-

dellen enbart är ett litet eller mycket litet stöd i deras arbete. 13  

procent angav att de inte använde modellen alls.  

SKR har i samverkansdialoger framhållit att de tror, baserat på dialog 

med sina medlemmar, att den sista analoga översiktsplanen är framtagen 

och att när nya översiktsplaner påbörjas sker det digitalt. SKR menar  

vidare att många kommuner arbetar med framtagande av digitala över-

siktsplaner men då processen är lång finns det en fördröjning i statistiken.  

3.4.4 Nuvarande ÖP-modell hanterar inte hela 
översiktsplanen 

I dagens version av ÖP-modellen är fokus på översiktsplanens geo- 

grafiska planinformation. Översiktsplanen består dock av fler delar som 

måste behandlas och redovisas i planen för att uppfylla innehållskraven i 

PBL. Det kan till exempel handla om nationella eller regionala mål,  

planer och program samt kommunövergripande mål eller ställnings- 

taganden för ett visst allmänt intresse. Oftast redovisas sådan information 

enbart i textform men har egentligen också en geografisk koppling till 

hela kommunen. En ny version av ÖP-modellen bör därför ge stöd för att 

hela översiktsplanen kan hanteras och struktureras digitalt. 

3.5 Arkivering 
I dagsläget utgör arkiveringen av en originalhandling ett av de tydligaste 

digitala avbrotten i samhällsbyggnadsprocessen. Arkivlagen gäller för  

arkiven hos myndigheterna, både statliga och kommunala sådana, samt 

hos vissa organ med myndighetsfunktioner. De grundläggande reglerna 

är gemensamma för alla dessa myndigheter och organ. Vissa  

bestämmelser gäller specifikt för de statliga myndigheterna och några 

specifikt för de kommunala. Med kommunala myndigheter avses här 

både kommuner och regioner. Detsamma gäller för organ med myndig-

hetsfunktioner. Riksarkivet styr inte kommunernas och regionernas arkiv-

verksamhet och dess föreskrifter gäller inte för dessa organisationer. 

Kommunstyrelsen är, om inte kommunfullmäktige har utsett annan 

nämnd eller styrelse, arkivmyndighet. Detta gör att de kommunala arkiv-

myndigheterna och därmed det praktiska arbetet runt arkiven ser mycket 

olika ut i landet.  

Många kommuner, men långt ifrån alla, väljer att i hög grad följa de  

generella föreskrifterna, RA-FS, som den statliga arkivmyndigheten 

Riksarkivet utfärdar. Större kommuner har stads- och kommunarkiv med 

expertkunskap inom flera delar av arkivområdet medan mindre  

kommuner i vissa fall helt saknar utbildad arkivpersonal. Det finns även 

ett antal kommuner som valt att gå samman i kommunalförbund (till  

exempel Sydarkivera) eller att samarbeta runt specifika arkivfrågor så 
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som förvaltning av e-arkiv (till exempel SkånEarkiv, E-arkivcentrum  

Dalarna). 

Samtliga kommuner, oavsett storlek och tillgång på resurser, står idag  

inför stora utmaningar gällande digitalt bevarande och att säkerställa att 

den bredd av digital information som hanteras inom de olika kommunala 

verksamheterna kan omhändertas och långtidsbevaras på ett säkert,  

effektivt sätt. En förutsättning för att ta fram ett arkivformat för geodata 

som uppfyller kraven på långtidsbevarande är att informationen i över-

siktsplaner och regionplaner är standardiserad. 
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4 Samhällsvinster med 
standardiserad information i 
översikts- och regionplaner  

Enhetligt strukturerad information är en förutsättning för att översikts- 

och regionplaner ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt på en 

nationell nivå. Det kan skapa mervärden och avsevärt underlätta efter- 

följande processer så väl för kommun och region som för exploatörer,  

företag och statliga myndigheter. Om staten skapar förutsättningar för  

enhetlig informationshantering möjliggörs en utveckling av digitala  

processer som ger stor samhällsnytta.  

De främsta nyttorna med enhetligt standardiserade och strukturerade  

digitala översikts- och regionplaner är att information kan återanvändas i 

efterföljande skeden, att det finns goda förutsättningar för att underlätta 

tolkningen av planerna och att det är möjligt att göra jämförande  

analyser. Detta effektiviserar kommunernas, regionernas och  

länsstyrelsens arbete i planprocesser och efterföljande beslut.  

Som ett stöd i omställningen till enhetligt standardiserade och  

strukturerade digitala planer har Boverket tagit fram ÖP-modellen.  

4.1 Möjligt att återanvända information 
Med enhetligt strukturerade digitala planer kan information enkelt ärvas 

och återanvändas mellan de olika planformerna. Vissa delar av region-

planen kan föras vidare till översiktsplanen och vissa delar av översikts-

planen förs vidare till detaljplanen, förhandsbesked eller bygglov. Med 

geografiska ytor som informationsbärare kan all information vara till-

gänglig oavsett delprocess i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet blir mer 

kostnadseffektivt när information från olika planer kan återanvändas och 

utgöra grund för efterföljande beslut. 

4.2 Möjligt att genomföra analyser  
Enhetligt standardiserade digitala planer ger möjlighet till jämförelse 

mellan olika kommuner och regioner genom analyser och samman- 

ställningar på så väl kommunal, regional som nationell nivå. För  

regionernas del skulle till exempel arbetet med att sammanställa alla 

översiktsplaner underlättas väsentligt om de hade en enhetlig struktur. 

Det gör det också möjligt att koppla informationen i översikts- och  

regionplaner till nationella, regionala och kommunala intressen, till  

exempel att följa utvecklingen av bostadsbyggandet. Informationen kan 

härigenom också hanteras oberoende av administrativa gränser. 
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Kommuner och regioner kan med hjälp av digitala verktyg för översikts- 

och regionplanering genomföra analyser och simuleringar. Möjligheten 

att visualisera olika scenarier, för till exempel olika följder och risker 

med klimatförändringar liksom trafikflöden, kommer att underlätta plane-

ring och beslutsfattande.  

4.3 Effektivisering av kommunernas och 
regionernas arbete 

Enhetlig planinformation och struktur är av stor betydelse för en effektiv 

samhällsbyggnadsprocess på alla nivåer i samhället, både vad gäller tid 

och personella resurser. Med en förbestämd struktur för översiktsplanens 

och regionplanens informationsmängder är det möjligt att spara  

personella resurser och tid för planerare på kommunal och regional nivå 

samt GIS-ingenjörer, särskilt om strukturen är uppbyggd i en databas vars 

databasschema är nedladdningsbart. Planeraren behöver inte medverka 

vid framtagande av en databas för sin översiktsplan eller regionplan och 

GIS-ingenjören behöver inte bygga, utan enbart anpassa, databasen om 

den finns nationellt tillgänglig och nedladdningsbar. Det medför i sin tur 

att fokus blir på planeringsarbetet som kan påbörjas tidigare. 

PBL ställer övergripande krav på vad en översiktsplan och regionplan ska 

innehålla. Den generella nivån skapar stor frihet men det skapar samtidigt 

också osäkerhet om vad som ska beskrivas i planen och vad som ska upp-

nås. Detta har i sin tur medfört att översiktsplanerna växt i omfattning  

vilket gör det än mer resurskrävande att ta fram en plan och att hålla den 

aktuell.  

Översiktsplanen och regionplanen har en långsiktig tidshorisont och  

intentionerna i planerna ska kunna stå sig under en längre tid utan att 

större ändringar krävs. Processen att upprätta en ny översikts- eller  

regionplan är både tids- och resurskrävande. Men även om processen är 

densamma så blir en digital plan också tekniskt lättare att hålla aktuell 

och underlättar på så sätt en kontinuerlig planering, till exempel genom 

ändring av planen för en viss geografisk del utifrån befintligt digitalt  

underlag.  

4.4 Effektivisering av länsstyrelsernas arbete 
En enhetlig lösning med strukturerad information gör att länsstyrelsen får 

utrymme till att ge ett bättre stöd till kommunerna och regionerna i sak-

frågorna. En enhetlig grundstruktur möjliggör också för länsstyrelsen att 

ta fram rutiner så att de kan säkerställa att de granskat hela planen.   

Om planerna har en enhetlig struktur finns det också möjlighet för  

länsstyrelserna att utveckla digitala granskningsyttranden. Det blir  

enklare att utifrån granskningsyttrandet i sin helhet märka ut i vilka delar 

det finns invändningar mot planen från länsstyrelsen. Att ha ett integrerat 

444



Översikts- och regionplan i en digital miljö 22 

  Boverket 

arbetssätt underlättar också för länsstyrelserna att upprätta ett reviderat 

granskningsyttrande om så begärs. Ett granskningsyttrande som refereras 

geografiskt skulle också höja den sammantagna kvalitén på planen och 

granskningsyttrandet eftersom synpunkterna blir mer tydligt utpekade 

och avgränsade när de har en geografisk koppling än när det enbart  

hanteras som text.  

4.5 Uppfylla Inspire-direktivet 
Genomförandet av Inspire i Sverige sker genom samarbete mellan de  

informationsansvariga myndigheterna. Fördelningen av informations- 

ansvaret är beskrivet i förordning (2010:1770) om geografisk miljö- 

information. Kommunerna är ansvariga för detaljplaner enligt ovan 

nämnda förordning. Om förslagen i denna rapport genomförs behöver 

förordningen kompletteras och även omfatta översiktsplaner och region-

planer. 

Lantmäteriet har en tjänst genom geodataplattformen att som datavärd 

tillgängliggöra nödvändig miljöinformation. Lantmäteriet leder arbetet 

med att ta fram specifikationer som möjliggör ett standardiserat tillgäng-

liggörande. Denna ansvarsfördelning avlastar kommunerna och  

regionerna från att själva behöva sätta upp en tjänst för tillgängliggörande 

av miljöinformation. 
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5 Varför behövs en mer 
detaljerad reglering? 

Utvecklingen som sker i samhället driver fram digitala lösningar, men 

utan en sammanhållen reglering och en enhetlig hantering skapas en  

situation där de förväntade samhällsnyttorna uteblir. Information som är 

av värde för efterföljande skeden, statistik, uppföljning med mera bör 

standardiseras för att planinformationen ska kunna användas för jäm- 

förelser, analyser och i nationella e-tjänster. 

De samhällsekonomiska vinster som kan uppnås med hjälp av digital-

isering av översikts- och regionplaner kräver en viss digital mognadsnivå 

hos kommunerna. Ett första steg för kommunerna och regionerna kan 

vara textbaserade PDF-dokument men för att få samhällsekonomiska 

vinster behöver översikts- och regionplanen vara georefererad i vektor-

format där all information är kopplad till geografin. För att detta ska upp-

nås behövs ett formellt krav på att översikts- och regionplan ska vara  

digital och följa en viss standard.  

För att säkerställa att digitala översikts- och regionplaner kommer till-

stånd behöver ett krav tillföras i plan- och byggförordningen motsvarande 

det som finns i 2 kap .5 a § för detaljplaner.   

Utöver detta anser Boverket att grundkraven för digital överföring av 

översikts- och regionplaner, samt standardisering av informations- 

mängderna i översiktsplaner, behöver förtydligas i föreskrifter och  

allmänna råd så att detta hanteras på ett enhetligt sätt i hela Sverige. För 

regionplaner behöver inte redovisningskraven i ett första skede vara 

tvingande utan i stället ges rekommendationer genom allmänna råd  

eftersom det endast är två regioner som omfattas av regionplan enligt 

PBL. 

5.1 Vägledning är inte tillräckligt för att nå 
önskvärd samhällsnytta 

Boverket har väglett om tillämpning av PBL för översiktsplaner sedan 

planformen infördes i den upphävda plan- och bygglagen (1987:10), 

ÄPBL.  

Trots vägledning och samverkan samt att många kommuner upplever 

stöd av ÖP-modellen har utvecklingen mot digitala översiktsplaner lett 

till att flera kommuner utvecklat egna informationsstrukturer och digitala 

lösningar. Digitalisering är i grunden en positiv utveckling men  

utvecklingen innebär samtidigt att kommunerna i dag tillhandahåller  

digital information i olika format och struktur. Följden blir att det saknas 

möjligheter att utbyta information på ett effektivt och enhetligt sätt. 
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Informationen går inte heller att analysera och jämföra på ett effektivt vis 

mellan olika kommuner. Varje enskild kommun spenderar dessutom stora 

resurser på framtagande av egna strukturer och databaser innan plan- 

arbetet kan påbörjas.  

5.2 Konsekvenser för kommunerna  
Kommunernas kostnader kommer att variera beroende på hur den  

aktuella kommunen idag producerar sin översiktsplan. För de kommuner 

som redan har implementerat ÖP-modellen torde kostnaderna inte öka i 

någon större utsträckning, även om en uppdatering av databasen blir  

nödvändig. 

För de kommuner som idag inte arbetar digitalt kan kostnaderna bli högre 

då ett digitalt arbetssätt kräver programvara, lagring av data, utbildning 

med mera. En nationell struktur för lagring som ÖP-modellen med en 

nedladdningsbar databas kan dock underlätta för de kommunerna och  

begränsa kostnaderna för att ta fram en digital översiktsplan. 

Kommuner som idag har eller håller på att ta fram en digital plan men 

som inte använder ÖP-modellen kan få merkostnader om kommande  

föreskrifter baseras på modellen. Dessa kostnader skulle i så fall vara i 

form av konvertering av sin befintliga översiktsplan till ÖP-modellen,  

utbildning och eventuellt behov av nya verktyg.  

För de kommuner som väljer en öppen källkod-lösning20 är programvaran 

gratis men det kan medföra ökade personalkostnader för support och  

anpassningar av verktyget. Det finns dock kommunnätverk som arbetar 

med denna typ av lösningar vilket skulle kunna medföra att kostnaderna 

blir lägre.  

En potentiell vinst för vissa kommuner är besparing vid upphandling och 

möjligheter till lägre kostnader för nya datasystem. Då kommuner i dag 

inte arbetar med enhetliga översiktsplaner är det svårt att gå samman och 

ställa samma krav hos systemutvecklare. Med mer standardiserad  

information kommer olika systemutvecklare i stället kunna arbeta med en 

generell kravbild. SKR kan stötta kommunerna genom att samordna upp-

handlingskrav som de även gjort för detaljplan. 

5.3 Konsekvenser för regionerna 
Boverket bedömer inte att krav på digitala regionplaner skulle medföra 

några större kostnader för Region Skåne eller Region Stockholm då båda 

regionerna redan idag delvis arbetar digitalt. Eventuella kostnader skulle 

 

20 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/news/attachment/ramboll_rapport_slut-

version_-_internationell_utblick_oppen_programvara_31_mars_2016_pdf.pdf  

(hämtad 211206) 
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dock kunna uppkomma med krav på att planen i sin helhet ska vara  

digitalt överföringsbar, vilket även skulle omfatta texter, bilder och annan 

media och därmed medföra en viss omställning.  

Det som skulle kunna medföra ytterligare kostnader för regionerna är om 

krav på standardiserad information skulle införas. Framför allt skulle det 

påverka Region Stockholm, vilka i dagsläget arbetar utifrån en egen 

struktur. Region Skåne arbetar däremot efter ÖP-modellen, som är den 

mest troliga utgångspunkten för standardisering av informations- 

mängderna, vilket skulle medföra att omställningen för Region Skåne inte 

skulle bli lika stor. 

Boverket förordar en motsvarande föreskriftsrätt för regionplaner som för 

översiktsplaner för att säkra regionplanen som planeringsform i en fram-

tida digital samhällsbyggnadsprocess. I dagsläget anser Boverket att det 

primära målet bör vara att regionplanerna kan tillgängliggöras digitalt 

och vara digitalt överföringsbara så att de kan användas tillsammans med 

annan information i samhällsbyggnadsprocessen. Framöver, om fler  

regioner skulle omfattas av kraven i PBL om regionplan, kan det bli  

relevant att standardisera informationsmängderna och informations- 

strukturen för regionplanerna för att kunna göra jämförelser och analyser.    

5.4 Konsekvenser för staten  
Översikts- och regionplaner med dess planinformation berör många delar 

av statens verksamhet. Planer och planinformation är intressant för  

uppföljning och statistiksammanställningar inom samhällsbyggnads- 

området bland annat i arbetet med bostadsfrågor.  

Ett enhetligt system för översikts- och regionplaner ger förutsättningar 

för att effektivt göra nationella sammanställningar med region-, över-

sikts- och detaljplaneinformation, som olika beståndsdelar. Exempelvis 

utsökning av planlagd mark för bostäder. Det öppnar också för möjlig-

heten att skapa nationell tillgänglighet till planinformationen via tjänster.  

Länsstyrelsens olika roller i processen för en översikts- eller regionplan 

har förutsättningar att bli mer effektiv och få en högre förutsägbarhet. 

Detta bland annat genom att länsstyrelserna gemensamt kan ta fram  

rutiner för vägledning och granskning av översikts- och regionplaner då 

planerna blir mer enhetliga.  

Digitala planer kommer troligen öka kommunernas och regionernas  

förväntningar på de statliga myndigheterna, att även dessa gör en digital 

omställning. Efterfrågan på enhetliga digitala riksintressen, statliga plane-

ringsunderlag, yttrande samt arkivering kommer troligen öka som en 

följd av föreskrifterna.  
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5.5 Konsekvenser för företag  
Bygg- och anläggningssektorn är en av de största sektorerna i svensk 

ekonomi. Därför kan en relativt stor mängd företag potentiellt påverkas 

av krav på digitala region- och översiktsplaner. Boverket bedömer att  

påverkan framför allt är av en positiv karaktär då information tillgänglig-

görs vilket möjliggör innovation och affärsmöjligheter.  

Många exploatörer verkar över kommungränser och i hela landet. Möjlig-

heten att söka ut potentiella utvecklingsområden från en nationell  

åtkomstpunkt med standardiserad information, underlättar arbetet  

betydligt. Med en gemensam terminologi och struktur blir det även  

betydligt lättare att förstå och få överblick över vilka eventuella mot- 

stridiga intressen som kan finnas och som måste lösas i eventuella  

projekt. Eftersom detaljplaner tas fram med samma standardiserade  

begreppsstruktur, blir det enklare att matcha dessa planer mot över- 

ordnade planer. 

5.5.1 Programvaruutvecklare  

Inom ramen för 2021 års digitaliseringsuppdrag har samtliga relevanta 

systemleverantörer och ett urval av GIS-utvecklare på kommuner blivit 

inbjudna av Boverket för diskussioner angående utvecklingen av digitala 

region- och översiktsplaner samt utvecklingen av ÖP-modellen. Målet är 

att systemstöd ska finnas tillgängliga i samband med att kravet på digitala 

region- och översiktsplaner träder i kraft.  

Av Sveriges kommuner anger 21 procent21 att de hämtar hem och  

använder Boverkets ÖP-modell som databas för framtagande av sin över-

siktsplan. 18 procent har en programvaruleverantör som tillhandahåller 

deras databaslösning. 43 procent bygger själva sin databaslösning och 19 

procent använder sig av andra lösningar, exempelvis kommunnätverk via 

öppen källkod.  

Boverket ser ett antal konsekvenser för de företag som idag utvecklar 

programvara och databaser avsedda för att producera och hantera över-

sikts- och regionplaner. En av konsekvenserna är att dessa företag måste 

anpassa sina produkter efter kraven på digitala region- och översikts- 

planer för att möta sina kunders behov.  

Sedan 2020 har Boverket tillhandahållit en databaslösning för ÖP- 

modellen till kommunerna, vilket Boverket avser att göra även  

fortsättningsvis. Detta är till fördel för kommunerna men det kan medföra 

en minskad affärsmöjlighet för systemleverantörerna. Det finns dock 

 

21 Rapport – Nulägesbild av Sveriges kommuner och regioners digitala omställning i arbe-

tet med översiktsplan och regionplan, Boverket, år 2021, WSP, 2021-10-18  

(dnr 970/2021) 
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fortfarande behov från kommunens sida att ha ett system för att hantera 

geodata.  

Digitala översiktsplaner och regionplaner kommer att medföra behov av 

användarvänliga verktyg för att rita planens olika kartor, producera  

texter, bilder, 3D-vusaliseringar och annan typ av media.  

Det kommer också att finnas behov av att presentera region- och över-

siktsplaner på ett sådant vis att de uppfyller tydlighetskravet i PBL, 

webbtillgänglighetsdirektivet samt är generellt användarvänligt för de 

som ska ta del av planen såväl under processen som efter att den fått laga 

kraft. Kopplat till detta ser Boverket att en konsekvens för företagen är att 

deras potentiella kunder kommer att ställa samma grundläggande krav på 

produkterna med hänvisning till gällande föreskrifter och ÖP-modellen, 

motsvarande den utveckling som skett för detaljplan.  

5.6 Konsekvenser för allmänheten  
Allmänheten kan beröras av översikts- och regionplaner på olika sätt. 

Vissa är intresserade av planens utformning i anslutning till boende- 

miljön, andra är intresserade av bevarande och utveckling av olika  

intressen så som friluftsliv och så vidare.   

Boverket menar att ett enhetligt system för översikts- och regionplaner är 

gynnsamt för allmänheten i alla avseenden. Ett enhetligt system ger goda 

förutsättningar för en generellt högre kvalitet än idag, en bättre förutsäg-

barhet vid användande av planerna i efterföljande skede.  

Digitaliseringen ger bättre möjligheter att genomföra medborgardialogen. 

Genom att utgå ifrån digital information kan denna presenteras på lämp-

ligaste sätt utifrån varje unik situation. Det kan handla om olika digitala 

presentationer med möjlighet till konkret medverkan genom att arbeta i 

tjänster som möjliggör medborgarförslag i planhandlingarna. 

Boverket bedömer att föreskrifterna bidrar till en högre rättssäkerhet för 

den enskilde när samtliga samhällsinstanser vid bedömning utgår från ett 

enhetligt system.  

Ett enhetligt system skapar nya förutsättningar för utveckling av  

e-tjänster. Det gäller dels e-tjänster för att underlätta deltagande i  

formella processer om översikts- och regionplaner. Men även e-tjänster 

för att underlätta ansökning om detaljplan, förhandsbesked samt bygglov 

utanför detaljplanerat område och andra ärenden där planinformationen 

behövs.  
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5.7 Hur påverkas andra delar av 
samhällsbyggnadsprocessen? 

Det behövs en rad olika anpassningar av regelverket för att möjliggöra ett 

önskvärt informationsutbyte och digitala processer. Behovet gäller inte 

bara PBL utan samtliga regelverk som omfattar samhällsbyggnads- 

processen. Anpassningarna måste ta gemensamt sikte på att informations-

utbytet inte hindras, att informationen är återanvändbar och att del- 

processerna standardiseras och hänger samman även om de regleras i 

olika lagar.  

5.7.1 Nationellt tillgängliggörande av digitala planer 

Tillgängliggörande av digitala översiktsplaner och regionplaner är under 

utredning i Lantmäteriets uppdrag om planinformation i den nationella 

geodataplattformen. Idag finns det inte krav i lagstiftningen på att  

informationen i översiktsplaner och regionplaner ska vara tillgänglig  

digitalt. Det saknas även nationella specifikationer för dessa  

informationsmängder.  

Boverket ser behovet av att det tas fram nationella specifikationer för 

översiktsplaner och regionplaner för att informationen ska kunna tillgäng-

liggöras nationellt och för att uppfylla kraven i Inspire-direktivet. Då de 

nationella specifikationerna bygger på avtal krävs ett parallellt regelverk 

som säkerställer att informationen är standardiserad. Framtagandet av en 

sådan standard är dock inte avhängig av nationella specifikationer. Det 

nationella tillgängliggörandet kan antingen göras parallellt med  

framtagandet av en sådan standard eller när standarden finns på plats. 

5.7.2 Elektroniskt långtidsbevarande och digitala original 

Boverket anser att en särskild reglering är nödvändig för att digitala över-

siktsplaner och regionplaner ska införas och för att denna plan- 

information ska bli allmänt tillgänglig för samhällsbyggnadsprocessen. 

Boverket förordar i en parallell delrapport22 en ny lagstiftning som  

tryggar hantering av digitala planer och långtidsbevarandet av dess geo-

data. Standardiserad information är ett grundkrav för att planerna ska 

kunna arkiveras digitalt. 

5.7.3 Digitala riksintressen 

Riksintressen används i hela planeringskedjan från regionplaner till  

översiktsplaner, detaljplaner och som beslutsunderlag för bygglov.  

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har haft dialog med ett antal 

kommunala planhandläggare och planchefer. I dessa samtal har det  

framkommit en tydlig osäkerhet om den information om riksintressen 

 

22 Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer, Rapport 2021:25,  

Boverket, Dnr. 970/2021 
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som används i bland annat översiktsplaner är aktuell eller korrekt  

eftersom den finns att hämta på flera ställen.  

I samband med Boverkets regeringsuppdrag23 om en översyn av riks- 

intresseanspråken påbörjades ett internt uppdrag att titta på hur det skulle 

vara möjligt att ensa och standardisera informationen i riksintressena.  

Boverket har tagit fram en struktur för gemensam namnsättning och en 

gemensam lista med attribut som kan fungera som en minsta gemensam 

nämnare mellan alla riksintressen. Att få informationen strukturerad på 

samma sätt i samtliga riksintressen är ett viktigt första steg för att nå helt 

digital användning av riksintressen. För att nå en helt digital hantering i 

hela planeringskedjan behövs det större förändringar än det Boverket har 

föreslagit. 

Förändringarna som behövs sammanfattas i punkterna nedan: 

• Kartinformation, metadata och värdebeskrivningarna om alla riks- 

intressen görs tillgängligt via en åtkomstpunkt. 

• All information om riksintressen lagras och utbyts strukturerat. 

• Riksintressen beskrivs på ett gemensamt sätt – samma informations-

struktur används. 

• Delar av riksintresseinformationen kan ”plockas ut” digitalt och  

användas i olika sammanhang och situationer. 

Parallellt med detta arbete har Naturvårdsverket och Riksantikvarie- 

ämbetet samverkat sedan våren 2021 med att ta fram ett förslag på digital 

informationsstruktur för riksintressetyperna Naturvård, Friluftsliv och 

Kulturmiljövård. Boverket anser att förslaget på gemensam digital  

informationsstruktur har potential att kunna skalas upp till att omfatta alla 

slag av riksintresseanspråk.  

5.7.4 Digitala miljökonsekvensbeskrivningar 

Naturvårdsverket arbetar med att utveckla en informationsstruktur för  

digitala miljökonsekvensbeskrivningar. Arbete sker i nära samverkan 

med Boverkets arbete att utveckla digitala översiktsplaner. Gemensamt 

för arbetet med digitala översikts- och regionplaner samt arbetet med  

digitala riksintressen och digitala miljökonsekvensbeskrivningar är att de 

bygger på tanken att all information som hanteras är strukturerad  

information. Med det menas att synen på dessa planeringsunderlag  

utvecklas från att vara ”dokument” till att vara separerade informations-

fält som vart och ett har ett eget syfte. Genom att sätta samman flera olika 

informationsfält, enligt ett ”recept” eller specifikation, kan olika mål-

gruppers behov av informationstillgänglighet bättre mötas i till exempel 

 

23 Översyn kriterier riksintressen, Rapport 2020:26, Boverket, Dnr. 565/2020 
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formen av ett dokument. Utöver det medför lagring, hantering och till-

gängliggörande av strukturerad information via maskinell läsning att  

informationsfält om miljökonsekvensbeskrivningar bättre kan läggas till 

och återanvändas i andra handlingar så som till exempel översiktsplaner.  

Inom Naturvårdsverkets arbete med digitala miljökonsekvensbeskriv-

ningar tas förslag fram där olika typer av värden, miljöpåverkan och  

miljöeffekter redovisas som geografisk information och presenteras i en 

karta. Olika planeringsalternativ beskrivs också geografiskt och vilka  

förändringar av miljöeffekter och miljökonsekvenser de olika alternativ 

ger utvärderas. Till den grafiska visningen av dessa perspektiv finns 

också textbaserade beskrivningar. Detta är en utveckling från dagens  

miljökonsekvensbeskrivningar där all information om både nuläge,  

alternativ och konsekvens beskrivs i text. Målsättningen med denna  

förändring är att genom att visualisera miljökonsekvensbeskrivningen 

öka förståelsen och tydligheten för en plans olika alternativ och dess  

konsekvenser. 

5.7.5 Digitala granskningsyttranden från länsstyrelserna 

Inom ramen för 2021 års digitaliseringsuppdrag har Boverket samverkat 

med länsstyrelserna och haft möten med deras översiktsplanenätverk.  

En av de viktigaste diskussionerna har handlat om hur länsstyrelsernas 

granskningsyttrande bör redovisas tillsammans med planen enligt 3 kap. 

20 § samt 7 kap. 3 § PBL och hur det bör anmärkas i planen om läns- 

styrelsen inte har godtagit en viss del enligt 3 kap. 5 § samt 7 kap. 3 § 

PBL. 

En stegvis utveckling har diskuterats där kommuner och regioner i ett 

första skede genom ÖP-modellen ges stöd att uppfylla kraven. Båda  

parterna är dock eniga om att i framtiden hade det varit önskvärt om läns-

styrelsernas granskningsyttrande blev mer geografiska samt tillhandahölls 

digitalt direkt från länsstyrelsen. Detta skulle minimera handpålägg-

ningen för kommuner och regioner samt säkerställa ett integrerat arbets-

sätt mellan kommun/region och länsstyrelse. 

5.7.6 Digitala planeringsunderlag 

Digitala översikts- och regionplaner medför i praktiken inga krav på  

digitala planeringsunderlag. Dock behövs en stor mängd planerings- 

underlag för framtagandet av en översikts- eller regionplan. Om planerna 

blir digitala ökar även kraven och förväntningarna på att tillhörande  

underlag ska vara digitalt och till en viss grad standardiserade så att det 

kan användas i planerna utan omfattande konvertering eller annan hand-

påläggning. Även krav på att denna typ av underlag tillhandahålls från en 

samlad åtkomstpunkt kommer att öka.  
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Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta en positiv utveckling 

men omställningen ställer utökade krav på producenter av planerings- 

underlag så väl på nationell, regional som kommunal nivå.  
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6 Författningsförslag 

6.1 Förslag till lag om ändring av Plan- och 
byggförordning (2011:338)  

 

Boverket föreslår en ändring i 2 kap. 5 § PBF. Ändringen innebär att 

motsvarande regler som gäller för detaljplan och planbeskrivning även 

kommer att omfatta översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter 

31 december 2026. Boverket behandlar inte lydelsen av ett nytt  

bemyndigande i denna rapport. 

Föreslagen lydelse 

 

2 kap. 5 c § 

Översikts- och regionplaner ska utformas så att uppgifterna i dem kan 

tillgängliggöras och behandlas digitalt. 

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022. 

2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 c § tillämpas först på översiktsplaner 

och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026. 

6.2 Motiv 
Utgångspunkten är att det är hela förvaltningsbeslutets innehåll i över-

siktsplan och regionplan som ska kunna överföras, behandlas och återges 

digitalt i original. Detta förutsätter också att det finns gemensamma  

standarder för långtidsbevarande av de digitala planerna. 

Den föreslagna regleringen innebär att alla påbörjade kommunomfattande 

planer eller påbörjade ändringar av planer efter den 31 december 2026 

ska följa kravet. Motsvarande reglering finns redan för detaljplaner. 

I Regeringens proposition 2017/18:132, Digitalisering av grundkartor och 

detaljplaner24, föreslogs ett införande av krav på digitala detaljplaner och 

grundkartor. Genom 16 kap. 1 a § PBL fick regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om standarder för  

utformning av detaljplaner och planbeskrivningar samt grundkartor. 

I senare förarbeten ”En utvecklad översiktsplanering (Prop. 

2019/20:52)”25 föreslogs att även översiktsplaner och regionplaner skulle 

omfattas av motsvarande reglering som för detaljplaner genom en  

ändring av 16 kap. 1 a § PBL. Ändringen genomfördes genom lagändring 

(2020:76) som trädde i kraft den 1 april 2020. 

 

24 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner (regeringen.se) (Hämtad 211206). 
25 En utvecklad översiktsplanering (regeringen.se) (Hämtad 211206). 
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Regeringen framför vidare att, ”i likhet med utredningen och en bred  

majoritet av remissinstanserna, att det är angeläget att främja enhetliga 

digitala arbetssätt. Med det arbete som nu bedrivs för att åstadkomma  

digitalt tillgängliga detaljplaner som förebild anser regeringen att det 

även bör införas krav på att översiktsplaner ska finnas tillgängliga  

digitalt.”  

6.2.1 Standardisering leder till effektivisering 

Av förarbetena ovan framgår att en digitalisering av samhällsbyggnads-

processen bör leda till effektivitetsvinster för berörda aktörer genom att 

information lättare kan återanvändas och bearbetas. För att potentialen 

med en digital process ska kunna tas tillvara behöver dock även  

aktörernas arbetssätt standardiseras och utvecklas.  

6.2.2 Kommunernas egna plattformar minskar 
samhällsvinsterna 

Utvecklingen mot digitala översiktsplaner har enligt förarbetena lett till 

att flera kommuner utvecklat egna plattformar där den enskilde ges nya 

möjligheter för att interagera med den kommunala planeringen, exempel-

vis genom att användaren själv kan tillföra underlag i digital form under 

planprocessen som andra kan ta del av. Det är i grunden en positiv  

utveckling som kan bidra till att vitalisera samrådet och främja  

medborgarinflytandet.  

Utvecklingen innebär samtidigt att kommunerna i dag tillhandahåller  

digital information i olika format för datalagring. Denna information kan 

därmed vara oläslig för den som inte har tillgång till den programvara 

som kommunen har utformat översiktsplanen med. Boverket menar att 

det därför är viktigt att skapa gemensamma standarder för överföring och 

behandling av information i översiktsplaner och regionplaner. 

6.2.3 Föreskrifter kan ge stöd för arkivering 

Kommunen behöver också, enligt förarbetena (Prop. 2019/20:52)26,  

använda sig av ett lagringsformat som uppfyller arkivlagens krav på  

beständighet för att kunna säkerställa funktionaliteten och läsbarheten 

över tid. De format som används för lagring av digital information i dag 

är inte nödvändigtvis universellt läsbara i morgon, eftersom nya format 

tillkommer i takt med att tekniken utvecklas samtidigt som andra format 

försvinner. Kommunen behöver, enligt förarbetena, således planera för 

att handlingen ska vara möjlig att arkivera redan när kommunen påbörjar 

arbetet med att upprätta en digital översiktsplan. Föreskrifter behöver  

utformas med hänsyn till behovet av att den färdiga planen ska kunna  

arkiveras. 

 

26 En utvecklad översiktsplanering (regeringen.se) (Hämtad 211206). 
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De tillämpningsproblem som finns i dag kring hur översiktsplanen kan 

utformas digitalt på grund av kravet på arkivbeständighet bör således 

kunna minska eller upphöra när föreskrifter för översiktsplaner har tagits 

fram. Boverket kommer parallellt med denna delrapport avrapportera för-

utsättningarna för att hantera digitala detaljplaner, översiktsplaner och 

regionplaner som originalhandlingar med förutsättningar för långtids- 

bevarande27. 

6.2.4 Nationell plattform för geodata 

Regeringen gav i april 2018 Lantmäteriet i uppdrag att ta fram lösningar 

för att tillgängliggöra all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och 

för att tillhandahålla detaljplaner nationellt28. Lösningen i form av en geo-

dataplattform är idag i drift för detaljplaner. 

I Boverkets nuvarande uppdrag ingår att arbeta med utgångspunkten i att 

översiktsplanerna ska vara tillgängliga i en central kontaktpunkt. I  

förarbetena (Prop. 2019/20:52)29 anger regeringen att det behövs fler  

åtgärder för att säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för hur 

översiktsplaner ska kunna tillgängliggöras och arkiveras i framtiden.  

Boverket har i detta uppdrag att utreda förutsättningarna för en reglering 

av digitala översiktsplaner som förvaltningsbeslut ur PBL-perspektiv 

samt förutsättningarna för att kunna tillgängliggöra och tillhandahålla  

sådan information i framtiden. 

Regelverket som håller på att skapas för digitala planer är primärt strikt 

knutet till tillämpningen av PBL och behoven vid efterföljande beslut. 

Boverket menar att frågan om att tillhandahålla informationen nationellt, 

utöver vad som följer av PBL och reglerna om fastighetsregistret30, är en 

annan fråga och som i grunden styrs av Inspire-direktivet om vissa miljö-

data och av PSI-direktivet om vissa värdefulla data. Den senare lag- 

stiftningen om värdefulla data har ännu inte införlivats i svensk rätt. Idag 

finns information om detaljplaner tillgängliga med stöd av fastighets- 

registerlagstiftningen. Det finns också möjlighet att via Lantmäteriets 

geodataplattform tillgängliggöra Inspire-data om kommunerna väljer att 

ansluta sig till plattformen. 

6.2.5 Översiktsplanens information 

Boverket har i flera år, genom utveckling av ÖP-modellen, verkat för 

möjligheterna att ta fram nya och digitalisera befintliga översiktsplaner. 

ÖP-modellen har hittills fokuserat på redovisningen på kartan av 

 

27 Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer, Rapport 2021:25,  

Boverket, Dnr. 970/2021 
28 Uppdrag till Lantmäteriet att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess  

(lantmateriet.se) 
29 En utvecklad översiktsplanering (regeringen.se) (Hämtad 211206). 
30 Lag (2000:224) om fastighetsregister 
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kommunens beslut. Översiktsplanen består även av andra delar som 

måste behandlas och redovisas i planen. Det handlar oftast om rena  

texter, illustrationer och bilder som berör förutsättningarna för hela  

kommunen. Det kan också handla om mer allmänna tematiska över- 

väganden som inte kan kopplas till en specifik geografisk plats. Dessa 

övergripande texter är lika mycket en del av planen som de utvecklings-

inriktningar eller mark- och vattenanvändningar som kommunen redo- 

visar som geoobjekt i en karta. Även om modellens primära fokus har  

varit översiktsplaner bygger regelverken i 3 kap. för översiktsplan och 7 

kap. PBL för regionplan på snarlika regleringar. ÖP-modellen bör där-

med till stor del kunna tillämpas för regionplaner också, dock med viss 

modifiering. 

En översiktsplan och regionplan består liksom detaljplan med dess plan-

beskrivning av information som inte naturligt tillfullo hör hemma i en 

traditionell geodatamodell. Planerna är till formen reglerade handlingar 

till ett förvaltningsbeslut. En plan är dock inte fullständig utan att alla  

delar finns i den reglerade handlingen/planen, oavsett om den är analog 

eller digital. Boverket har övervägt om endast kartredovisningen ska  

omfattas av föreskrifterna om digitala planer. Boverket menar att detta är 

omöjligt utifrån ett PBL-perspektiv där syftet är att skapa en samman- 

hållen process. Om endast en del av planbesluten kan återges och  

behandlas digitalt riskerar detta leda till att prövande myndigheter förleds 

att tro att samtlig planinformation är tillgänglig digitalt. Dessutom skulle 

det leda till svårigheter vid framtagande av handlingarna och dess  

bevarande om olika delar av besluten ska hanteras på olika sätt.  

Enligt de gällande föreskrifterna om detaljplan31 och planbeskrivning32 

ska de kunna återges och behandlas såsom de beslutades även efter en 

överföring. En sådan överföring kan vara till en annan myndighet eller till 

ett arkiv för långtidsbevarande. Motsvarande reglering är nödvändig 

också för översiktsplaner och regionplaner. Enligt Boverkets mening är 

planinformationen inte möjlig att separera utan att helheten går förlorad. 

Den tekniska lösningen måste kunna presentera och återge informations-

innehållet i förvaltningsbesluten som helhet och samtidigt kunna hanteras 

som smart geodata i de delar det bedöms som lämpligt med en lägstanivå 

för vad som ur ett samhällsperspektiv är kostnadseffektivt. 

All information behöver inte digitaliseras med hög detaljeringsgrad.  

Istället handlar det om till vilken grad olika informationsmängder,  

textmassa eller olika geodata ska kunna användas för till exempel olika 

AI-tjänster. Motsvarande analyser är redan gjorda för detaljplan där all 

data utifrån användarbehoven inte är kodad ner till minsta beståndsdel, 

 

31 Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan 
32 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning 
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utan handlar mer om strukturer och kluster för att inte onödigt tynga  

programvaror och databaser med onödig information. 

6.3 Konsekvenser av förordningsändringen 
En del kommuner arbetar redan digitalt vid framtagande av översikts- 

planer. Flera kommuner och Region Skåne använder ÖP-modellen. 

Den övergripande och självklara frågan som ett nytt regelverk har att lösa 

är hur informationen i planhandlingarna ska vara enhetligt strukturerad 

och beskriven. Det innebär ingen förändring i övrigt av vad som enligt  

lagen ska redovisas i en översiktsplan eller regionplan. 

Informationen i en översiktsplan är vital vid framtagande av detaljplaner, 

vid förhandsbesked och lovgivning utanför detaljplan, vid alla infra-

strukturärenden, tillståndsärenden, fastighetsbildningsärenden och för till 

exempel exploateringsföretag. En digital översiktsplan framtagen i en  

digital process möjliggör också en bättre medborgardialog eftersom plan-

förslaget kan kommuniceras utifrån alla användares behov tillsammans 

med annan geodata. 

De föreskrifter som förväntas utarbetas för tillämpningen av den  

föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 5 c § PBF avses bygga på motsvarande 

principer som föreskrifterna om detaljplan och planbeskrivning. I stället 

för planbestämmelsekatalogen är det ÖP-modellens struktur och begrepp 

som är vägledande för föreskrifternas innehåll. Föreskriften och ÖP- 

modellen kommer därmed att samspela. Om kommunen följer ÖP- 

modellen kommer kommunen att uppfylla föreskriften. ÖP-modellen i sig 

kommer dock inte vara en del av föreskriften utan precis som idag vara 

vägledning. Utifrån ÖP-modellen tar Boverket fram en tjänst mot- 

svarande planbestämmelsekatalogen med ett särskilt gränssnitt (API) för 

överföring.   

6.3.1 Påverkan på det kommunala självstyret 

Kraven i PBL på översiktsplan och regionplan är mer allmänt hållna än 

för detaljplan eftersom planerna inte är bindande och skalan är mer över-

gripande. Ingen av föreskrifterna om detaljplan eller planbeskrivning  

bedömdes påverka kommunernas självstyre. Föreskrifterna med stöd av 

ÖP-modellen ger en begrepps- och lagringsstruktur som stödjer en  

sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. Innehållskraven i PBL för en 

översiktsplan respektive regionplan påverkas inte av att det tillkommer 

ett nytt regelverk om digitala planer. Det som kommunen enligt PBL ska 

redovisa inordnas enligt ÖP-modellen och kan sedan användas i olika 

tjänster för statistik, exploatering med mera, samtidigt som informationen 

är förenlig med Inspire-direktivet.  

De kostnadsmässiga konsekvenserna bedöms som likartade som för  

detaljplaner. Den stora skillnaden är att kommunerna bara har en 
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kommunomfattande översiktsplan, som får ändras tematiskt eller inom ett 

särskilt område. Troligen är det få kommunomfattande översiktsplaner 

som kommer att tas fram inom de närmaste åren. Istället är det ändring av 

en översiktsplan som i ett första skede huvudsakligen kommer att träffas 

av förslaget. 

Det finns två regionplaneorgan i landet så kostnaden för dessa bedöms 

också vara begränsad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv om planer tas 

fram digitalt. 

6.4 Ikraftträdande 
Boverket anser att ett lämpligt ikraftträdande bedöms vara den 1 januari 

2027, så att de materiella kraven i 2 kap. PBF kommer att omfatta de 

översikts- och regionplaner som påbörjas efter valet 2026. Ikraftträdandet 

bör även ge kommuner och regioner goda förutsättningar att tillämpa  

föreskrifterna redan innan de träder i kraft den 1 januari 2027.  
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Införande av krav på digitala översikts- och regionplaner i plan- och 

byggförordningen 
Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att uppdra åt Boverket att fortsatt verka för en effektiv 

och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (dnr Fi2021/00948). Av 

uppdraget framgick att Boverket bl.a. skulle föreslå hur översikts- och regionplaner bör utformas i en 

digital miljö för att möjliggöra en effektiv samhällsplaneringsprocess och bidra till en god, säker och 

hållbar livsmiljö. Uppdraget är redovisat.  

Enligt uppdraget skulle Boverket bedriva sitt arbete utifrån följande tre utgångspunkter. För det 

första att myndigheten kommer att ges rätt att meddela föreskrifter om standarder för översikts- och 

regionplaner. För det andra att översikts- och regionplaner i framtiden bör finnas tillgängliga via en 

central kontaktpunkt, på motsvarande sätt som detaljplaner (jfr Lantmäteriets delrapport Nationellt 

tillgängliggörande av digitala detaljplaner). För det tredje att de aktuella föreskrifterna med hänsyn 

till den kommunala självstyrelsen inte får vara mer långtgående än vad som är nödvändigt. Samtidigt 

bör föreskrifterna enligt vad som angavs i uppdraget säkerställa att översikts-och regionplanerna 

uppnår en lämplig lägsta nivå.  

Boverket har avrapporterat uppdraget och i denna del tagit fram en rapport, Översikts- och 

regionplan i en digital miljö (2021:27). 

Som komplement till ovan nämnda rapport har detta förslag på bemyndigande tagits fram (se 

nedan).  

Boverket inväntar nu remittering av rapporten tillsammans med förslaget på bemyndigande. 

Bemyndigandet i 10 kap. plan- och byggförordningen  
Bemyndigandet för Boverket att meddela föreskrifter för digitala översikts- och regionplaner bör 

utformas i enlighet med det bemyndigande Boverket fått gällande föreskrifter för detaljplan och 

planbeskrivning (10 kap. 29 § PBF).  

Det bör närmast efter 10 kap. 30 § PBF införas en ny rubrik med lydelsen ”Standarder för utformning 

av översiktsplaner och regionplaner”. 

Under rubriken bör en ny paragraf, 10 kap. 31 §, införas, i vilken bemyndigandet regleras. Paragrafen 

bör ha följande lydelse:  

31 §   Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter 

om standarder för utformning av översiktsplaner och regionplaner enligt 3 och 7 kap. plan- och 

bygglagen (2010:900) och undantag från kravet i 2 kap. 5 c §. Förordning (2022:xx). 

Ikraftträdande  
Det bedöms vara lämpligt att ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft hösten 2022 

och att reglerna ska vara obligatoriska att tillämpa första gången 1 januari 2027.   
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 114  
 
Remiss - Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023-2027 
Diarienummer: RJL 2022/1218 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Hälsans miljömål 2023-2027”.  Det nya 
åtgärdsprogrammet ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2016–
2020. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet och avser 
att genomföra ett antal åtgärder i programmet. Några åtgärder behöver 
formuleras om eller förtydligas innan Region Jönköpings län kan ställa sig 
bakom ett genomförande. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-08 
• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 
• Bilaga till yttrande, svarsfil 
• Remiss åtgärdsprogram ”Hälsans miljömål 2023-2027” 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordförande ser ett värde i att man kopplar till cirkulär ekonomi gällande 
delen återbruk, åtgärd 12. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2022-08-08 RJL 2022/1218 

  

 

  
  

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Remiss åtgärdsprogram Hälsans 
miljömål 2023-2027, 501-3571-2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen i Jönköpings 
län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
åtgärdsprogram ”Hälsans miljömål 2023-2027”.  Det nya åtgärdsprogrammet 
ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2016–2020. 
 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet och avser att 
genomföra ett antal åtgärder i programmet. Några åtgärder behöver formuleras om 
eller förtydligas innan Region Jönköpings län kan ställa sig bakom ett 
genomförande. 

 Information i ärendet 
Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål löper över åren 2023–2027 och berör 
främst miljökvalitetsmålen frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker 
strålmiljö samt god bebyggd miljö. Dessutom berörs ett flertal mål i Agenda 2030. 
Syftet med Åtgärdsprogram Hälsans miljömål är att bidra till att nå nationella 
miljömål och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 
 
Under 2021 tog Länsstyrelsen initiativ till att bilda arbetsgrupper som fick i 
uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för de miljömål som ingår i programmet. 
Region Jönköpings län har deltagit i de arbetsgrupper som bedömdes vara 
relevanta. Remissen innehåller 28 förslag på åtgärder som kan genomföras av 
aktörer verksamma i Jönköpings län.  
 
Åtgärderna redovisas i följande fokusområden, vilka bedöms som särskilt viktiga 
för att möta utmaningarna för Hälsans miljömål. 
1. Giftfri miljö  
2. Hållbar produktion och konsumtion  
3. Livsmiljöer för god hälsa  
4. Hållbara städer och samhällen 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/1218 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-08 
• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 
• Bilaga till yttrande, svarsfil 
• Remiss åtgärdsprogram ”Hälsans miljömål 2023-2027” 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 
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Remissinstans: Region Jönköpings län

1. Aktörer som föreslås vara ansvarig för genomförandet fyller i kolumn D (ja/ nej/ ej relevant). Om flera aktörer anges som ansvariga för en åtgärd föreslås ibland en huvudansvarig aktör, som då är markerad med en stjärna.
2. Kommentar kan lämnas i kolumn E. Tex om din organisation föreslår förändring av åtgärdsförslaget som gör att organisationen sedan kan åta sig åtgärden. 

Nr Åtgärdsnamn Förslag på ansvarig för
genomförande

Vi avser att genomföra åtgärden/ delta i
genomförandet av åtgärden (välj Ja, Nej eller
Ej relevant i rullistan)

Kommentar av din organisation

Giftfri miljö
1 Öka kunskapen om handlingsplaner för förorenade

områden
Länsstyrelsen, kommunerna Ej relevant

2 Inventera och riskklassa förorenade områden Länsstyrelsen, kommunerna Ej relevant

3 Genomföra undersökningar av potentiellt förorenade
områden

Länsstyrelsen, kommunerna Ej relevant

4 Arbeta med saneringsåtgärder för förorenade
områden

Länsstyrelsen, kommunerna Ej relevant

5 Fasa ut farliga kemikalier Länsstyrelsen, Kommunerna,
Region Jönköpings län, näringsliv

Nej Region Jönköpings län deltar redan i motsvarande kemikalieutfasningsgrupper nationellt tillsammans med övriga regioner och har
redan kommit långt i detta arbete. Regioner i Sverige har liknande kemiska produkter och därav blir de frågor som diskuteras i
dessa grupper mer relevanta för regionernas verksamheter.

Att fasa ut farliga kemiska produkter är en viktig fråga för Region Jönköpings län att arbeta med, men eftersom motsvarande
kemikalieutfasningsgrupper finns på nationell nivå är bedömningen att Region Jönköpings län inte medverkar i den regionala
gruppen. Vid behov kan Region Jönköpings län vara med och stödja den grupp som bildas.

6 Säkerställa säker förvaring av kemikalier Kommunerna, Region Jönköpings
län och näringsliv.

Ja Detta arbete är till stor del redan genomfört och arbetas med löpande enligt rutin "Hantering av farliga kemiska produkter" samt
som mål i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram.

7 Öka kunskapen om kemikalier i detaljhandel Kommunerna Ej relevant

8 Minimera mängden farliga ämnen i barns förskole-
skolmiljöer

Kommunerna Ej relevant

9 Ställa kemikaliekrav i upphandling Kommuner, Region Jönköpings län Ja Region Jönköpings län uppfyller redan detta genom att ställa långtgående miljökrav i prioriterade upphandlingar. Kraven som
ställs skärps successivt.

Hållbar produktion och konsumtion
10 Minska avfallsmängderna och främja cirkularitet Samtliga aktörer Ja Detta är i linje med Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram och ett prioriterat område att arbeta med.

468



11 Minska användningen av engångsartiklar Kommuner, Region Jönköpings län,
privata aktörer

Ja Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra den under förutsättning att följande förtydligande
görs.

Punkterna i genomförandet bör rangordnas efter prioriteringsordning och det bör framgå att det är just en prioriteringsordning.
Som det ser ut nu i punktlistan hamnar byte till flergångsmaterial sist. Region Jönköpings län ser gärna att prioriteringsordningen
följer följande priotrappa:

1. Som förstahandsval ska flergångsprodukter väljas.
2. Om flergångsalternativ inte finns ska i första hand material av förnybar råvara i form av trä, papper eller fibrer från växtriket
väljas.
3. I andra hand ska återvunnen plast väljas.
4. I tredje hand ska biobaserad plast väljas, exempelvis Bio-PE som är tillverkad av förnybar råvara.

12 Skapa cirkulära flöden av bygg- och rivningsresurser Kommuner, kommunala bolag,
privata aktörer, Region Jönköpings
län, Länsstyrelsen.

Ja Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra den under förutsättning att förbättringsförslag i
kommentaren nedan beaktas.

För att länet ska nå större framgång efterfrågas ett länsövergripande systematiskt samarbete med till exempel återbruksdepåer i
länet, vilket också lyfts i åtgärden. Detta har börjat växa fram i andra regioner och län. En svårighet med att återbruka
byggprodukter är just att de måste förvaras någonstans innan de kan hamna i sin nya byggnad. Enskilda verksamheter har inte
resurser för att skapa ett gott cirkulärt återbruk på egen hand. Appen Locum market skulle till exempel kunna vidgas till ett helt
län. Region Jönköpings län som bedriver sjukvård med stora hygieniska krav kan ibland ha svårt att återbruka internt, men kan
med fördel ha fina byggvaror som är av intresse för andra. Samarbeten såsom Östergötland bygger klimatneutralt (ÖBKN) gynnar
denna typ av samverkan.

Region Jönköpings län genom Energikontor Norra Småland åtar sig att bidra med kompetens och erfarenhet av samverkan för att
etablera ett nätverk där insatser för främjande av cirkulära flöden av bygg- och rivningsavfall kan ingå, utifrån förutsättningen att
tillgång finns till medel antingen via befintliga projekt eller annan extern finansiering. Det ligger dock utanför Energikontorets
mandat att upprätta och drifta en återbruksdepå, vilket ges som exempel på samordnande aktivitet. Däremot kan Energikontoret
inom ramen för ett bygg- och fastighetsnätverk verka för att en återbruksdepå ska etableras i samverkan med andra aktörer. Det
är dock osannolikt att detta ryms inom aktörers ordinarie budget utan extern finansiering kommer sannolikt krävas.

Det framgår dock inte i åtgärdsprogrammet för hälsans miljömål varför åtgärd 12 behövs då den redan i nästan identiska ordalag
finns med i åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan, se aktivitet a under åtgärd 10 - ”Skapa bättre cirkulära flöden vid
byggnation och renovering”

Förbättringsförslag för uppföljning av åtgärd 12
i) Aktiviteten "Ett länsövergripande stöd och samordnande funktion är etablerat alternativt inkluderat i redan befintligt nätverk"
bör snarare tillhöra G (helt genomförd) än H (genomförd till hälften) då åtgärden är binär och därmed inte kan genomföras till
hälften.
ii) Uppföljningen för de aktörer som ansvarar för de samordnande aktiviteterna bör möjliggöra att fånga fler aspekter än de
föreslagna, rent kvantitativa aspekterna såsom vikt och kr.
iii) Uppföljning för övriga aktiviteter t.ex. aktiviteten "Utbilda berörd personal i cirkulärt byggande" försvåras av att det inte är
tydligt huruvida det räcker om 1 person har genomgått en utbildning i cirkulärt byggande för att aktiviteten ska anses genomförd.
Vad är också en utbildning, räcker det med att lyssna på ett webbinarium?

Förbättringsförslag för tabellen med exempel på aktiviteter:
i) Aktiviteten ”Ta fram rutin för återbruksinventering” bör inbegripa implementering av rutinen i verksamheten då det är själva
implementeringen som skapar effekt. Dessutom vore det effektivare om en aktör ansvarar för att ta fram en mall för rutin som
övriga aktörer kan utgå ifrån och anpassa till sin verksamhet.
ii) Tabellen skulle med fördel kunna utökas med aktiviteter som riktar sig mot planeringsstadiet av en byggnad, exempelvis
"Designa byggprodukter och konstruktioner för att möjliggöra demontering som underlättar återbruk"

13 Underlätta för delning av produkter och tjänster Kommuner, näringsliv, Region
Jönköpings län, organisationer,
Länsstyrelsen

Ja Åtgärden är i linje med Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram när det kommer till att se över hur den egna organisationen
kan bli mer delande. Exempel på åtgärder är möbelförråd och cykelpool. Region Utveckling kan vara stödjande i att främja,
informera och stimulera aktörer genom till exempel finansiering av olika insatser på området.
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14 Genomföra utbildning och studiebesök kring cirkulär
ekonomi och industriell symbios

Kommuner, Region Jönköpings län Nej Region Jönköpings län föreslår att hela åtgärd 14 tas bort i åtgärdsprogram för Hälsans miljömål då den återfinns i Minskad
klimatpåverkan 2021-2025. De insatser som föreslås speglar det som idag genomförs inom projektet Vägar till hållbar utveckling.
Det projektet avslutas vid halvårsskiftet 2023 och de åtgärder som kommer att genomföras efter projektet är inte planerade eller
resurssatta. Regional utveckling kommer att främja, stimulera och finansiera genom projektmedel inom området men ser inte att
det är relevant att ta med den planeringen i åtgärdsprogram för Hälsans miljömål. Åtgärder inom cirkulär ekonomi och industriell
symbios finns även / istället med i åtgärdsprogram 2021-2025 för Minskad klimatpåverkan.

15 Skapa möjligheter för hållbara livsstilar Länsstyrelsen*, Kommunerna,
Region Jönköpings län*

Ja Region Jönköpings län genom Energikontor Norra Småland åtar sig att bidra med kompetens och erfarenhet av beteendefrågor
utifrån förutsättningen att Region Jönköpings län har medel (via befintliga projekt eller annan extern finansiering) för detta.
Åtgärdens fokus är på tema kring "bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken." Då arbete med till exempel börsen och biffen inte
är Energikontorets huvudsakliga fokus krävs samverkan med annan aktör (inom RJL eller Länsstyrelsen) för arbete med åtgärden i
sin helhet och för att kunna driva den.
Regional utveckling berörs utifrån livsmedelsstrategins fokusområde Attityder.
Regional utveckling kan vara stödjande inom åtgärdsområdet genom att främja och stimulera med projektmedel och finansiering i
linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Förslag på redaktionell ändring: I sista stycket, sista meningen i bakgrunden bör  "..eller /genom/ att göra hållbara och
hälsosamma matval." läggas till direkt efter.
Förslag på redaktionell ändring. I genomförandet del a saknas ett "tar". Det ska stå tar fram.

Livsmiljöer för god hälsa
16 Etablera hälsofrämjande utomhusmiljöer på förskole-

och skolgårdar
Länsstyrelsen, Kommunerna*,
Region Jönköpings län

Ja Region Jönköpings län avser att genomföra del c av åtgärden. Del c handlar om att anordna Temadag/seminarium i tillsammans
med Länsstyrelsen för att inspirera och lyfta goda exempel.

Det bör framgå av åtgärden om det enbart är förskola och grundskola som omfattas eller även andra typer av skolor såsom
gymnasieskola, högskola och folkhögskola. När detta förtydligats är det relevant för Region Jönköpings län att bedöma om även
Region Jönköpings län bör omfattas av del a och b i åtgärden (i nuläget nämns inte Region Jönköpings län som en ansvarig aktör
för del a och b). I Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram finns åtgärder som syftar till att skapa hälsofrämjande utemiljöer
och att gynna den biologiska mångfalden.

0

17 Etablera platser för tätortsnära odling Kommunerna Ej relevant Förslag på redaktionell ändring: Syftet kan omformuleras."Syftet med åtgärden är att öka kunskapen, medvetenheten och
produktionen av lokal mat…"
Tätortsnära odling producerar inte tillräckligt mycket för att kunna ha så stor betydelse för länets livsmedelsproduktion. Som det
står nu är just huvudsyftet med åtgärden ökad livsmedelsproduktion. Detta bedöms inte vara rimligt utan huvudsyftet bör istället
vara att öka kunskapen och skapa medvetenhet. Viss livsmedelsproduktion är mer en bonus som man får på köpet.

18 Genomföra modellberäkningar av luftkvalitet vid
förtätning och ny-exploatering

Kommunerna Ej relevant

19 Sprida information om vedeldning Kommunerna Ej relevant
20 Minska hälsoskadligt buller Kommunerna Ej relevant
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21 Minska spridning av plast, mikroplast och nanoplast Kommunerna, Region Jönköpings
län, Föreningar

Ja Av de aktiviteter som anges i genomförandet är det enbart följande två aktiviteter som är relevanta för Region Jönköpings läns
verksamheter:
- Inte använda konstgräs på andra ytor som inte är fotbollsplaner.
- Upphandla alternativ till textilier som släpper ifrån sig mikroplast.

Region Jönköpings län ställer sig bakom dessa båda aktiviteter.
Hållbara städer och samhällen

22 Främja fysisk aktivitet i städer och samhällen Kommunerna Ej relevant
23 Etablera attraktiva allmänna platser för unga Kommunerna Ej relevant Förslag på redaktionell ändring: I bakgrunden efter "skola" lägg till "kiosker/butiker/restauranger".
24 Integrera social hållbarhet i fysisk planering Länsstyrelsen*, kommunerna Ej relevant
25 Etablera kulturmiljösamverkan Jönköpings län Länsstyrelsen, kommunerna Ej relevant
26 Upprätta regionala etappmål för kulturhistoriskt

värdefull bebyggelse
Länsstyrelsen, kommunerna Ej relevant

27 Aktualisera underlag för kulturmiljövärden Kommunerna, Länsstyrelsen Ej relevant
28 Skydda särskilt värdefull kulturmiljö Kommunerna, Länsstyrelsen Ej relevant
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Ange din övriga synpunkter på förslaget, både detaljerade och generella. Disponera dina kommentarer efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer.
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Lista -rör ej
Ja
Nej
Ej relevant
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

  

                      
                      

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
       
 

Remiss - åtgärdsprogram, Hälsans 
miljömål, 501-3571-2022 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över åtgärdsprogram 
Hälsans miljömål 2023-2027 för Jönköpings län. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet och avser att 
genomföra ett antal åtgärder i åtgärdsprogrammet. Några åtgärder behöver 
formuleras om, eller förtydligas innan Region Jönköpings län kan ställa sig bakom 
ett genomförande. 

Synpunkter på förslaget 
Synpunkter på åtgärdsförslagen har lämnats i den särskilda svarsfilen där 
Länsstyrelsen önskar få svaren för respektive åtgärd. En sammanfattning av 
Region Jönköpings läns synpunkter lämnas nedan. 
 
Övergripande synpunkter på remissen 
Delar av åtgärdsprogrammet kopplar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
och dess handlingsplaner. Delar av åtgärdsprogrammet är även i linje med Region 
Jönköpings läns hållbarhetsprogram 2021-2025. Samverkan mellan Länsstyrelsen 
i Jönköpings län och Region Jönköpings län i detta är därför betydelsefull. Ett 
antal åtgärder i åtgärdsprogrammet er inte relevanta för Region Jönköpings län 
och i vissa fall har Region Jönköpings län redan kommit så långt att ett 
genomförande inte är aktuellt. Vår roll kan då istället bli att stötta övriga aktörer. 
 
Åtgärd 5, Fasa ut farliga kemikalier 
Region Jönköpings län avser inte att genomföra åtgärden. Region Jönköpings län 
deltar redan i motsvarande kemikalieutfasningsgrupper nationellt tillsammans 
med övriga regioner och har redan kommit långt i detta arbete. Regioner i Sverige 
har liknande kemiska produkter och därav blir de frågor som diskuteras i dessa 
grupper mer relevanta för regionernas verksamheter. 
 
Att fasa ut farliga kemiska produkter är en viktig fråga för Region Jönköpings län 
att arbeta med, men eftersom motsvarande kemikalieutfasningsgrupper finns på 
nationell nivå är bedömningen att Region Jönköpings län inte medverkar i den 
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regionala gruppen. Vid behov kan Region Jönköpings län vara med och stödja den 
grupp som bildas. 
 
Åtgärd 6, Säkerställa säker förvaring av kemikalier 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den. Detta arbete är till stor del redan genomfört och arbetas med löpande enligt 
rutin "Hantering av farliga kemiska produkter" samt som mål i vårt 
hållbarhetsprogram. 
 
Åtgärd 9, Ställa kemikaliekrav i upphandling 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den. Region Jönköpings län uppfyller redan detta genom att ställa långtgående 
miljökrav i prioriterade upphandlingar. Kraven som ställs skärps successivt. 
 
Åtgärd 10, Minska avfallsmängderna och främja cirkularitet 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den. Detta är i linje med Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram och ett 
prioriterat område att arbeta med. 
 
Åtgärd 11, Minska användningen av engångsartiklar 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den under förutsättning att följande förtydligande görs. 
 
Punkterna i genomförandet bör rangordnas efter prioriteringsordning och det bör 
framgå att det är just en prioriteringsordning. Som det ser ut nu i punktlistan 
hamnar byte till flergångsmaterial sist. Region Jönköpings län ser gärna att 
prioriteringsordningen följer följande priotrappa: 
1. Som förstahandsval ska flergångsprodukter väljas. 
2. Om flergångsalternativ inte finns ska i första hand material av förnybar råvara i 
form av trä, papper eller fibrer från växtriket väljas. 
3. I andra hand ska återvunnen plast väljas.  
4. I tredje hand ska biobaserad plast väljas, exempelvis Bio-PE som är tillverkad 
av förnybar råvara. 
 
Åtgärd 12, Skapa cirkulära flöden av bygg- och rivningsresurser 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den under förutsättning att förbättringsförslag i kommentaren nedan beaktas. 
 
För att länet ska nå större framgång efterfrågas ett länsövergripande systematiskt 
samarbete med till exempel återbruksdepåer i länet, vilket också lyfts i åtgärden. 
Detta har börjat växa fram i andra regioner och län. En svårighet med att återbruka 
byggprodukter är just att de måste förvaras någonstans innan de kan hamna i sin 
nya byggnad. Enskilda verksamheter har inte resurser för att skapa ett gott 
cirkulärt återbruk på egen hand. Appen Locum market skulle till exempel kunna 
vidgas till ett helt län. Region Jönköpings län som bedriver sjukvård med stora 
hygieniska krav kan ibland ha svårt att återbruka internt, men kan med fördel ha 
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fina byggvaror som är av intresse för andra. Samarbeten såsom Östergötland 
bygger klimatneutralt (ÖBKN) gynnar denna typ av samverkan.  
 
Region Jönköpings län genom Energikontor Norra Småland åtar sig att bidra med 
kompetens och erfarenhet av samverkan för att etablera ett nätverk där insatser för 
främjande av cirkulära flöden av bygg- och rivningsavfall kan ingå, utifrån 
förutsättningen att tillgång finns till medel antingen via befintliga projekt eller 
annan extern finansiering. Det ligger dock utanför Energikontorets mandat att 
upprätta och driva en återbruksdepå, vilket ges som exempel på samordnande 
aktivitet. Däremot kan Energikontoret inom ramen för ett bygg- och 
fastighetsnätverk verka för att en återbruksdepå ska etableras i samverkan med 
andra aktörer. Det är dock osannolikt att detta ryms inom aktörers ordinarie 
budget utan extern finansiering kommer sannolikt krävas.  
 
Det framgår dock inte i åtgärdsprogrammet för hälsans miljömål varför åtgärd 12 
behövs då den redan i nästan identiska ordalag finns med i åtgärdsprogrammet för 
minskad klimatpåverkan, se aktivitet a under åtgärd 10 - ”Skapa bättre cirkulära 
flöden vid byggnation och renovering”  
 
Förbättringsförslag för uppföljning av åtgärd 12 
i) Aktiviteten "Ett länsövergripande stöd och samordnande funktion är etablerat 
alternativt inkluderat i redan befintligt nätverk" bör snarare tillhöra G (helt 
genomförd) än H (genomförd till hälften) då åtgärden är binär och därmed inte 
kan genomföras till hälften.  
ii) Uppföljningen för de aktörer som ansvarar för de samordnande aktiviteterna 
bör möjliggöra att fånga fler aspekter än de föreslagna, rent kvantitativa 
aspekterna såsom vikt och kr.  
iii) Uppföljning för övriga aktiviteter t.ex. aktiviteten "Utbilda berörd personal i 
cirkulärt byggande" försvåras av att det inte är tydligt huruvida det räcker om 1 
person har genomgått en utbildning i cirkulärt byggande för att aktiviteten ska 
anses genomförd. Vad är också en utbildning, räcker det med att lyssna på ett 
webbinarium?  
 
Förbättringsförslag för tabellen med exempel på aktiviteter: 
i) Aktiviteten ”Ta fram rutin för återbruksinventering” bör inbegripa 
implementering av rutinen i verksamheten då det är själva implementeringen som 
skapar effekt. Dessutom vore det effektivare om en aktör ansvarar för att ta fram 
en mall för rutin som övriga aktörer kan utgå ifrån och anpassa till sin 
verksamhet. 
ii) Tabellen skulle med fördel kunna utökas med aktiviteter som riktar sig mot 
planeringsstadiet av en byggnad, exempelvis "Designa byggprodukter och 
konstruktioner för att möjliggöra demontering som underlättar återbruk" 
 
Åtgärd 13, Underlätta för delning av produkter och tjänster 
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den. Åtgärden är i linje med Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram när det 
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kommer till att se över hur den egna organisationen kan bli mer delande. Exempel 
på åtgärder är möbelförråd och cykelpool. Regional utveckling kan vara stödjande 
i att främja, informera och stimulera aktörer genom till exempel finansiering av 
olika insatser på området. 
 
Åtgärd 14, Genomföra utbildning och studiebesök kring cirkulär ekonomi 
och industriell symbios 
Region Jönköpings län föreslår att hela åtgärd 14 tas bort i åtgärdsprogram för 
Hälsans miljömål då den återfinns i Minskad klimatpåverkan 2021-2025. De 
insatser som föreslås speglar det som idag genomförs inom projektet Vägar till 
hållbar utveckling. Det projektet avslutas vid halvårsskiftet 2023 och de åtgärder 
som kommer att genomföras efter projektet är inte planerade eller resurssatta. 
Regional utveckling kommer att främja, stimulera och finansiera genom 
projektmedel inom området men ser inte att det är relevant att ta med den 
planeringen i åtgärdsprogram för Hälsans miljömål. Åtgärder inom cirkulär 
ekonomi och industriell symbios finns även / istället med i åtgärdsprogram 2021-
2025 för Minskad klimatpåverkan. 
 
Åtgärd 15, Skapa möjligheter för hållbara livsstilar 
Region Jönköpings län genom Energikontor Norra Småland åtar sig att bidra med 
kompetens och erfarenhet av beteendefrågor utifrån förutsättningen att Region 
Jönköpings län har medel (via befintliga projekt eller annan extern finansiering) 
för detta. Åtgärdens fokus är på tema kring "bilen, biffen, bostaden, börsen och 
butiken." Då arbete med till exempel börsen och biffen inte är Energikontorets 
huvudsakliga fokus krävs samverkan med annan aktör (inom RJL eller 
Länsstyrelsen) för arbete med åtgärden i sin helhet och för att kunna driva den. 
Regional utveckling berörs utifrån livsmedelsstrategins fokusområde Attityder.  
Regional utveckling kan vara stödjande inom åtgärdsområdet genom att främja 
och stimulera med projektmedel och finansiering i linje med den regionala 
utvecklingsstrategin. 
Förslag på redaktionell ändring: I sista stycket, sista meningen i bakgrunden bör  
"..eller /genom/ att göra hållbara och hälsosamma matval." läggas till direkt efter. 
Förslag på redaktionell ändring. I genomförandet del a saknas ett "tar". Det ska stå 
tar fram. 
 
Åtgärd 16, Etablera hälsofrämjande utomhusmiljöer på förskole- och 
skolgårdar 
Region Jönköpings län avser att genomföra del c av åtgärden. Del c handlar om 
att anordna Temadag/seminarium i tillsammans med Länsstyrelsen för att 
inspirera och lyfta goda exempel. 
 
Det bör framgå av åtgärden om det enbart är förskola och grundskola som 
omfattas eller även andra typer av skolor såsom gymnasieskola, högskola och 
folkhögskola. När detta förtydligats är det relevant för Region Jönköpings län att 
bedöma om även Region Jönköpings län bör omfattas av del a och b i åtgärden (i 
nuläget nämns inte Region Jönköpings län som en ansvarig aktör för del a och b). 
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I Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram finns åtgärder som syftar till att 
skapa hälsofrämjande utemiljöer och att gynna den biologiska mångfalden. 
 
Åtgärd 17, Etablera platser för tätortsnära odling  
Åtgärden är ej relevant för Region Jönköpings län. Dock finns synpunkter på hur 
åtgärden är formulerad. 
 
Förslag på redaktionell ändring: Syftet kan omformuleras. ”Syftet med åtgärden är 
att öka kunskapen, medvetenheten och produktionen av lokal mat…" 
Tätortsnära odling producerar inte tillräckligt mycket för att kunna ha så stor 
betydelse för länets livsmedelsproduktion. Som det står nu är just huvudsyftet 
med åtgärden ökad livsmedelsproduktion. Detta bedöms inte vara rimligt utan 
huvudsyftet bör istället vara att öka kunskapen och skapa medvetenhet. Viss 
livsmedelsproduktion är mer en bonus som man får på köpet. 
 
Åtgärd 21, Minska spridning av plast, mikroplast och nanoplast  
Region Jönköpings län ställer sig positiva till åtgärden och avser att genomföra 
den. Av de aktiviteter som anges i genomförandet är det enbart följande två 
aktiviteter som är relevanta för Region Jönköpings läns verksamheter:  
- Inte använda konstgräs på andra ytor som inte är fotbollsplaner. 
- Upphandla alternativ till textilier som släpper ifrån sig mikroplast. 
Region Jönköpings län ställer sig bakom dessa båda aktiviteter. 
 
Åtgärd 23, Etablera attraktiva allmänna platser för unga 
Åtgärden är ej relevant för Region Jönköpings län. Dock finns synpunkter på hur 
åtgärden är formulerad. Förslag på redaktionell ändring: I bakgrunden efter 
"skola" lägg till "kiosker/butiker/restauranger". 
 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande i nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Jane Ydman  
Regiondirektör 
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Remissinstans:
Fyll i:

1. Aktörer som föreslås vara ansvarig för genomförandet fyller i kolumn D (ja/ nej/ ej relevant). Om flera aktörer anges som ansvariga för en åtgärd föreslås ibland en huvudansvarig aktör, som då är markerad med en stjärna.
2. Kommentar kan lämnas i kolumn E. Tex om din organisation föreslår förändring av åtgärdsförslaget som gör att organisationen sedan kan åta sig åtgärden. 

Nr Åtgärdsnamn
Förslag på ansvarig för
genomförande

Vi avser att genomföra åtgärden/ delta i
genomförandet av åtgärden (välj Ja, Nej eller
Ej relevant i rullistan) Kommentar av din organisation

Giftfri miljö

1
Öka kunskapen om handlingsplaner för förorenade
områden Länsstyrelsen, kommunerna

2 Inventera och riskklassa förorenade områden Länsstyrelsen, kommunerna

3
Genomföra undersökningar av potentiellt förorenade
områden Länsstyrelsen, kommunerna

4
Arbeta med saneringsåtgärder för förorenade
områden Länsstyrelsen, kommunerna

5 Fasa ut farliga kemikalier
Länsstyrelsen, Kommunerna,
Region Jönköpings län, näringsliv

6 Säkerställa säker förvaring av kemikalier
Kommunerna, Region Jönköpings
län och näringsliv.

7 Öka kunskapen om kemikalier i detaljhandel Kommunerna

8
Minimera mängden farliga ämnen i barns förskole-
skolmiljöer Kommunerna

9 Ställa kemikaliekrav i upphandling Kommuner, Region Jönköpings län
Hållbar produktion och konsumtion

10 Minska avfallsmängderna och främja cirkularitet Samtliga aktörer

11 Minska användningen av engångsartiklar
Kommuner, Region Jönköpings län,
privata aktörer

12 Skapa cirkulära flöden av bygg- och rivningsresurser

Kommuner, kommunala bolag,
privata aktörer, Region Jönköpings
län, Länsstyrelsen.

13 Underlätta för delning av produkter och tjänster

Kommuner, näringsliv, Region
Jönköpings län, organisationer,
Länsstyrelsen

14
Genomföra utbildning och studiebesök kring cirkulär
ekonomi och industriell symbios Kommuner, Region Jönköpings län

15 Skapa möjligheter för hållbara livsstilar
Länsstyrelsen*, Kommunerna,
Region Jönköpings län*

Livsmiljöer för god hälsa

16
Etablera hälsofrämjande utomhusmiljöer på förskole-
och skolgårdar

Länsstyrelsen, Kommunerna*,
Region Jönköpings län

17 Etablera platser för tätortsnära odling Kommunerna

18
Genomföra modellberäkningar av luftkvalitet vid
förtätning och ny-exploatering Kommunerna

19 Sprida information om vedeldning Kommunerna
20 Minska hälsoskadligt buller Kommunerna

21 Minska spridning av plast, mikroplast och nanoplast
Kommunerna, Region Jönköpings
län, Föreningar

Hållbara städer och samhällen
22 Främja fysisk aktivitet i städer och samhällen Kommunerna
23 Etablera attraktiva allmänna platser för unga Kommunerna
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24 Integrera social hållbarhet i fysisk planering Länsstyrelsen*, kommunerna
25 Etablera kulturmiljösamverkan Jönköpings län Länsstyrelsen, kommunerna

26
Upprätta regionala etappmål för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse Länsstyrelsen, kommunerna

27 Aktualisera underlag för kulturmiljövärden Kommunerna, Länsstyrelsen
28 Skydda särskilt värdefull kulturmiljö Kommunerna, Länsstyrelsen
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Sammanfattning 
Syftet med Åtgärdsprogram Hälsans miljömål är att bidra till att nå nationella miljömål och 
de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.  

Åtgärdsprogrammet kommer gälla under åren 2023 till 2027 och berör främst miljökvali-
tetsmålen frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö samt god bebyggd 
miljö. Dessutom berörs ett flertal mål i Agenda 2030. 

Förslaget till åtgärdsprogram har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköping i samverkan med 
aktörer i länet utifrån regionala utmaningar och förutsättningar.  

Åtgärdsprogrammet innehåller 28 förslag på åtgärder som kan genomföras av aktörer verk-
samma i Jönköpings län. Åtgärderna redovisas i följande fokusområden, vilka bedöms som 
särskilt viktiga för att möta utmaningarna för Hälsans miljömål.  

1. Giftfri miljö 

2. Hållbar produktion och konsumtion 

3. Livsmiljöer för god hälsa 

4. Hållbara städer och samhällen 
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Åtgärder samlad lista 

Åtgärderna i översikt  

Nummer Åtgärdsnamn   Ansvarig aktör 

Giftfri miljö  

1  Öka kunskapen om handlingsplaner för förorenade om-

råden 

Länsstyrelsen, kommunerna 

2 Inventera och riskklassa förorenade områden Länsstyrelsen, kommunerna 

3 Genomföra undersökningar av potentiellt förorenade 

områden 

Länsstyrelsen, kommunerna 

4 Arbeta med saneringsåtgärder för förorenade områden Länsstyrelsen, kommunerna 

5 Fasa ut farliga kemikalier Länsstyrelsen, Kommunerna, Region 

Jönköpings län, näringsliv 

6 Säkerställa säker förvaring av kemikalier Kommunerna, Region Jönköpings 

län och näringsliv. 

7 Öka kunskapen om kemikalier i detaljhandel Kommunerna 

8 Minimera mängden farliga ämnen i barns förskole- och   

skolmiljöer 

Kommunerna  

9 Ställa kemikaliekrav i upphandling Kommuner, Region Jönköpings län 

Hållbar konsumtion och produktion 

10 Minska avfallsmängderna och främja cirkularitet Samtliga aktörer 

11 Minska användningen av engångsartiklar Kommuner, Region Jönköpings län, 

privata aktörer 

12 Skapa cirkulära flöden av bygg- och rivningsresurser Kommuner, kommunala bolag, pri-

vata aktörer, Region Jönköpings län, 

Länsstyrelsen. 

13 Underlätta för delning av produkter och tjänster Kommuner, näringsliv, Region Jönkö-

pings län, organisationer, Länsstyrel-

sen 

14 Genomföra utbildning och studiebesök kring cirkulär 

ekonomi och industriell symbios 

Kommuner, Region Jönköpings län 

15 Skapa möjligheter för hållbara livsstilar Länsstyrelsen*, Kommunerna, Region 

Jönköpings län* 

Livsmiljöer för god hälsa  

16 Etablera hälsofrämjande utomhusmiljöer på förskole- 

och skolgårdar  

Länsstyrelsen, Kommunerna*, Region 

Jönköpings län 

17 Etablera platser för tätortsnära odling   Kommunerna  

18 Genomföra modellberäkningar av luftkvalitet vid förtät-

ning och ny-exploatering 

Kommunerna  

19 Sprida information om vedeldning Kommunerna  

20 Minska hälsoskadligt buller Kommunerna  

21 Minska spridning av plast, mikroplast och nanoplast   Kommunerna, Region Jönköpings 

län, Föreningar  

Hållbara städer och samhällen 

22 Främja fysisk aktivitet i städer och samhällen Kommunerna  

23 Etablera attraktiva allmänna platser för unga Kommunerna  

24 Integrera social hållbarhet i fysisk planering Länsstyrelsen*, kommunerna 

25 Etablera kulturmiljösamverkan Jönköpings län   Länsstyrelsen, kommunerna 

26 Upprätta regionala etappmål för kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse 

Länsstyrelsen, kommunerna 

27 Aktualisera underlag för kulturmiljövärden Kommunerna*, Länsstyrelsen  

28 Skydda särskilt värdefull kulturmiljö Kommunerna, Länsstyrelsen 
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Inledning 
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella miljökvalitetsmålen fungerar 
som riktmärken för miljöarbetet i Sverige på nationell, regional och lokal nivå.  

I Jönköpings län finns fem olika åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammen är 
tematiska och berör olika miljömål. Tillsammans bildar åtgärdsprogrammen en helhet som 
tillsammans med annat miljöarbete i länet bidrar till att nå miljömålen och de målen för 
hållbar utveckling i Agenda 2030. Arbetet är en möjlighet att samla aktörerna och gemen-
samt komma fram till prioriterade åtgärder som länet kan samlas kring. Åtgärdsprogram-
men gäller parallellt och revideras vid olika tidpunkter. Det nya åtgärdsprogrammet Hälsans 
miljömål ska gälla mellan åren 2023 och 2027 och ersätter Åtgärdsprogram Hälsans miljö-
mål 2016-2021. 

 

Figur 1: Kopplingen mellan nationella miljömålen och Agenda 2030 och länets åtgärdsprogram 

Syfte, mål och avgränsningar 
Syftet med åtgärdsprogrammet är öka förutsättningar för att förbättra miljötillståndet i lä-
net. Programmet ska även ge vägledning och stöd för prioritering av insatser i regionala 
och lokala miljömålsarbetet för att nå de berörda miljökvalitetsmålen samt de globala målen 
för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

Åtgärdsprogrammet ska leda till kraftfulla åtgärder som genomförs i samverkan av aktörer i 
länet. 
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Länsstyrelsens uppdrag 
Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att miljökvalitetsmålen nås på regional nivå, en del i 
detta är att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram. Länsstyrelsen ska 
bland annat samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet. Länsstyrelsen har också 
en viktig roll i att verka för att genomföra Agenda 2030 på regional nivå. För att få ett 
större genomslag för agendan samverkar Länsstyrelsen med andra aktörer. Att integrera 
Agenda 2030 de regionala åtgärdsprogrammen är en del av det regionala arbetet för nå de 
globala hållbarhetsmålen.  

Avgränsningar och kopplingar till andra styrande  

dokument 
Hälsans miljömål berör många olika sakområden och flera av dessa områden finns också 
med i andra styrdokument som rör aktörer i Jönköpings län. Vissa områden som nämns i 
fokusområdena berör åtgärder i andra åtgärdsprogram och handlingsplaner.  

Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål är ett av fem åtgärdsprogram för miljömålen i länet. 
Övriga åtgärdsprogram är:  

• Åtgärdsprogram Vattnets miljömål 2023-2027  

• Grön handlingsplans åtgärdsprogram 2018-2022 

• Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

• Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 2021-2025 

Det finns flera överlappningar och kopplingar mellan de olika åtgärdsprogrammen. Några 
av åtgärderna i detta åtgärdsprogram kan med fördel genomföras i samverkan med åtgärder 
i de andra programmen. 

Hälsans miljömål har även koppling till många andra styrdokument och målsättningar på 
såväl nationell som regional nivå. I listan nedan finns några exempel. 

• Regional utvecklingsstrategi1 

• Regional livsmedelsstrategi2 

• Klimat- och energistrategi för Jönköpings län3 

• Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa i Jönköpings län4 

• Sveriges strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi5  

 

1 Regional utvecklingsstrategi 

2 Regional livsmedelsstrategi  

3 Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 

4 Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa i Jönköpings län 

5 Sveriges strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi 
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• Nationella folkhälsopolitiska mål6  

• Friluftslivspolitiska målen7  

• Sveriges mål om att genomföra Agenda 20308 

Sveriges miljömål 
I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål och ett övergripande generationsmål. Det 
övergripande målet för svensk miljöpolitik är att de stora miljöproblemen ska vara lösta till 
år 2030 (till år 2050 för Begränsad klimatpåverkan).  

Syftet med miljömålssystemet är att få ett strukturerat miljöarbete med en systematisk upp-
följning av miljöpolitiken. Miljömålen gäller alla och ska tillämpas på alla nivåer i det 
svenska samhället.  

Miljömålssystemet består av tre sorters mål: 

• Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. 

• Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet vi vill att miljön ska ha 2030. Till varje mål 
finns ett antal preciseringar som förtydligar vad miljökvalitetsmålet innebär. Precise-
ringarna är viktiga som vägledning för arbetet med miljökvalitetsmålen och vid uppfölj-
ningen av om de nås. 

• Etappmålen är mer inriktade på åtgärder istället för att beskriva miljötillståndet. Etapp-
målen är inte uppdelade per miljökvalitetsmål. De flesta etappmål riktar sig till nation-
ella myndigheter. Etappmålen beslutas i olika omgångar och har olika mål år. 
 

Generationsmålet lyder: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generat-
ion lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." 

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom 
en generation. Miljöpolitiken ska fokusera på att: 

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 
hållbart.  

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns po-
sitiva inverkan på människors hälsa främjas.  

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 

• En god hushållning sker med naturresurserna. 

 

6 Nationella folkhälsopolitiska mål 

7 Friluftslivspolitiska målen 

8 Sveriges mål om att genomföra Agenda 2030 
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• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 
påverkan på miljön. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- 
och hälsoproblem som möjligt. 

Information om arbetet för miljömålen finns på webbplatsen Sveriges miljömål9. 

Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål berör främst miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri 
miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö.  

Sve

 

Figur 2: Sveriges miljömål: Illustration: Tobias Flygar 

Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030  
Agenda 2030 är världens gemensamma agenda för omställning till ett hållbart samhälle. Det 
övergripande syftet med Agenda 2030 är att arbeta samlat för en hållbar utveckling ur soci-
alt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. För att ringa in särskilt viktiga områden och 
utmaningar innehåller agendan 17 mål och till dem hör 169 delmål som världens länder har 
enats om. Alla länder och alla aktörer i samhället är viktiga för att genomföra Agenda 2030 
och tillsammans jobba för att nå målen om hållbar utveckling. I Sverige arbetar vi med den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 genom arbetet med miljömålen. Problemen är i 

 

9 Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 
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många fall globala, men lösningarna är ofta lokala och aktörer i länet har en betydelsefull 
roll i att bidra till Sveriges arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling. 

Åtgärdsprogram Hälsans miljömål relaterar främst till mål 1: ingen fattigdom, mål 3; hälsa 
och välbefinnande, mål 4: god utbildning för alla, mål 8: anständiga arbetsvillkor och eko-
nomisk tillväxt, mål 9; hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10: minska 
ojämlikhet, mål 11: hållbara städer och samhällen, mål 12: hållbar konsumtion och produkt-
ion, mål 13: bekämpa klimatförändringar, mål 15: ekosystem och biologisk mångfald och 
mål 17: genomförande och globalt partnerskap 

 

 

Figur 3: Illustration över de globala målen för hållbar utveckling som främst kopplar till åtgärdsprogrammet  

Framtagande och process 
Framtagandet av det nya åtgärdsprogrammet påbörjades under våren 2021 genom framta-
gandet av en omvärlds- och nulägesanalys, se bilaga 1. Länsstyrelsen anordnade sedan 
workshop med deltagare från berörda aktörer, till exempel kommunerna, kommunala bo-
lag, Region Jönköpings län och föreningar, för att utifrån utmaningarna i nulägesanalysen 
identifiera de områden som bör vara prioriterade för åtgärder i länet. Underlagen från 
workshopen användes för att ta fram fyra fokusområden.  

Arbetsgrupper med representanter från berörda aktörer tillsattes under hösten 2021. Ar-
betsgrupperna har tagit fram åtgärder utifrån fokusområdena och dess utmaningar. I ar-
betsgrupperna har representanter från kommunerna, Region Jönköpings län Naturskydds-
föreningen, June avfall och LRF medverkat.  

Länsstyrelsens ambition med arbetet var att få en hög kompetens och bred representation 
från olika aktörer i länet. Genom den breda representationen vill Länsstyrelsen att pro-
grammet ska bli väl förankrat för att skapa samordningsvinster och bättre effektivitet i ar-
betet för att nå miljömålen. Arbetsgruppernas uppgift var att ta fram åtgärder som kräver 
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flera aktörers gemensamma kunskap och samverkan, får mer effekt av att genomföras av 
flera aktörer samtidigt samt sker inom eftersatta områden. 

Uppföljning 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet följs varje år upp av Länsstyrelsen och varje aktör gör en 
bedömning av hur långt man kommit. Uppföljningen sker i åtgärdswebben10, som är ett 
publikt webbverktyg för uppföljning och redovisning av länens regionala åtgärdsprogram 
för miljömål.  

Uppföljningen av genomförandet av respektive åtgärd bedöms enligt en genomförande-
grad. En vägledning för bedömning av genomförandegraden finns för alla respektive åt-
gärd.  

G: Åtgärden är genomförd helt, eller i huvudsak, alternativ pågår kontinuerligt. 

H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. 

P: Åtgärden är påbörjad men ej genomförd till hälften. 

E: Åtgärden är ej påbörjad. 

Ej relevant: Åtgärden är ej relevant.  

Uppföljningen omfattar även en kort beskrivning av vad som gjorts. Länsstyrelsen gör en 
sammanställning och analys av åtgärdsuppföljningen som publiceras på vår webbplats. I åt-
gärdswebben kan varje aktör själv göra utdrag för att sammanställa sina egna men även lä-
nets resultat i det format som passar varje aktör. 

Halvtidsavstämning 
Länsstyrelsen planerar att göra en halvtidsavstämning när halva programperioden är ge-
nomförd. Halvtidsavstämningen ska ge svar på vilka åtgärder som kan kräva fler insatser 
och varför samt om några åtgärder behöver justeras eller ska strykas. Berörda aktörer infor-
meras om översynen och det finns möjligheter att komma med synpunkter och önskemål 
på förändringar i åtgärdsformuleringarna. Länsstyrelsen tar fram förslag på hur åtgärderna 
kan ändras, under det arbetet tas det kontakt med berörda aktörer för diskussion. När för-
slaget är klart skickas det till berörda aktörer för att ge dem möjlighet att bestämma om de 
vill ändra sina åtaganden utifrån ändringarna. Då ges även chansen att åta sig fler åtgärder 
eller avsäga sig åtgärder. 

Läshänvisning 
Åtgärdsprogrammet innehåller fyra fokusområden med tillhörande åtgärder. 

 

10 www.åtgärdswebben.se 
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Fokusområdena är 

1. En giftfri miljö 
2. Hållbar produktion och konsumtion 
3. Livsmiljöer för en god hälsa 
4. Hållbara städer och samhällen 

 

I avsnitten för vart och ett av fokusområdena redovisas regionala åtgärder som bedöms sär-
skilt viktiga för att öka de regionala förutsättningarna att nå miljömålen och miljödimens-
ionen av Agenda 2030. För varje åtgärd visas kopplingen till relevanta miljökvalitetsmål och 
mål i Agenda 2030. Varje åtgärdsbeskrivning följer en given uppställning. Samtliga åtgärder 
ska genomföras under programperioden 2023–2027.  

För att klara de uppsatta målen i sin helhet behövs åtgärder av olika slag och medverkan 
från många olika aktörer under lång tid framöver. Under rubriken ”Ansvar” anges den or-
ganisation som förväntas genomföra åtgärden, eller medverka i genomförandet om det är 
flera organisationer som anges. Om flera organisationer anges som ansvariga för en åtgärd 
föreslås en huvudansvarig där det är möjligt. Huvudansvarig är då markerad med en stjärna. 
Under arbetets gång har arbetsgrupperna försökt att skatta nyttan av varje åtgärd för mil-
jön. Detta bland annat för att vid prioriteringen av vilka åtgärder som ska ingå i program-
met kunna väga nyttan och kostnaden. 
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Fokusområde: 

En giftfri miljö 

Miljökvalitetsmål:  
Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Grundvatten av god kvalitet 

 

Globala mål för hållbar utveckling i Agenda 

2030: 

 

Kemikalier finns överallt i vår vardag. Vi behöver minska de miljö- och hälsofarliga ämnena 
genom förebyggande åtgärder, skapa en giftfri vardag samt genomföra tillsyn av pågående 
och nedlagda miljöfarliga verksamheter. 

Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produk-
ter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors hälsa och 
den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. 
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1. Öka kunskapen om handlingsplaner för 

förorenade områden 

Syfte och mål 

Syftet är att öka kunskapen hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare om hur hand-
lingsplaner kan användas som verktyg i verksamheters egenkontroll. En ökad användning 
av handlingsplaner för förorenade områden ger förutsättningar för ett kontinuerligt arbete 
för att säkerställa att åtgärder vidtas som minskar miljöbelastningen från föroreningar. 

Bakgrund 

Det finns ett behov av att arbeta mer kontinuerligt med förorenade områden på pågående 
verksamheter, både från tillsynsmyndighetens och verksamheternas sida. Idag är arbetet 
ofta händelsestyrt och frågor om hantering av föroreningar inom verksamhetsområdet ak-
tualiseras när bolagen exempelvis vill göra ändringar i sin verksamhet, bygga eller anlägga 
nytt. För tillsynsmyndigheterna finns en risk att all tid läggs på händelsestyrda aktiviteter 
och att frågor som gäller ett mer långsiktigt förhållningssätt till föroreningarna får stå åt si-
dan. Genom att verksamhetsutövare upprättar handlingsplaner för förorenade områden går 
det att åstadkomma ett mer kontinuerligt och långsiktigt arbete, vilket också gynnar förut-
sättningarna för att göra mer genomtänkta prioriteringar. Förutom miljövinsten finns även 
andra positiva effekter av ett aktivt arbete med handlingsplaner. Det kan till exempel 
handla om ekonomiska samordningsvinster vid provtagning eller saneringsinsatser. 

Förorenade områden finns sällan med i företagens egenkontroll. Det är därför viktigt att 
belysa att frågan bör finnas med på samma sätt som övriga miljöfrågor, både i verksamhets-
utövarens egenkontroll och i tillsynsmyndighetens tillsyn av verksamheterna. 

Genomförande 

För att genomföra åtgärden ska följande steg göras: 

a) Länsstyrelsen fortsätter med tillsynsvägledning kring handlingsplaner för förore-
nade områden och utbildar handläggare på kommun och länsstyrelsen. 

b) Handläggare vid länsstyrelsen och på kommunerna informerar sina respektive till-
synsobjekt om handlingsplaner för förorenade områden. 

Ansvariga aktörer 

a) Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen och kommunerna 
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Effekt och uppföljning 

Genom att få verksamhetsutövare att upprätta handlingsplaner över förorenade områden 
skapas en grund för ett långsiktigt arbete som kontinuerligt ska minska miljöbelastningen 
samt att förorenade områden i ökande utsträckning åtgärdas. 

G: Tillsynsmyndigheten har informerat alla pågående verksamheter i riskklass 1 och 2, eller 
om verksamheten inte inventerats som branschklass 1 och 2, om att framtagande av en 
handlingsplan för förorenade områden finns som ett verktyg inom egenkontrollen och att 
verksamhetsutövarna kan börja använda sig av den. 

H: Minst hälften av alla pågående verksamheter i riskklass 1 och 2, eller om verksamheten 
inte inventerats som branschklass 1 och 2, har informerats om handlingsplaner som verk-
tyg. 

P: Handläggare har utbildats i hur handlingsplaner kan användas. 

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Kostnad och finansiering 

Ingen merkostnad i tillsynsarbetet. Budgeterade skattemedel och tillsynsavgifter.  

2. Inventera och riskklassa förorenade  

områden 

Syfte och mål 

Målet är att öka kännedom om potentiellt förorenade områden för att undvika skador på 
människors hälsa och miljön. Syftet med åtgärden är att göra en systematisk inventering 
och riskklassning av samtliga potentiellt förorenade områden i länet. 

Bakgrund 

Inventeringen utförs enligt MIFO-metodiken som är indelad i två faser, en orienterande in-
samling och sammanställning av information i MIFO Fas 1 och en översiktlig miljöteknisk 
undersökning i MIFO fas 2.  

MIFO Fas 1 bygger på informationsinsamling, utifrån detta görs en samlad bedömning och 
objektet tilldelas en riskklass. Riskklassningen används sedan som ett prioriteringsverktyg 
för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med provtagningar på ett misstänkt föro-
renat område (MIFO Fas 2). 
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Naturvårdsverket har genomfört en branschkartläggning som ligger till grund för olika 
branschers riskklassning. 

Åtgärden var också med i Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2016-2021 men riktade sig då 
mer specifikt mot förorenade områden i den löpande miljötillsynen. Åtgärden blev då inte 
helt genomförd och den bedöms vara viktig för samtliga objekt, både där ansvar finns och 
där det saknas. Det är av betydelse att inventeringen slutförs eftersom den utgör en viktig 
prioriteringsgrund för vilka förorenade områden som behöver utredas vidare. Resurser be-
höver därför avsättas för att slutföra inventeringen. 

Genomförande 

Alla potentiellt förorenade områden i länet med branschklass (BKL) 1och 2 i EBH-stödet 
och med status ”identifiering avslutad, inventering ej påbörjad” ska vid utgången av pro-
gramperioden ha inventerats och riskklassats enligt MIFO fas 1 (Metodik för Inventering 
av Förorenade Områden11). I de fall en fullständig MIFO-fas 1 inte är möjlig eller lämplig 
att genomföra kan tillsynsmyndigheten istället ange en bedömd riskklass, vilken då motive-
ras, eller göra en bedömning av ändrad status i EBH-stödet till ”identifiering avslutad-ingen 
åtgärd” och ange en motivering till varför det inte bedöms motiverat att arbeta vidare med 
objektet.    

Kommunerna och Länsstyrelsen arbetar med målsättningen att senast till utgången av pro-
gramperioden ska alla potentiellt förorenade områden i länet ha inventerats och riskklassats 
enligt MIFO fas 1. De branscher som ska inventeras har huvudsakligen BKL 1 och 2 enligt 
Naturvårdsverkets branschkartläggning.  

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDET 

Åtgärden har synergieffekter med åtgärd 4 i Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat 
klimat som handlar om risk för översvämning och skred vid förorenade områden. 

Det är positivt om det i inventeringsskedet också tas hänsyn till risk för översvämning, ras 
och skred. Även om föroreningen är av mildare karaktär kan den orsaka stor skada om den 
sprids vid en översvämning.  

Ansvariga aktörer 

Länsstyrelsen och kommunerna ansvarar för sina respektive tillsynsobjekt. 

Effekt och uppföljning 

En inventering enligt MIFO fas 1 ger kunskap om på vilka platser det är prioriterat att göra 
mer detaljerade undersökningar och ger en översiktlig bedömning av miljö- och hälsorisker 
på objektet. 

G: Alla potentiellt förorenade områden i kommunen som härrör från prioriterade 
branscher (BKL 1 och 2) har inventerats och riskklassats eller att bedömningen har gjort att 
status i EBH-stödet kan sättas till ”identifiering avslutad - ingen åtgärd”. 

 

11 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/inventering-av-fororenade-omraden/ 
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H: Minst hälften av de potentiellt förorenade områdena i kommunen är inventerade och 
riskklassade. 

P: Handlingsplan/verksamhetsplan för arbetet finns och inventering har påbörjats. 

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen  

Kostnad och finansiering 

Arbetstiden samt eventuellt konsultarvode för att utföra inventering enligt MIFO fas 1 fi-
nansieras av ansvariga verksamhetsutövare/fastighetsägare (objekt med ansvar) och kom-
mun/länsstyrelse (objekt utan ansvar).  
 

En MIFO fas 1-inventering kostar i genomsnitt 15 000–30 000 kronor att utföra. Den ge-
nomsnittliga tillsynstiden för tillsynsmyndigheten där inventering utförs på konsultbasis el-
ler av en verksamhetsutövare/fastighetsägare/exploatör är cirka två arbetsdagar (16 tim-
mar) per objekt. Om tillsynsmyndigheten själv utför inventeringen uppskattas tidsåtgången 
till cirka 40 timmar per objekt.  

Kommunernas arbetstid kan delvis täckas av tillsynsavgifter. I övrigt sker finansiering ge-
nom kommunens budgetanslag. 

3. Genomföra undersökningar av potentiellt    

förorenade områden 

Syfte och mål 

Målet är att få en översiktlig bild av inom vilka områden det kan finnas föroreningar. Syftet 
med åtgärden är att genomföra undersökning av potentiellt förorenade områden i länet. 

Bakgrund 

Inventeringen utförs enligt MIFO-metodiken (Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden) som är framtagen av Naturvårdsverket12. MIFO fas 2 är en översiktlig undersök-
ning vars syfte är att ge en översiktlig bild av om föroreningar finns inom det aktuella om-
rådet och i vilka halter, förutsättningar för spridning och exponering samt skyddsobjekt. 
MIFO fas 2 innebär provtagning av till exempel mark och grundvatten samt utvärdering av 

 

12 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/inventering-av-fororenade-omraden/ 
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resultaten, vilket inkluderar en riskklassning av den undersökta platsen. Objekt som är aktu-
ella för fas 2 är sådana som har bedömts tillhöra riskklass 1 och 2 i den första orienterade 
studien (fas 1).  

Det övergripande nationella målet är att alla förorenade områden i riskklass 1 och 2 är åt-
gärdade till år 2050. För att det ska gå att nå dit måste resurser avsättas. Det är viktigt att 
takten i kommunernas och Länsstyrelsens verksamhetsplan återspeglar den takt som be-
hövs för att nå målet. 

Genomförande 

Undersökningar enligt MIFO fas 2 ska utföras på förorenade områden i riskklass 1 och 2 i 
enlighet med kommunens/Länsstyrelsens verksamhetsplan eller motsvarande dokument. 

Länsstyrelsen och kommunerna förelägger ansvariga att utföra översiktlig undersökning 
och riskklassning. I de fall det inte finns någon ansvarig kan statliga bidragsmedel sökas. 

Ansvariga aktörer 
Länsstyrelsen och kommunerna ansvarar för sina respektive tillsynsobjekt. 

Effekt och uppföljning 

En inventering enligt MIFO fas 2 ger kunskap om området är förorenat eller inte och om 
fördjupade undersökningar och eventuella riskminskande åtgärder behöver genomföras.  

G: Målet med åtgärden är uppnått, åtgärden är helt genomförd i enlighet med plan. 

H: Minst 75 procent av åtgärden är genomförd. 

P: Minst en MIFO fas 2 utredning är genomförd. 

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen  

Kostnad och finansiering 

En MIFO fas 2 undersökning kostar i genomsnitt 150 000-200 000 kronor. Detta finansie-
ras av ansvariga verksamhetsutövare/fastighetsägare eller med statliga medel där ansvar 
saknas. Länsstyrelsen ansöker årligen om bidrag för tillsyn från Naturvårdsverket och har 
även möjlighet att söka bidrag för undersökningar i de fall ansvar saknas. Statens medel är 
emellertid begränsade och endast ett fåtal objekt kan beviljas bidrag för undersökningar 
varje år. Kommunernas arbetstid kan delvis täckas av tillsynsavgifter. 
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4. Arbeta med saneringsåtgärder av  

förorenade områden 

Syfte och mål 
Syftet med efterbehandling av förorenade områden, objekt i riskklass 1 och 2, är att långsik-
tigt minska riskerna för människors hälsa och miljön.  

Bakgrund  
Det finns i Jönköpings län 61 objekt i riskklass 1 (mycket stor risk) och drygt 560 objekt i 
riskklass 2 (stor risk). Om det ska vara möjligt att åtgärda alla områden i riskklass 1 och 2 
till år 2050 måste åtgärdstakten öka. Det är viktigt att takten i kommunernas och Länssty-
relsens verksamhetsplan återspeglar den takt som behövs för att nå målet. 

Genomförande 
Arbetet med saneringsåtgärder ska utföras på förorenade områden i riskklass 1 och 2 i en-
lighet med kommunens/Länsstyrelsens verksamhetsplan eller motsvarande dokument. 

Ansvariga aktörer 
Länsstyrelsen och kommunerna ansvarar för sina respektive tillsynsobjekt. 

Miljöeffekt och uppföljning 
Förorenade områden kan medföra en rad negativa effekter för människors hälsa och mil-
jön, både idag och i framtiden. Efterbehandlingen innebär att miljön saneras på ett sådant 
sätt att riskerna för människors hälsa och miljön minskas till en acceptabel nivå. 

G: Målet med åtgärden är uppnått, åtgärden är helt genomförd i enlighet med plan. 

H: Minst 75 procent av åtgärderna i planen är genomförd. 

P: Arbete med saneringsåtgärder har påbörjats på ett riskklass 1- eller 2-objekt. 

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen  
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Kostnad och finansiering 
Arbetstid samt utrednings- och åtgärdskostnader. Kostnaden för en sanering kan vara 
mycket varierande allt från några hundratusen till dryga 100 miljoner kronor. Åtgärden fi-
nansieras av ansvariga verksamhetsutövare och fastighetsägare och/eller statligt stöd. För-
utsatt att objektet är färdigutrett är den genomsnittliga arbetstiden för tillsynsmyndigheten 
vid åtgärden cirka 60-70 dagar per objekt. Tiden kan dock variera utifrån objektspecifika 
förhållanden. Kommunernas arbetstid kan delvis täckas av tillsynsavgifter. 

5. Fasa ut farliga kemikalier  

Syfte och mål 

Minska användningen och spridningen av farliga kemikalier i länet genom ökat fokus på re-
gelbundet och strukturerat utfasningsarbete.  

Bakgrund 
Många företag och organisationer använder ett stort antal kemikalier på olika håll i verk-
samheten. För att minska riskerna med spridning och kunna arbeta effektivt med utfasning 
av farliga ämnen behövs det övergripande kunskap om vilka kemikalier som finns i organi-
sationen och hur de används. Detta kan göras genom ett kemikaliehanteringssystem som 
kontinuerligt uppdateras. 

Farliga kemikalier kan till exempel vara vattendirektivsämnen, ämnen i Kemikalieinspekt-
ionens PRIO-databas13 samt ämnen i Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHAs) kandi-
datförteckning14, tillståndsämnen och begränsningsämnen enligt Reach15. Minskning av far-
liga kemikalier kan ske genom substitution, det vill säga att ämnet byts ut mot ett mindre 
farligt ämne (produktvalsprincipen), eller att processen förändras så att det farliga ämnet 
inte längre behövs i produktionen och verksamheten. Vidare ska verksamhetsutövaren 
upprätta en kemikalieförteckning16. 

Några av de största utmaningarna är att användningen och produktionen av kemikalier 
ökar kraftigt i världen. Den globala handeln med kemikalier och varor leder till att farliga 
kemiska ämnen sprids vid tillverkningen, under användningen och i avfallsledet.  

 

13 PRIO-databasen 

14 kandidatförteckning 

15 Begräsningar enligt Reach 

16 Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 
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Fler ämnen läggs till EU:s kandidatförteckning och förändringar sker för andra listade äm-
nen. Att arbeta fortlöpande och systematisk är därför nödvändigt för att fasa ut farliga ke-
mikalier. Åtgärden utgår från preciseringen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som anger 
att ”användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört”.  

Genomförande 

FÖR KOMMUNERNA, REGION JÖNKÖPINGS LÄN OCH LÄNSSTYRELSEN: 

En kemikalieutfasningsgrupp bildas med representanter från varje kommun, Region Jönkö-
pings län samt Länsstyrelsen. Deltagare i gruppen ska vara till exempel kemikaliestrateger, 
miljömålsstrateger eller miljö- och hälsoskyddsinspektörer.  

Gruppen träffas två gånger per år för att dela erfarenheter om kemikalieutfasning inom 
olika kommunala förvaltningar samt diskuterar gemensamma projekt som kommunerna vill 
genomföra under året och en plan för arbetet tas fram. Representant från Länsstyrelsen 
samordnar gruppen och tar fram dagordning. De olika kommunerna turas om att vara värd 
för träffarna. 

FÖR KOMMUNERNA OCH LÄNSSTYRELSEN (I SIN ROLL SOM TILLSYNSMYNDIG-

HETER): 

i. Tillsynsmyndigheten går ut med information om målet till verksamhetsutövarna.  
ii. Informationsmaterial om kemikalieförteckning på Länsstyrelsens hemsida uppdate-

ras angående framtagande av handlingsplan för utfasning.    
iii. Tillsynsmyndigheten arbetar aktivt i tillsynen med att lyfta frågan och arbeta för att 

verksamhetsutövarna har uppdaterade kemikalieförteckningar och handlingsplaner 
för utfasning.  

Ansvariga aktörer 

Länsstyrelsen, Kommunerna, Region Jönköpings län 

Effekt och uppföljning 

Risken för spridning och exponering av farliga kemikalier minskar om användandet i länet 
minskar. Möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet ökar. 

Åtgärden bidrar till en miljömålsstyrd tillsyn med fokus på att minska användningen av far-
liga ämnen. I samband med slutuppföljning av programmet följs det upp hur väl deltagande 
aktörer lyckats med att jobba fortlöpande och systematiskt för att minska användningen av 
farliga ämnen. 

LÄNSSTYRELSEN OCH KOMMUNERNA  
G: punkt i-iii ska vara genomförda.  

Kemikalieutfasningsgruppen har träffats regelbundet under programperioden. 

H: punkt i-ii ska vara genomförda.  

Kemikalieutfasningsgruppen har träffats vid minst ett tillfälle. 

P: punkt i ska vara genomförd. 
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Kemikalieutfasningsgruppen har startats.  

E: Ej påbörjad 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Kostnad och finansiering 

Finansiering i befintlig verksamhet. Substitution kan leda till ökade eller minskade kostna-
der.  

6. Säkerställa säker förvaring av kemikalier  

Syfte och mål 

Att förebygga ohälsa, olycksfall och utsläpp orsakade av bristfällig förvaring av kemikalier, 
samt förhindra stöld och illegal användning av kemikalier17.  

Bakgrund 

Säker förvaring av kemikalier är viktig av såväl arbetsmiljö-, miljö- som säkerhetsskäl. För-
råd och förrådsskåp behöver regelbundet ses över och dess innehåll gallras. Vissa kemika-
lier blir oanvändbara med åren eller i värsta fall farligare, andra får inte samförvaras. Förrå-
dens ventilation, invallning och brandskydd ska uppfylla kraven för dess innehåll. 

Även risken för stöld och illegal användning av kemikalier måste beaktas. Vissa verksam-
heter kan utgöra ett mål i sig då ett sabotage kan få stora konsekvenser i form av utsläpp av 
skadliga ämnen, brand eller explosion. Andra verksamheter kan råka ut för stöld av kemika-
lier som kan användas för att orsaka skada på annan plats. Den skada som kan åstadkom-
mas med kemikalier beror i viss utsträckning på mängden, men även mindre kvantiteter kan 
ge stor effekt beroende på kemikaliernas egenskaper och den aktuella situationen. Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har aktuell information om kemikalier som 
kan utgöra en säkerhetsrisk18.  

Genomförande 

Denna åtgärd fokuserar på förråd med farliga ämnen i ren form, men även förråd med öv-
riga kemiska produkter (blandningar) omfattas ifall de innehåller produkter med 

 

17 ”Kemikalier” omfattar i denna åtgärd såväl kemiska produkter i form av rena ämnen som blandningar. 
18 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brottsforebyggande/kemiska-hot/ 

507



ÅTGÄRDSPROGRAM HÄLSANS MILJÖMÅL 2023-2027 - REMISSVERSION 

 

 

 26 

faropiktogram. Prioritera förråd med större antal eller mängd kemiska produkter samt de 
som finns nära barn och unga, till exempel skolornas kemikalieförråd. Rutin ska finnas för 
att säkerställa kontinuerlig uppdatering av kemikalieförteckningar under arbetets gång. 

a) Kemiska produkter som inte längre finns något behov av rensas ut från förråden 
och tagits omhand på ett säkert sätt. 

b) Av MSB utpekade kemikalier rensas ut från förråden, alternativt har en säker förva-
ring och hantering (om det finns fortsatt behov av den kemiska produkten och den 
inte kan ersättas). 

En del av de utpekade kemikalierna är vanligt förekommande och nödvändiga för vissa 
verksamheter. För dessa gäller istället att en tillräckligt säker förvaring och kontrollerad an-
vändning säkerställs. 

c) Kemiska produkter som är hälso- eller miljöfarliga till exempel innehåller utfas-
ningsämnen19 ska rensas ut från förråden, alternativt har säker förvaring och hante-
ring (om det finns fortsatt behov av den kemiska produkten och den inte kan ersät-
tas). 

d) Kemikalieförrådens skick och lämplighet ses över och uppfyller gällande krav på sä-
ker förvaring20.  

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDE 

Uppföljningen kan samordnas med ordinarie tillsynsverksamhet. I detta fall berörs flera 
olika tillsynsfunktioner på såväl kommunal (miljö- och hälsoskyddsförvaltning och rädd-
ningstjänst), regional (länsstyrelse) som nationell nivå (Arbetsmiljöverket och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap).   

Ansvariga aktörer 

Kommunerna, Region Jönköpings län och näringsliv. 

Effekt och uppföljning 

Riskerna för ohälsa, olycksfall och utsläpp av farliga kemikalier minskar. Utrensningen av 
kemikalier som det inte längre finns något behov av minskar liksom den samlade expone-
ringen för kemiska ämnen.  

 

G: a, b, c och d är genomförda. 

H: a, b och c är genomförda/påbörjade. 

P: a och b är genomförda/påbörjade.   

 

19 https://www.kemi.se/prioguiden/start/prios-kriterier-for-utfasningsamnen-och-prioriterade-riskminskningsamnen 

20 Regler och vägledning för en säker förvaring av kemikalier finns bland annat på Arbetsmiljöverkets och 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsidor. 
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E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande.  

Kostnad och finansiering 

Arbetstid för genomförande. 

Kostnad för omhändertagande av farligt avfall (de kemikalier som rensas ut). 

Kostnad för förbättringar av förrådens säkerhet (till exempel bättre ventilation, invallning 
och brand/stöldskydd).   

7. Öka kunskapen om kemikalier inom  

detaljhandeln 

Syfte och mål 
Att fler företag samt deras leverantörer får kunskap reglerna och riskerna med kemikalier i 
varor, kemiska och kosmetiska produkter.  Målet är att minska exponeringen och sprid-
ningen av farliga ämnen.  

Bakgrund 
För den som är distributör och säljer kemiska produkter finns regler kring bland annat han-
tering av produkterna. Distributören har även en skyldighet att ge information till kund om 
produkten innehåller särskilt farliga ämnen och hur de ska hanteras på ett säkert sätt. I tidi-
gare genomförda nationella tillsynsprojekt på varor, kemiska produkter och kosmetiska 
produkter i butiker där Kemi (Kemikalieinspektionen) och Läkemedelsverket har varit sam-
manhållande, har det framkommit att det många gånger finns brister i det som säljs till kon-
sument. Butikerna saknar ofta kunskap om vad som gäller innan man ställer ut olika varor 
och kemiska-/kosmetiska produkter till försäljning. Bristerna riskerar att drabba konsu-
mentens hälsa direkt eller på längre sikt och kan samtidigt bli ett miljöproblem när produk-
ter sköljs ut i avloppet eller blir ett avfall. Genom att öka kunskapen hos butikerna har de 
möjlighet att ställa krav på sina leverantörer vilket ger effekt uppåt i leverantörskedjan.  

Genomförande 
Tillsyn inom detaljhandel kan exempelvis bedriva inom följande områden:  

• Kontroll av hårfärg, smyckeskontroll 

• Kosmetiska produkter till barn 
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• Märkning av kemiska produkter 

• Tillsyn av varor (biocidbehandlade och innehåll av farliga ämnen) 

• Tillsyn av bekämpningsmedel (biocidprodukter och växtskyddsmedel)  

• Tillsyn av hudkrämer  

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDE 

Tillsynsinsatser kan genomföras i de nationella tillsynsprojekt som riktas mot detaljhandeln 
under programperioden.  

Ansvariga 
Kommunerna (i sin roll som tillsynsmyndighet) 

Effekt och uppföljning 

Ett ökat medvetande om vilka ämnen som förekommer i varor kan bidra till att konsumt-
ionen av varor som innehåller skadliga ämnen minskar.  

G: Tillsyn inom detaljhandel har genomförts inom två eller fler områden.  

H: Tillsyn inom detaljhandel har genomförts inom ett område. 

P: Tillsynsinsatser är inplanerade. 

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö 

Agenda 2030: Mål 3 god hälsa och välbefinnande 

Kostnad och finansiering 

Inom befintlig budget 

8. Minimera mängden farliga ämnen i barns 

förskole- och skolmiljö 

Syfte och mål 

Syftet är att minimera antalet produkter och material innehållande farliga ämnen i barns 
förskole- och skolmiljöer, så att de exponeras för sådana i mindre utsträckning.  
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Bakgrund 

Denna åtgärd är tänkt som en fortsättning på ”Kemikalier i förskolan” från Åtgärdspro-
gram Hälsans miljömål 2016-2021. Många förskolor har därför redan gjort punktinsatser 
men alla har inte ett kontinuerligt arbete i frågan. Alla kommuner har heller inte följt upp 
vilket arbete som återstår enligt sina åtgärdsplaner. Jämfört med ”Kemikalier i förskolan” 
vidgas också omfattningen till att även inkludera grundskolor (inklusive dess skolkök och 
kostverksamheter). 

Barn och unga är mer känsliga för farliga ämnen än vuxna. Det beror på att deras kroppar, 
till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, inte är färdigutvecklade. Barn 
har också tunn och ömtålig hud. De andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande 
till sin vikt jämfört med vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen 
får de i sig mer i förhållande till sin vikt. Därför är det extra viktigt att skydda barnen mot 
sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga. Det finns mycket framtaget 
material som kan fungera som inspiration för arbetet med att minska barns exponering av 
farliga ämnen. 

Genomförande 

Kommunerna åtar sig att genomföra följande aktiviteter under programperioden: 

a) Kommunen följer upp sin handlingsplan eller sitt program för ”Kemikalier i för-
skolan”, identifierar vad som eventuellt återstår och vad som krävs för ett fortsatt 
kontinuerligt arbete. 

b) Kommunen tar fram en motsvarande åtgärdsplan för hur man ska minimera mäng-
den farliga ämnen inom sina grundskolor, samt vad som krävs för ett fortsatt konti-
nuerligt arbete. 

c) Kommunen säkerställer årligen att ett kontinuerligt arbete bedrivs i frågan, på såväl 
förskolor som grundskolor.  

Ansvariga aktörer 

Kommunerna 

Effekt och uppföljning 

Att minska antalet produkter och material innehållande farliga ämnen i barns skolmiljöer 
ligger helt i linje med flertalet av fokusområdets inriktningar.  

Åtgärden leder till att barnen utsätts för färre farliga ämnen i sin skolmiljö vilket innebär att 
exponeringen minskar. Exponering för farliga ämnen ökar risken för flera sjukdomar och 
besvär, till exempel sämre immunförsvar, cancer och negativ påverkan på barns mentala ut-
veckling. En långsiktig effekt av åtgärden är därför att dessa åkommor minskar. 

G: a, b och c är genomförda. 

H: a är genomförd och b är påbörjad. 

P: a är påbörjad.  

E: Ej påbörjad 
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VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Kostnad och finansiering 

Arbetstid för att följa upp och ta fram åtgärdsplaner. 

Arbetstid för genomförande ute på skolorna. 

Arbetstid för att årligen följa upp att ett kontinuerligt arbete bedrivs.  

9. Ställa kemikaliekrav i upphandling 

Syfte och mål 

Minskad exponering av farliga kemikalier för både människa och miljö inom de olika in-
köpsområden och upphandlingar som verksamheten genomför. 

Bakgrund 

Människa och miljö exponeras dagligen för en mängd olika kemiska ämnen, både kända 
och okända. Nya kemikalier framställs ständigt och många av dessa har okända effekter på 
människa och miljö samt är ännu inte reglerade genom lagstiftning. Dessutom är vissa lång-
livade i miljön och kommer finnas kvar under lång tid framöver. Detta påverkar människan 
både på kort och på lång sikt exempelvis genom att vara potentiellt cancerframkallande. 
Dessutom påverkas den biologiska mångfalden och ekosystemen kan rubbas. Genom att 
ställa kemikaliekrav i upphandling kan minskad exponering för vissa av dessa ämnen som 
ännu inte är reglerade genom lagstiftning ske. Områden som är extra prioriterade är kemi-
kalier som barn kan komma i kontakt med eftersom de är extra utsatta för risker kopplade 
till kemikalieexponering. Även kemikalier som riskerar att spridas ut i miljön är av vikt att 
begränsa, exempelvis bekämpningsmedel. Krav kan ställas på att begränsa vissa typer av ke-
mikalier, egenskaper eller specifikt innehåll. Som en hjälp i vad som kan kravställas och på 
vilket sätt kan Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst21 användas. 

Genomförande 

Verksamheten ställer kemikaliekrav inom exempelvis följande avtalsområden där kemikalie-
krav inte tidigare ställts alternativt skärper befintliga kemikaliekrav: 

• Produkter som kommer i kontakt med barn exempelvis leksaker och möbler. 

 

21 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/ 

512



ÅTGÄRDSPROGRAM HÄLSANS MILJÖMÅL 2023-2027 - REMISSVERSION 

 

 

 31 

• Kemikalier som når yt- och grundvatten exempelvis fordonskemikalier, bekämp-
ningsmedel eller kemikalier med tensider. 

• Elektronik. 

• Textilier exempelvis arbetskläder, gardiner eller mattor. 

• Varor som kommer i kontakt med livsmedel exempelvis köksutrustning och för-
packningsmaterial. 

• Städ- och hygienprodukter exempelvis tvål, handkräm och allrengöringsmedel. 

• Tjänsteavtal där kemikalier används exempelvis tvättservice. 
 

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDET 

Åtgärden har synergieffekter med åtgärderna 12 och 13 i Åtgärdsprogram Minskad klimat-
påverkan 2021-2025 som handlar om upphandling. 

Ansvariga aktörer 

Kommuner, Region Jönköpings län 

Effekt och uppföljning 

G: Kemikaliekrav har ställts i minst två nya avtal eller skärpts i minst två upphandlingar.  

H: Upphandling där nya eller skärpta kemikaliekrav ska ställas har påbörjats under pro-
gramperioden. 

P: Undersökning har gjorts kring vilka typer av upphandlingar som kan vara aktuell att 
ställa krav inom.  

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, 
God bebyggd miljö 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, 
mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt mål 14 Hav och marina resurser 

Kostnad och finansiering 
Åtgärd ryms inom befintlig budget. 
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Fokusområde: 

Hållbar konsumtion och produktion 

Miljökvalitetsmål:  
Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan 

 

Globala mål för hållbar utveckling i Agenda 

2030:  

 

Konsumtionsvarorna och livsstilen i Sverige och i länet ger upphov till en stor påverkan på 
miljön och vi har en ohållbar hantering av våra resurser. Vi behöver ställa om till hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster, skapa en ökad och effektiv resurshushållning samt 
ställa om flödena från linjära till cirkulära.  

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte 
nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. 
Att använda energi och naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt är avgörande för att nå 
en hållbar utveckling. 

Hållbar konsumtion är också viktigt utifrån sociala och ekonomiska perspektiv, såsom ökad 
konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, 
förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och pro-
duktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö 
och människors hälsa. 
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10. Minska avfallsmängderna och  

främja cirkularitet 

Syfte och mål 
Syftet är att förstärka det avfallsförebyggande arbetet. och minska avfallsmängderna i länet 
för att bidra till en cirkulär ekonomi.  

Bakgrund 

Produktion av varor tar mycket naturresurser i anspråk. Produkterna har också en påverkan 
på miljön när de inte används längre och blir avfall. Konsumtionen av varor ökar vilket in-
nebär att miljöpåverkan också ökar, både i produktionsledet och i avfallsledet. 

I en helt cirkulär ekonomi utvinner producenter inga nya naturresurser, utan använder end-
ast befintliga. Istället för att konsumera nytt så försöker man använda, underhålla och repa-
rera det man redan har, återanvända, dela, eller i sista hand återvinna. Systemet bygger 
också på att varor designas och produceras för att hålla länge, vara enkla att reparera eller 
kanske till och med ändra och inte innehåller skadliga ämnen. 

EU:s avfallstrappa visar att det översta steget i trappan är mest resurseffektivt; att före-
bygga att avfall uppstår. Detta kan göras genom att exempelvis laga trasiga produkter, 
minska användningen av engångsmaterial och inte köpa saker i onödan.  

När materialet väl finns är det bästa att återanvända det så långt som möjligt, genom att 
exempelvis skänka eller sälja saker på loppis.  

Om detta inte är möjligt bör avfallet materialåtervinnas, så att gammalt material kan åter-
vinnas till nya produkter. 

Därefter bör avfallet energiåtervinnas, så att materialet förbränns och energin i avfallet 
kan omvandlas till el och värme.  

Det nedersta steget i avfallstrappan är deponering. Det är det sämsta alternativet och ska 
endast göras om avfallet inte kan hanteras på något annat sätt. 
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Figur 4. Bild på avfallstrappan från Avfall Sverige. 

År 2020 gav varje svensk upphov till 466 kg kommunalt avfall22. I Sverige är vi bra på att 
återvinna avfall och vi blir allt bättre. Samtidigt ökar konsumtionen vilket gör att mer och 
mer avfall uppstår. Det räcker inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrap-
pan och återanvända material och förebygga mängden avfall genom att minska konsumt-
ionen av varor. 

Kommunalt avfall definieras som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som 
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall uppstår därmed 
på offentliga platser. Insamlingsansvaret för kommunalt avfall ligger på kommunerna. Vid 
evenemang kan även verksamhetsavfall uppstå, och insamlingsansvaret ligger då på annan 
arrangör. 

Avfall Sverige sammanställer i databasen Avfall Web varje år statistik över avfall i landet 
och kommunerna. I Jönköpings län ger en invånare upphov till allt mellan 370 till 680 kilo 
kommunalt avfall varje år, beroende på kommun. Även andelen som går till material- och 
biologisk återvinning varierar mellan 25 och 50 procent23. Det finns därför stor potential till 
förbättring vad gäller källsortering av det kommunala avfallet.  

Nedskräpning sker på land, till sjöar och till havs och är ett hållbarhetsproblem på flera 
olika sätt. Djur och människor riskerar att skadas av skräpet och kommunerna har stora 
kostnader för att städa stadsmiljöer, friluftslivsmiljöer och stränder. Skräpiga miljöer upp-
levs dessutom ofta som otrygga och kan leda till ytterligare nedskräpning och skadegörelse. 

Vid tillfälliga arrangemang och under säsong uppstår på offentliga platser en större mängd 
avfall än vad som vanligtvis behöver hanteras. Både nedskräpning och belastningen på sop-
tunnor för restavfall ökar. I många fall saknas möjligheter att källsortera. Detta kan leda till 
att en stor del av det avfall som uppstår går till förbränning när det istället hade kunnat 
materialåtervinnas och bli till nya material.  

 

22https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/avfallsstatistik/hushallsavfall/  

23 (Avfall Sverige, 2020) 
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Genomförande 

Aktören ska genomföra insatser och aktiviteter för att främja cirkulära materialflöden och 
förebygga att avfall uppkommer. Varje aktör ska arbeta med aktiviteter som ger en positiv 
förändring i avfallstrappan, utifrån sitt eget utgångsläge. De tre översta stegen i avfallstrap-
pan bör vara i fokus.  

Nedan listas exempel på insatser och aktiviteter. Det som genomförs inom programperi-
oden kan vara något/några av exemplen nedan eller andra insatser och aktiviteter som ger 
motsvarande effekt. 

Exempel på insatser och aktiviteter 

Förebyggande Återanvändning Materialåtervinning Kommunikation 

Upprätta ramavtal för  

hyrtjänster, second hand, 

reparation och  

rekonditionering  

Laga och reparera  

istället för att köpa  

nytt  

 

Vid inköp, efterfråga 

produkter som  

innehåller återvunnen 

råvara och kan 

materialåtervinnas  

Genomföra informations- 

insatser/kunskapshöjande  

insatser om hållbar  

konsumtion  

Planera inköp så att  

svinn inte behöver  

uppstå 

 

Upprätta internt system 

för inventering och  

återbruk av oanvända 

saker, till exempel möbler  

Välj materialsnåla  

produkter  

 

Kommunicera kostnaden 

att arbeta med renhåll-

ning utöver den ordinarie  

avfallshanteringen  

Konsumera tjänster  

istället för varor, tex  

hyra kläder, möbler,  

inventarier istället 

för att köpa nytt 

 

Skapa riktlinjer för  

återanvändning av  

möbler, elektronik  

med mera 

Placera ut tillfälliga  

eller fasta sorterings- 

kärl på platser som  

har säsongsmässigt  

högre belastning, till  

exempel i parker  

och på badplatser.  

Arbeta förebyggande 

mot nedskräpning  

genom kommunikations- 

insatser i sociala medier 

och lokala 

medier. 

 

Välja produkter med  

lång livslängd eller  

produkter som kan  

repareras eller  

uppdateras 

 

Lämna möbler och  

annat till återbruksverk-

samhet när de inte an-

vänds längre 

 Arbeta förebyggande 

mot nedskräpning  

genom samverkan 

med civilsamhälle 

och sociala företag For-

matmall  

Möjliggör att dela på  

material och resurser 

inom verksamhetens  

olika delar 

 

 Ta fram start-kit med 

 information och  

containers/kärl/ 

säckar för käll- 

sortering som kan  

användas vid  

evenemang. 

Arbeta förebyggande 

mot nedskräpning  

med hjälp av nudging-

metoder 

 

Laga och reparera saker, 

till exempel lagning av  

arbetskläder. 

 Ställa krav på källsortering 

vid evenemang, till  

exempel vid tillstånds- 

ansökningarna  

(polistillståndet) för  

användning av  

kommunens mark och of-

fentliga tillställningar.  

Möjlighet finns att  

dra gränsen för krav  

på källsortering vid  

ett bestämt  

minimumantal  

förväntade besökare. 

Ordna events för 

att uppmärksamma 

nedskräpning, till exem-

pel skräpplockardagar el-

ler workshops 

 

   Förebyggande åtgärder 

för minskad skadegörelse.  
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KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDET 

Åtgärden har synergieffekter med åtgärderna 12 och 13 i Åtgärdsprogram Minskad klimat-
påverkan 2021-2025 som handlar om upphandling. 

Ansvariga aktörer 

Samtliga aktörer. 

Effekt och uppföljning 

Effekten är ökad resurshushållning och övergång till mer cirkulära materialflöden. Vissa in-
satser/aktiviteter kan mätas kvantitativt, till exempel genom minskade avfallsmängder. I 
andra fall är förändrade normer och beteenden mot en hållbar konsumtion den önskvärda 
effekten. 

G: Aktören har genomfört minst tre insatser/aktiviteter (från tabellen eller andra med mot-
svarande effekt) varav två bidrar till det översta steget i avfallstrappan. 

Aktörerna har genomfört minst två kommunikationsinsatser.  

H: Aktören har genomfört minst två insatser/aktiviteter ((från tabellen eller andra med 
motsvarande effekt) varav en är inom det översta steget i avfallstrappan.  

Aktörerna har genomfört minst en kommunikationsinsats. 

P: Aktören har genomfört minst en insats/aktivitet ((från tabellen eller andra med motsva-
rande effekt) inom de tre översta stegen i avfallstrappan. 

Aktörerna har genomfört en kommunikationsinsats.  

E: Inga insatser/aktiviteter har genomförts. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö och God bebyggd miljö. 

Agenda 2030: mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 12 Hållbar konsumtion och 
produktion 

Kostnad och finansiering 
Inom ordinarie budget. Krav på källsortering kan innebära ökade kostnader för arrangören, 
därför kan kommunen behöva göra en översyn av policys och bidrag som berör evene-
mang. 
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11. Minska användning av engångsartiklar 

Syfte och mål 

Minska mängden och påverkan från engångsartiklar i plast genom att byta ut till återvunnet 
eller förnybart material, alternativt ersätta engångsartiklar med flergångsartiklar, eller se 
över rutiner och strukturer för att helt ta bort eller minska användningen av vissa engångs-
material.  

Bakgrund 

Engångsartiklar i plast bidrar till nedskräpning både på land och i vattendrag. Den största 
andelen plast är tillverkad av fossil råvara som dessutom ger klimatpåverkande utsläpp. Ef-
tersom engångsmaterial är tillverkade för att enbart användas en gång används produkterna 
en kort tid innan de blir avfall. Genom att minska antalet engångsprodukter samt byta ut de 
som behövs till motsvarande tillverkade av förnybart eller återvunnet material kan minskad 
mängd avfall uppstå, färre produkter hamna i miljön och minskad klimatbelastning ske. Ut-
över detta innehåller en del engångsartiklar framförallt livsmedelsbehållare, tillsatta kemika-
lier som påverkar både människa och miljön exempelvis genom att vara svårnedbrytbara 
och långlivade.  

EU har sett engångsartiklarnas påverkan på miljön och har därför genom direktiv 
2019/904 redan förbjudit en del engångsartiklar. Genom att ställa krav i upphandling och 
arbeta med rutiner kring inköp och användning av material kan vi nå längre än lagstift-
ningen och minska plastens påverkan på både människa och miljö.  

Genomförande 

Aktörerna åtar sig att genomföra aktiviteter enligt nedan under programperioden: 

• Krav i upphandling på förnybart eller återvunnet material på minst tre engångsar-
tiklar exempelvis plastpåsar, plastsockor, sopsäckar, glas, tallrikar eller medicinbä-
gare. 

• Rutiner/riktlinjer eller strategi för minskad användning av engångsartiklar tas fram.  

• Övergå till flergångsalternativ, där engångsartiklar används i dagsläget.  

Ansvariga aktörer 

Kommuner, Region Jönköpings län, privata aktörer 

Effekt och uppföljning 

G: Två eller fler av aktiviteterna är genomförda. 

H: En av aktiviteterna är genomförd. 

P: Minst en av aktiviteterna är påbörjad. 

E: Ingen aktivitet är påbörjad. 
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VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan  

Agenda 2030: mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Kostnad och finansiering 

Åtgärden ryms inom ordinarie budget. Att sluta använda vissa engångsprodukter och istäl-
let använda flergångsprodukter kan innebära en viss initial investering men kan i längden 
innebära besparing då löpande kostnader för inköp minimeras. Vissa engångsartiklar i för-
nybart eller återvunnet material är mer kostsamma än motsvarande av fossilplast, detta gäl-
ler dock inte alla produktkategorier, marknadsundersökning innan kravställan är nödvändig 
för att undersöka vilka produkter som kan bytas ut. 

12. Skapa cirkulära flöden av bygg-  

och rivningsresurser 

Syfte och mål 

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för återanvändning av befintlig bebyggelse och 
byggprodukter. Målet är att förebygga och minska mängden bygg- och rivningsavfall och 
sträva efter att befintlig bebyggelse och material fortsätter användas under längre tid.  

Bakgrund 

Bygg- och rivningsavfall är avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggnings-
arbeten och består till exempel av betong, tegel, klinker, trä, glas, metall, spårballast och bi-
tumenblandningar24.  

Byggsektorn i Sverige genererar cirka tolv miljoner ton avfall årligen. Det motsvarar cirka 
en tredjedel av allt avfall om uppstår i Sverige (gruvavfall exkluderat). Återanvändning står 
högt upp i avfallshierarkin och är ett sätt att förebygga avfall, skapa en längre livslängd för 
en produkt och minska klimatpåverkan. Tyvärr är återanvändningen av byggprodukter fort-
farande relativt ovanligt. Den årliga rapporten från Avfall Sverige visade att det bara är ett 
tiotals ton bygg- och rivningsavfall som återanvänds på återvinningscentraler i dagsläget. 
Dock visar andra studier från Avfall Sverige att det finns en outnyttjad potential i att åter-
använda byggprodukter.25 

Bygg- och rivningsavfall kan komma både från hushåll och kommersiella verksamheter. 
Omkring hälften av avfallsmängden från bygg- och anläggningssektorn återvinns som 

 

24 Sveriges miljömål 

25 (Avfall Sverige, rapport 2019:32) 
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konstruktionsmaterial, exempelvis som återfyllnad eller som sluttäckning av deponier. Allt 
fler kommuner satsar på olika former av återbruk av byggprodukter i anslutning till återvin-
ningscentraler eller separata avfallsanläggningar26. 

I avfallsförordningen finns krav som innebär att den som producerar bygg- och rivningsav-
fall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och annat avfall. 
Även den som samlar in bygg- och rivningsavfall som sorterats ut ska samla in dessa sepa-
rat. Krav finns också på att det avfall som har samlats in separat för förberedelse för åter-
användning och materialåtervinning inte får gå direkt till förbränning eller deponering.  

Genomförande 

Aktören ska genomföra insatser och aktiviteter för att skapa cirkulära flöden av bygg- och 
rivningsresurser. Nedan finns ett urval av exempel på möjliga aktiviteter och insatser. Även 
andra aktiviteter som inte ingår i punktlistan nedan kan genomföras om de har motsvarar-
ande effekt.  

Exempel på insatser och aktiviteter  

Samordna Underlätta  Upphandling 

Etablera ett länsövergripande stöd 

och samordnande funktion alter-

nativt inkludera frågorna i redan 

befintligt  

nätverk.  

 

Utbilda berörd personal i cirkulärt 

byggande  

 

Skapa incitament för cirkulära 

upphandlingar i både nyprodukt-

ion och för underhåll. Genom att 

exempelvis ge ekonomiska incita-

ment för att begränsa den totala 

materialåtgången, minska mäng-

den jungfruliga råvaror, förlänga 

livslängden på produkter, maxi-

mera möjligheterna för återan-

vändning av produkt/komponent 

eller återvinning och återanvänd-

ning av  material 

Skapa lagerhantering för återbru-

kade produkter. 

 

Ta fram rutin för återbruksinvente-

ringar av befintliga lokaler vid om-

byggnation eller verksamhetsför-

ändring  

Ställ krav i upphandling på att be-

rörd personal har genomgått ut-

bildning i cirkulärt byggande 

Studiebesök eller möten med 

tema återbruksdepå 

Samverka med rekonderingsföre-

tag för att reparera och göra be-

gagnade produkter attraktiva  

 

 Möjliggöra för privatpersoner och 

verksamheter att köpa, och i vissa 

fall även lämna in, byggprodukter 

för återbruk 

. 

 

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDET 

Det finns en fördel och vinster om aktörerna kan samordna sig kring insatser i åtgärden. 
Åtgärden har synergieffekter med åtgärd 10 och 11 i Åtgärdsprogram Minskad klimatpåver-
kan 2021-2025. 

 

26 (Avfall Sverige, rapport 2019:32) 
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Ansvariga aktörer 

Kommuner, kommunala bolag, privata aktörer, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen. 

Den samordnade funktion ansvarar Region Jönköpings län samt Länsstyrelsen för.  

Effekt och uppföljning 

Ökade cirkulära flöden medför minskade jungfruliga uttag av råvaror och klimatbesparing 
jämfört med nyinköp med hänsyn till produkttillverkning och transporter. Detta kan beräk-
nas genom vägning av produkter för produktmängd som fortsätter vara resurser istället för 
att bli avfall. Det går även att beräkna klimatbesparingspotential jämfört med nyinköp ge-
nom LCA (livscykelanalys) eller via CCbuild.  

Ekonomisk besparingspotential kan beräknas på marknadsvärdet beroende på produktens 
skick jämfört med nyinköpspris. Cirkulära flöden är en viktig nyckel vid stigande råvarupri-
ser som en följd av hög efterfrågan och begränsad tillgång, oberäknelig logistik och globali-
sering.  

 

G: Aktören har genomfört minst två insatser/aktiviteter under programperioden. Det kan 
vara aktiviteter från tabellen eller något annat som ger motsvarande effekt. 

H: Aktören har genomfört en insats/aktivitet under programperioden. 

Ett länsövergripande stöd och samordnande funktion är etablerat alternativt inkluderat  
i redan befintligt nätverk.  

P: Aktören har påbörjat minst en insats/aktivitet under programperioden. 

E: Inga insatser/aktiviteter har genomförts. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan 

Agenda 2030: mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och pro-
duktion, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, mål 15 Ekosystem och Biologisk mång-
fald, mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 

Kostnad och finansiering 

Inom ordinarie budget. 

Återbruksdepå kräver en investeringskostnad för att upprätta och en driftbudget. Beman-
nas förslagsvis med individer via arbetsmarknadsavdelningen (AMA) för arbetsträning som 
även främjar social hållbarhet.   
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13. Underlätta för delning av produkter och 

tjänster 

Syfte och mål 

Syftet är att utveckla delningsekonomin, för att främja längre användning av produkter. 
Målet är att främja en hållbar konsumtion och minska vår miljöpåverkan.  

Bakgrund 

Delningsekonomi innebär att låna, hyra eller på andra sätt dela varor och tjänster med 
varandra. På så sätt används våra resurser effektivare och skapar möjligheter för nya inno-
vativa tjänster som främjar en cirkulär ekonomi. Behovet av att producera nytt minskar och 
därmed även klimatpåverkan och resursförbrukning.  

Delningsinitiativen kommer från så väl kommuner, näringslivet, civilsamhället och kommu-
ninvånare. Det finns flera exempel på olika delningstjänster som hyr ut bostäder och till-
handahåller bilpooler. Det är också vanligt med mer informella och mindre kommersiella 
lösningar, exempelvis Facebook-grupper, prylbytarhyllor på arbetsplatser, klädbytardagar 
och återbruksfunktioner på återvinningscentraler.  

Att dela på saker sparar inte bara ekonomiska och ekologiska resurser. Ofta bidrar tjäns-
terna också till social hållbarhet, framför allt genom att ge socioekonomiskt utsatta grupper 
tillgång till saker som de annars inte skulle ha råd med. Delningsekonomi kan också bidra 
till gemenskap och social hållbarhet i stort, till en enklare vardag, och till en kommun som 
är attraktiv att leva i. 

Genomförande 

Aktörerna ska genomföra insatser/aktiviteter för att främja delningsekonomi.  

Ett första steg kan vara att se över hur den egna organisationen kan bli mer delande. Exem-
pel kan vara att dela lokaler, möbler och inventarier, utrustning, verktyg, trädgårdsredskap, 
arbetskläder eller öppna fordonspooler. 

När detta har identifierats kan organisationen etablera strukturer som möjliggör ökat de-
lande inom organisationen.  

Beroende på aktörens rådighet och inriktning kan det också vara aktuellt att etablera och 
driva delningslösningar för andra.  

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDE 

I planering och utformning av delningslösningarna är det viktigt att fundera kring vilka 
grupper som kan utnyttja tjänsterna och försöka utforma dem utifrån den tänkta målgrup-
pen och så att de blir så tillgängliga som möjligt.  

I genomförandet bör hänsyn tas till tidigare utredningar och insatser inom området.  

Åtgärden har synergier med åtgärden om upphandling i Åtgärdsprogram Minskad klimatpå-
verkan 2021-2025. 
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För att förstärka kunskapsläget generellt hos aktörerna är det positivt om det ordnas träffar, 
exempelvis av Länsstyrelsen, för att till exempel sprida goda exempel och möjliggöra sam-
verkansformer.  

Ansvariga aktörer 

Kommuner, näringsliv, Region Jönköpings län, organisationer, Länsstyrelsen  

Effekt och uppföljning 

G: Organisationen har implementerat flera lösningar som bidrar till ökat delande.  

H: Organisationen har påbörjat implementering av minst en lösning som bidrar till ökat de-
lande.   

P: Organisationen har undersökt förutsättningar för att öka delande och har en plan för im-
plementering.  

E: Inget steg har påbörjats.  

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö 

Agenda 2030: mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar produktion och kon-
sumtion  

Kostnad och finansiering 

Inom ordinarie budget. 

14. Genomföra utbildning och studiebesök kring 

cirkulär ekonomi och industriell symbios 

Syfte och mål 

Syftet är att öka kunskap och ge inspiration till politiker och företag/näringslivet kring cir-
kulär ekonomi och industriell symbios.   

Bakgrund 

Omställningen till ett cirkulärt samhälle behöver påskyndas inom hela samhället. För att 
kunna genomföra omställningen behöver kunskap och inspiration inom området spridas till 
fler aktörer. Cirkulär ekonomi är ett aktuellt och prioriterat område inom EU, där en hand-
lingsplan antogs år 2020. Även Sverige tog samma år fram en nationell strategi för cirkulär 
ekonomi. 
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Cirkulär ekonomi är en modell inspirerad av naturens kretslopp och ett uttryck för företag, 
samhälle eller en organisation som använder cirkulära snarare än linjära processer, som hit-
tills har varit dominerande. Strävan är att avfall inte ska uppstå utan ses som en råvara. Där-
för designas produkterna så att biologiskt material kan komposteras, och övrigt material lätt 
kan återanvändas, repareras, materialåtervinnas eller energiåtervinnas.  

Industriell symbios handlar om att skapa mervärden samt minska kostnader och miljöpå-
verkan hos verksamheter som lokalt kan samordna utbyte av resurser. Det är ett komple-
ment till den ofta dominerande orienteringen mot produktivitet, tillverkningskedjor och en-
skilda sektorer. Fokus ligger på värdehöjning av underutnyttjade material- och energiresur-
ser (avfall, restprodukter), som kan nyttjas av andra aktörer, men kan också innefatta ge-
mensamma infrasystem för försörjning och service eller kunskapsbyggande.  

Genomförande 
Åtgärden genomförs stegvis enligt punkterna nedan. 

a) Region Jönköpings län sammankallar en arbetsgrupp med representanter från exempel-
vis kommuner i länet, Jönköping University och CSR Småland som tillsammans tar 
fram en planering för utbildningen.  

b) Utbildningen genomförs med berörda målgrupper i respektive kommun.  
c) Studiebesöken planeras och förbereds av representanter från förslagsvis kommunernas 

näringslivsavdelning/bolag med stöd av miljö/hållbarhetsstrateg.  

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDE 

Målgruppen för utbildningen är förtroendevalda i kommunerna och inom Region Jönkö-
pings län. Det kan vara kommunalråd, nämndsledamöter och förtroendevalda i fullmäktige.  

Utbildningar som exempelvis Region Jönköpings län tagit fram sedan tidigare inom hållbar-
het och cirkulär ekonomi kan med fördel användas som modell/koncept vid planering och 
genomförande av utbildningen. 

Målgruppen för studiebesök är företag och näringslivsbolag i länet. Hur studiebesöken 
byggs upp och vad som ska vara i fokus bestämmer varje kommun själv men samverkans-
vinster kan finnas mellan kommuner och samarbeten förespråkas. Det är positivt om nä-
ringslivsorganisationer involveras i genomförandet. 

Exempel på besöksmål finns bland annat hos organisationen Svensk Plattform för Industri-
ell och Urban Symbios27. 

 

27 www.industrialsymbiosis.se/case  
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Åtgärdens genomförande bör samordnas med tidigare genomförda projekt och utbild-
ningar kring cirkulär ekonomi och använda det nätverk som bildats inom ramen för det 
regionala projektet ”Vägar till hållbar utveckling”.  

Åtgärden har synergier med åtgärd 20 i Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 2021-
2025 och genomförandet av åtgärderna bör samordnas. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har målet att år 2035 vara ett hållbart län. Det in-
nebär bland annat att länet präglas av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirku-
lära ekonomier. Denna åtgärd och aktiviteter i kommande handlingsplan till RUS kan med 
fördel samordnas. 

Ansvariga aktörer 

a) Region Jönköpings län (Regional utveckling) 
b) Kommunerna 
c) Kommunerna i samverkan med Region Jönköpings län (Regional utveckling) 

Effekt och uppföljning 

Konsultbyrån Material Economics har i en studie från 2018 uppskattat att inom EU kan in-
dustrins koldioxidutsläpp minska med mer än 50 procent genom att övergå till cirkulära 
flöden28. 

Synergier rymmer outnyttjad potential och kan bidra till innovation, ökad affärsnytta, för-
bättrad miljö- och hållbarhetsprestanda samt lokal utveckling, vilket stärker konkurrens-
kraften. 

G: Minst två utbildningstillfällen och två studiebesök har genomförts under programperi-
oden.  

H: Minst ett utbildningstillfälle och ett studiebesök har genomförts under programperi-
oden. 

P: Arbetsgruppen har påbörjat planering av utbildning samt ett studiebesök har påbörjats 
(datum, besöksmål och agenda är planerat). 

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan 

 

28 https://materialeconomics.com/publications  
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Agenda 2030: mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 12 Hållbar kon-
sumtion och produktion 

Kostnad och finansiering 

Uppskattningsvis mindre än 100 000 kr. 

Utbildningen finansieras ordinarie budget eller lämplig externfinansiering. Kostnad för del-
tagande organisationer i arbetsgruppen är personalens arbetstid. Studiebesöken finansieras 
helt av deltagaravgifter.  

15. Skapa möjligheter för hållbara livsstilar 

Syfte och mål 

Syftet är att underlätta för människor och företag i länets kommuner att utveckla en mer 
hållbar livsstil och ett förändrat beteende. Fokus är på tema kring bilen, biffen, bostaden, 
börsen och butiken. 

Bakgrund 
En hållbar livsstil innebär att människa, samhälle och miljö är i balans och att dagens behov 
tillgodoses utan att inverka negativt på kommande behov29. Hållbar livsstil är relaterat till de 
val som människor gör i sitt vardagliga liv.  
 
Att tillämpa hållbara livsstilar är därför viktigt för att nå en hållbar utveckling inom de pla-
netära resurserna och inte överskrida planetens ekologiska gränser. Det innebär att mini-
mera sitt ekologiska fotavtryck och klimatavtryck. 
 
De flesta lyckade beteendeinsatser för att få människor att ändra sina beteenden är en kom-
bination av flera metoder eller styrmedel. För optimal användning och möjligheten att 
skapa långsiktig förändring krävs coachning och kompetensutveckling för dem som ska 
jobba fram de aktiviteter som ska genomföras för att tillämpa hållbara livsstilar. Enbart in-
formationsinsatser leder sällan till varaktig förändring. 
 
En metod är nudging som handlar om att ge en snäll knuff i rätt riktning. Man formar val-
situationen så att det faller sig naturligt för personen att fatta bättre beslut. Det är viktigt att 
i planeringen av nudging-insatser fundera över budskapet och hur det ska tillämpas för att 
åstadkomma positiv förändring. Exempel på innehåll i budskap kan vara att verka för att 

 

29 Brundtland rapporten+ definition 
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öka acceptansen för återbruk och begagnat eller att lyfta fram hälsofördelar eller ekono-
miska besparingar med aktiva transporter. 

Genomförande 
Genom att stärka kompetensen om hållbara livsstilar inom offentlig verksamhet kan tjäns-
tepersoner i kommunen sedan i sin tur hjälpa och stötta olika målgrupper att öka sin kun-
skap och att tillämpa den.  
 
Exempel på prioriterade målgrupper i länet kan vara invånare med hög konsumtion, lokala 
näringslivsföreträdare, förtroendevalda samt den egna verksamheten - för att vara en tro-
värdig förebild. 
 
Genomförandet består av följande steg: 

a) Länsstyrelsen och/eller Region Jönköpings län fram och samordnar ett koncept 
som ger aktivt stöd till offentlig verksamhet, till exempel genom coachning och 
kompetensutveckling.  

b) Därefter ska varje kommun genomföra minst två aktiviteter riktade till prioriterade 
målgrupper för att inspirera till hållbar livsstil. 

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDE 

Respektive kommun avgör vilka målgrupper man riktar sina aktiviteter till, men det är posi-
tivt om insatserna riktar sig till de grupper som har störst miljöpåverkan. 
 
Genomgående är det viktigt att säkerställa att information och aktiviteter är tillgängliga för 
alla och att de som är berörda involveras i planering och genomförande.  Genomförandet 
behöver ta hänsyn till att det finns skillnader mellan olika grupper och mellan kvinnor och 
män i val som rör hållbarhet. Insatser och budskap behöver anpassas utifrån den målgrupp 
som berörs.  
 
Åtgärden genomförs med fördel med stöd från lämpliga experter inom beteendeförändring. 
 
Åtgärden har synergieffekter och kan samordnas med åtgärd 20 Workshops för cirkulär 
ekonomi i Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 2021-2025. 

Ansvariga aktörer 

a) Länsstyrelsen (miljömålssekretariatet) och/eller Region Jönköpings län(Energikon-
toret?, Regional utveckling) 

b) Kommunerna 

Effekt och uppföljning 

Åtgärden leder till att fler tillämpar en mer hållbar livsstil och ett förändrat beteende bland 
prioriterade målgrupper i länet samt en etablerad arbetsmetod för fortsatt arbete.  
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G: Minst två aktiviteter är genomförda. Arbetsmetoden är etablerad och kan användas i 
fortsättningen. 

H: En av aktiviteterna är genomförd. En plan för fortsatt genomförande av aktiviteter är 
under framtagande.  

P: Samordningsfunktion har etablerats och kommunerna har fått ta del av coachning och 
kompetensutveckling från lämpliga experter inom beteendeförändring. 

E: Ej påbörjad. 
 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan 

Agenda 2030 och globala målen för hållbar utveckling: mål 3: God hälsa och välbefin-
nande, mål 7: Hållbar energi för alla, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, mål 13: 
Bekämpa klimatförändringarna 

Kostnad och finansiering 

100 000-500 000 kronor totalt, beroende på antal aktörer som åtar sig åtgärder. 
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Fokusområde: 

Livsmiljöer för en god hälsa  

Miljökvalitetsmål: 
Frisk luft, God bebyggd miljö, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt. 

 

Globala mål för hållbar utveckling i Agenda 

2030:  

 

Den fysiska livsmiljön har en påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Vi behöver 
stärka det hälsofrämjande arbetet och samtidigt minska de faktorer som ger upphov till ne-
gativa hälsoeffekter till exempel dålig luft, buller, UV-strålning och brist på rörelse.  

Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt och kan medföra en förkortad livs-
längd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, mark-
nära ozon och vissa kolväten. 

Att vistas i naturen kan bidra till en bättre hälsa genom exempelvis minskad stress, stärkt 
kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Minskad stress kan i sin tur ha en positiv ef-
fekt på immunförsvaret. Grönområden skapar också bättre möjligheter för fysisk aktivitet, 
vilket kan föra med sig positiva hälsoeffekter så som minskad övervikt och fetma. Dessu-
tom minskar exponeringen för buller, luftföroreningar, värme och skadligt solljus. 

Strålning kan vara till nytta, men den kan också vara skadlig. Ozonskiktet i atmosfären 
skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från 
solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken för 
till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och ögonsjukdomen starr. 
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16. Etablera hälsofrämjande utomhusmiljöer på 

förskole- och skolgårdar 

Syfte och mål 

Syftet med åtgärden är förbättringsarbete för en hälsofrämjande utomhusmiljö på förskolor 
och skolor samt att utveckla mångfunktionella utomhusmiljöer på förskole- och skolgårdar 
som förstärker ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet.  

Bakgrund 

Att alla barn ges förutsättningar för daglig rörelse och pauser i stillasittandet är viktigt, och 
har störst betydelse för de barn som inte är fysiskt aktiva på sin fritid. Förskolan och skolan 
blir därför särskilt viktiga arenor för att främja fysisk aktivitet och väcka rörelseglädje. En 
annan viktig faktor är ljudmiljön i skola och förskola. Barns inlärning försämras mer av bul-
lerstörningar än vuxnas. Därför är det även viktigt att förskolans och skolan utomhusmil-
jöer är en plats med lägre bullernivåer.  

Även lärandet och folkhälsan påverkas av variationsrika och inspirerande utemiljöer som 
stimulerar barn och elever att vara ute på lediga stunder, inspirerar, som får barn att vilja 
vara ute, till lek, rörelse, skapande och upptäckarglädje. Men också till stillhet, lugn och re-
flektion.  

Skolmiljöernas utformning kan skapa förutsättningar för ekosystemtjänster, tillgänglighet 
till naturen naturliga skuggiga miljöer samt öka barnens intresse för hållbarhet.  

Region Jönköpings län och Jönköping University har genomfört ett pilotprojekt om 
”Mångfunktionella utomhusmiljöer i förskolan som främjar hälsa, inlärning och hållbar-
het.” Projektet har resulterat i en metod som bygger på följande steg: 

• Nulägesorientering 

• Prioritering och målsättning 

• Planering av test och mätning 

• Förändring och mätning 

• Effektkontroll och analys 

• Beslut om fortsättning 
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Metodmaterialet finns tillgängligt och kan börja användas på lokal och regional nivå30. Me-
toden kan även användas på andra skolmiljöer än förskolegårdar.  

Genomförande 

Åtgärden genomförs stegvis enligt nedanstående punkter. 
a) Kommunerna väljer ut utomhusmiljöer på förskolor/skolmiljöer för att tillämpa 

metoden. 
b) Kommunerna genomför metoden på valda förskolor/skolmiljöer. 
c) Temadag/seminarium i regi av Länsstyrelsen och Region Jönköpings län för att 

inspirera och lyfta goda exempel. 

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDE 

Det är viktigt att inkludera barn och unga samt personal i berörda verksamheter i arbetet 
med att skapa hälsofrämjande utomhusmiljöer. 

Ansvariga aktörer 
a-b) Kommunerna* 

c) Länsstyrelsen och Region Jönköpings län (folkhälsa) 

Effekt och uppföljning 
Hälsofrämjande insatser i barns skolmiljöer kan ge en ökad fysisk aktivitet, 
möjlighet till nedvarvning och ett ökat intresse för miljö- och hållbarhets-
frågor.  

Kommunerna själva följer tillsammans upp med utvalda förskolor och sko-
lor vilken effekt och upplevda förändringar genomförda åtgärder har fått på 
utomhusmiljön och barnens hälsa. 

G: Kommunen har genomfört metoden på valda förskolor och skolor, till-
sammans med barn och personal. 

H: Kommunerna har påbörjat arbetet med metoden på minst en förskola 
eller skola tillsammans med barn och personal. 

Temadag/seminarium har anordnats av Länsstyrelsen och Region Jönkö-
pings län. 

P: Kommunerna har valt ut förskolor och/eller skolor att arbeta med. 

E: Ej påbörjad 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö  

 

30 Metodik, Region Jönköpings län (rjl.se) 
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Agenda 2030: mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 11: Hållbara städer 
och samhällen.  

Kostnad och finansiering 
Inom befintlig ram. 

17. Etablera platser för tätortsnära odling  

Syfte och mål  
Syftet med åtgärden är att öka produktion av lokal mat, ge tillfälle till hälsofrämjande syssel-
sättning, stärka artmångfalden och stärka andra lokala ekosystemtjänster samt öka kunskap 
om odling och natur. 

Bakgrund  
Den tätortsnära livsmedelsproduktionen är betydelsefull för att öka länets livsmedelspro-
duktion. Den bidrar också med flera positiva aspekter på annat sätt, både för människors 
hälsa och för miljön. 

Livsmedelsproduktion i städer och tätorter möjliggör i hög grad en samverkan mellan livs-
medelsproduktion och arbete med social hållbarhet. Grönsaksproduktion i tätorter och stä-
der leder till en bättre folkhälsa genom grönare miljöer31 och bidrar med flera ekosystem-
tjänster.  

Genomförande 

Aktörerna ska genomföra insatser och aktiviteter för att etablera fler platser för tätortsnära 
odling. Nedan listas exempel på insatser och aktiviteter. Det som genomförs inom pro-
gramperioden kan vara något/några av exemplen nedan eller andra insatser och aktiviteter 
som ger motsvarande effekt. 
  

 

31 Regional Livsmedelstrategi för Jönköpings län  
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Exempel på insatser och aktiviteter 

Förbereda Underlätta Utveckla 

Sprida kunskap om möjligheterna i 

dialog med kommuner och civil-

samhälle   

Säkerställa att det finns tillgång till 

vatten, redskap och maskiner på 

erbjudna platser 

Erbjuda möjlighet till kompetensut-

veckling eller gemensamt lärande 

till de som bedriver odling 

Inventera lämpliga platser för od-

ling i städer och tätorter 

Tillhandahåll checklistor med prak-

tiska tips för att komma igång 

Ordna kunskapshöjande insatser 

som riktar sig till allmänhet, före-

ningar och näringsliv 

Erbjuda utsedda platser till en-

skilda, föreningar eller företag som 

vill bedriva odling 

Utse en kontaktperson som kan 

svara på frågor 

Gemensam marknadsföring på en 

särskild dag eller ett nationellt 

event som skapar intresse kring frå-

gan. 

Kommunicera till allmänheten, för-

eningar och lokalt näringsliv att 

möjligheter finns att odla på ut-

sedda platser 

Använd gemensamt kampanj-

material som belyser de många 

positiva aspekterna som finns med 

odling i städer och tätorter 

Hitta möjligheter för att sälja över-

skottet eller nyttja i den offentliga 

verksamheten 

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDE 

Åtgärden har en tydlig koppling till den regionala livsmedelsstrategin och genomförandet 
bör ske i enlighet med vad som uttrycks i strategin och dess tillhörande handlingsplaner. 
Det är positivt om genomförandet i respektive kommun sker i samverkan med kommunala 
bostadsbolag, föreningar, naturbruksgymnasium privata markägare och jordbruksföretag 
samt Länsstyrelsen. 

Miljöeffekt och uppföljning 
G: Att merparten av kommunerna har avsatt mark till stadsodling samt genomfört minst 
två insatser för att främja tätortsnära odling. 

H: Minst två insatser för att främja tätortsnära odling är i genomförda.  

P: Planering för minst två insatser för att främja tätortsnära odling är igång.  

E: Ej påbörjad 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö  

Agenda 2030: mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 11: Hållbara städer 
och samhällen.  

Kostnad och finansiering  
LONA-medel kan delfinansiera en uppstart av åtgärden.  

Ansvar 
Kommunerna 
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18. Genomföra modellberäkningar av luftkvali-

tet vid förtätning och ny-exploatering 

Syfte och mål 

Syftet är att kommunerna rutinmässigt genomför modellberäkningar vid större nybyggnat-
ioner i kommunerna.  

Målet är att förhindra att miljömålets preciseringar gällande luftföroreningar överskrids i lä-
net.  

Bakgrund 

Trafiken i länet är en viktig källa för luftföroreningar. Halterna av luftföroreningar beror till 
stor del av mängden trafik men även på hur det ser ut rent fysiskt på platsen, om luftför-
oreningarna stannar kvar eller om de kan ventileras bort.  

Länets kommuner samverkar kring kontrollen av luftkvalitet. Ett av momenten i kontroll-
programmet handlar om modellberäkningar av halterna av de viktigaste luftföroreningarna: 
partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2) och bensen. Beräkningarna genomförs av konsulter i 
programmet SIMAIR. Årligen genomförs beräkningar för tio gator i varje kommun som ett 
led i kontrollen gentemot miljökvalitetsnormerna.  

Under år 2021 skärpte WHO sina rekommendationer om gränsvärden för luftföroreningar. 
Rekommendationerna är baserade på forskning om människors hälsopåverkan av luftför-
oreningar. Enligt de modellberäkningar som genomförs årligen i samtliga kommuner i lä-
net, så är det hälften av länets kommuner som inte klarar WHO:s nya rekommendationer.  

Avtalet med konsulterna öppnar dock för att kommunerna kan genomföra beräkningar i 
planeringsskedet, för att väga olika alternativ mot varandra eller för att säkerställa att pro-
jektet inte försämrar luftkvaliteten väsentligt.  

Genomförande 

Kommunerna ska vid nybyggnation, där en trafikökning eller väsentlig försämrad ventilat-
ion av gaturummet kan antas (förtätning), genomföra modellberäkningar för hur luftkvali-
teten kommer att påverkas.  

Kommentar till genomförandet 

Åtgärden handlar om att i större utsträckning nyttja möjligheten att genomföra luftberäk-
ningar i planeringsskedet för att förhindra en försämring av luftkvaliteten.  

Kommunerna kan använda de avtal som finns inom samverkansområdet för kontroll av 
luftkvalitet i Jönköpings län.  

Ansvariga aktörer 

Kommunerna 
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Effekt och uppföljning 

Genom att göra tidiga beräkningar kan nödvändiga åtgärder göras och hindra att luftkvali-
teten blir sämre. Det förebyggande arbetet bidrar till minskade problem för människors 
hälsa till följd av ökade luftföroreningar. 

G: Kommunen har tagit fram en rutin om att vid nybyggnationer som ger upphov till 
ökade trafikflöden eller försämrad ventilation av gaturummet ska modellberäkningar ge-
nomföras om det finns en risk för en tydligt sämre luftkvalitet. 

Kommunen har genomfört luftberäkningar för minst en nybyggnation 

H: Kommunen har tagit fram förslag på en rutin men den är ännu inte beslutad. 

P: Kommunen har påbörjat framtagandet av en rutin. 

E: Ej påbörjad 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: Frisk luft, God bebyggd miljö 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Kostnad och finansiering 

Inom ordinarie budget. 

19. Sprida information om vedeldning 

Syfte och mål 

Syftet är att öka kunskapen om hur man eldar rätt. Målet är att minska halterna av skadliga 
luftföroreningar i bostadsområden i länet.  

Bakgrund 

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen 
från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från vedeld-
ning har också en klimatpåverkan. Utsläppen sker ofta i tätorter i direkt anslutning till bo-
endemiljön, vilket gör att även i de fall där utsläppen är låga kan exponeringen bli relativt 
hög.  

Det är därför viktigt att elda på ett sådant sätt att utsläppen blir så låga som möjligt. Det 
finns nationellt framtaget informationsmaterial32 som kan användas vid en kampanj.  

 

32 Vedeldning (naturvardsverket.se) 
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Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläpp av luft-
föroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Samtidigt 
som är det kommunen som ansvarar för den lokala luftkvaliteten.   

Den regionala barnmiljöhälsoenkäten visar att en större andel barn utsätts och besväras av 
vedeldningsrök i länet än i landet som helhet.33 

Genomförande 

a) Kommunen identifierar de bostadsområden där småskalig vedeldning är vanligt fö-
rekommande och där det finns en risk för att flera exponeras.  

b) Kommunen ska under programperioden minst en gång informera om hur man el-
dar rätt, till boende i de prioriterade områdena. Informationsmaterial finns framta-
get.  

Ansvariga aktörer 

Kommunerna 

Effekt och uppföljning 

Genom enkla metoder kan de hälsoskadliga luftföroreningarna från vedeldning minska och 
därmed förbättras den lokala luftkvaliteten. 

 

G: Informationsmaterialet är utskickat till prioriterade bostadsområden.  

H: Prioriterade bostadsområden är identifierade.  

P: Arbetet med att identifiera prioriterade områden är påbörjade.  

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: Frisk luft, God bebyggd miljö 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Kostnad och finansiering 

Kostnad för utskick och spridning av informationsmaterial <100 000 kr. 

 

33 Region Östergötland - Regional barnmiljöhälsorapport 2021 (regionostergotland.se) 
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20. Minska hälsoskadligt buller  

Syfte och mål 

Syftet med åtgärden är att göra insatser för att minska buller som kan orsaka problem för 
människors hälsa. Målet är att negativa hälsoeffekter av omgivningsbuller minskar. 

Bakgrund 

Buller är mer än en upplevd störning, det påverkar hälsan, välbefinnandet och livskvalitén 
och måste hanteras med övriga miljö- och hälsofrågor i ett långsiktigt perspektiv.  

Enligt Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapporter34 är sömnstörningar en av de vanligaste 
och mest allvarliga hälsoeffekterna av buller, men även vila och avkoppling samt att samtala 
kan bli svårare i bullriga miljöer. Både vuxna, barn och unga störs av buller. Det framgår 
också att det finns samband mellan buller och nedsatt prestationsförmåga i tankekrävande 
arbetsuppgifter som läsning och minnesförmåga, både hos barn och vuxna, flera studier 
under senare år har pekat på att långvarig exponering för trafikbuller kan öka risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar.  

Buller har stora konsekvenser och det är inte säkert att den som påverkas negativt vet om 
att det är på grund av bullret. Att någon påverkas av buller innebär inte bara konsekvenser 
för personen som drabbas, utan även för samhället i stort. Trafikverket har tagit fram en 
beräkningsmetod för att räkna hälsokonsekvenserna av buller vilka presenteras i en indika-
tor som väger samman antal förlorade friska levnadsår genom för död och minskad livs-
kvalitet på grund av sjukdom. Metoden använder måttet funktionsjusterade levnadsår 
(disability adjusted life years, DALYs) som världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat 
för att beräkna sjukdomsbördan på populationsnivå med avseende på förtida dödsfall och 
funktionsnedsättning.  

Utsatthet för buller kan innebära en målkonflikt med ambitioner att förtäta städer och sam-
hällen. Vid förtätning behöver stor hänsyn tas till omgivningsbuller och dess påverkan på 
människors hälsa både i och vid bostäder, vid förskolor och skolor samt i rekreationsområ-
den. 

Genomförande 

Kommunen ska genomföra minst två insatser för att minska utsatthet för buller. Insatserna 
kan vara någon av nedanstående eller andra insatser som ger motsvarande effekt. Genom-
gående är det angeläget att prioritera bullerskyddsåtgärder som ger ytterligare mervärden ur 
miljö-, klimat- och hälsosynpunkt utöver bullerdämpning. 

• Stadsplanera så att människor inte blir utsatta för skadliga ljudnivåer. Till exempel 
genom att planera för kontor och verksamheter snarare än bostäder, skolor och 
förskolor, i byggnaderna närmast bullerkällan. 

 

34 Miljöhälsorapport — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
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• Vidta insatser för att säkerställa god ljudmiljö på utemiljöer vid förskolor och 
grundskolor.  

• Säkerställ god ljudmiljö i parker och grönområden. Skapa platser med god ljudmiljö 
för rekreation utomhus med förstärkning av grönska som har betydelse för buller-
dämpningen men kan också ha betydelse för ekosystemtjänster. 

• Genomför bullerskyddsåtgärder i såväl befintliga som nyplanerade bostadsområ-
den. 

• Inför hastighetssänkningar och/eller andra trafikreglerande åtgärder i bullerutsatta 
områden 

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDE 

Det är positivt om bullerskyddsåtgärderna kan ge ytterligare mervärden ur miljö- klimat- 
och hälsosynpunkt, exempelvis att använda träd och växter som bullerskydd där så är möj-
ligt och lämpligt. I planering av bullerskydd bör kommunerna eftersträva att återanvända 
material och jordmassor från andra platser. Det är också angeläget att sträva efter mång-
funktionella ytor som bidrar med flera ekosystemtjänster.  

Ansvariga aktörer 

Kommunerna (där det är lämpligt görs åtgärder förslagsvis i samverkan med Trafikverket) 

Effekt och uppföljning 

Åtgärden bidrar till att minska antal områden där ljudnivåerna kan vara skadliga för männi-
skors hälsa. 

 

G: Kommunen har genomfört minst två av punkterna eller andra insatser som ger motsva-
rande effekt. 

H: Kommunerna har påbörjat arbete med minst två av punkterna eller andra insatser som 
ger motsvarande effekt. 

P: Kommunerna har påbörjat arbete med minst en av punkterna eller annan insats som ger 
motsvarande effekt. 

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Kostnad och finansiering 

Kostnaden är olika beroende på vilka insatser som görs. 
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21. Minska spridning av plast, mikroplast och 

nanoplast 

Syfte och mål 

Minska spridningen av plast, mikroplast och nanoplast i vår omgivning 

Bakgrund 

Mikroplaster kallas de plastpartiklar som är mindre än 0,5 millimeter i diameter. De delas 
ofta upp i två grupper, primära och sekundära. Till den primära gruppen hör de mikroplas-
ter som har tillverkats avsiktligt för att användas som råmaterial i plastindustrin, som 
skrubbmaterial i olika produkter eller som tillsats i kosmetika. Sekundär mikroplast kom-
mer från större plast- och gummiföremål som har brutits ned till mindre partiklar. Plast-
skräp bryts till exempel ned till mikroplaster i naturen när det exponeras för solljus. Sekun-
där mikroplast bildas också vid slitage av vägar, bildäck och konstgräsplaner. 

De huvudsakliga spridningsvägarna för mikroplaster utgörs av dagvatten, avloppsvatten 
och nedskräpning. Även luftburna mikroplastpartiklar förekommer. 

Höga halter av mikro- och nanoplaster är ett problem nära kopplat till tätorter. Utanför 
tätort är halterna betydligt lägre, vilket medför att de flesta av de föreslagna åtgärderna 
främst berör aktiviteter i våra städer och samhällen, endast i mycket liten utsträckning utan-
för dessa. 

Livsmedelsverket och Naturvårdsverket menar att de direkta, skadliga hälsoeffekterna av 
mikroplaster är små, i nuvarande halter. När det gäller nanoplaster finns ännu inte tillräck-
ligt forskningsunderlag för att uttala sig om hälsoeffekterna. De indirekta och långsiktiga 
hälsoriskerna är heller inte klarlagda. Åtgärder mot spridning av mikroplaster motiveras av 
försiktighetsprincipen och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.  

Genomförande 
Aktörerna i länet åtar sig att genomföra minst två aktiviteter under programperioden 

TRAFIK 

• sänka hastigheten i tätbebyggt område på lokalgator. 

• begränsa användning av dubbdäck i tätbebyggt område. 

• Förse dagvattenbrunnar utmed högt trafikerade gator och vägar i tätorter med filter 
som rensas regelbundet och att renset tas om hand på lämpligt sätt. 

KONSTGRÄSPLANER OCH LIKNANDE YTOR 

• Inte använda konstgräs på andra ytor som inte är fotbollsplaner. 

• Tillämpa de riktlinjer för anläggande och skötsel konstgräsplaner som Svenska fot-
bollsförbundet tagit fram. 

• Iordningställa avborstningsstationer vid alla konstgräsplaner som innehåller granu-
lat. 
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TILLSYN 

• Vid tillsynsbesök uppmärksamma dagvattenutsläpp från de verksamheter där det 
förekommer mycket plast till exempel plastindustrier och återvinningsanläggningar. 
 

AVLOPPSVATTEN 

• Upphandla alternativ till textilier som släpper ifrån sig mikroplast. 

• Enbart använda tvättmaskiner med filter för mikroplast.  

Ansvariga aktörer 

Kommunerna, Region Jönköpings län, Föreningar 

Effekt och uppföljning 
Effekterna kan följas upp på olika sätt. Halterna av mikro-och nanoplast i luft- och vatten-
miljö bör mätas på ett antal platser i länet så att trenden går att följa, om åtgärden har gett 
effekt. Stickprovsmätningar på avloppsreningsverken med avseende på mikroplast. Antal 
bilar som använder pendelparkering. Antalet dagvattenbrunnar utmed trafikerade gator och 
vägar som rensas. Mäta antalet kilo insamlat plastskräp vid skräpplockningsaktioner. Anta-
let utbytta tvättmaskiner. Antalet konstgräsplaner som lever upp till och sköts enligt riktlin-
jerna. 

G: Genomfört två antal av insatserna  

H: Aktörerna har påbörjat minst två av insatserna 

P: Aktörerna har påbörjat minst en av insatserna  

E: Ej påbörjad 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Hav i balans 

Agenda 2030:  mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, mål 15 Ekosystem och biolo-
gisk mångfald samt mål 14 Hav och marina resurser. 

Kostnad och finansiering 

Medel behöver avsättas i budget för flertalet av insatserna.  
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Fokusområde:  

Hållbara städer och samhällen 

Miljökvalitetsmål:  
God bebyggd miljö 

 

Globala mål för hållbar utveckling i Agenda 

2030:  

 

För att skapa en hållbar samhällsplanering behöver den fysiska miljön planeras och utveck-
las för att bevara ekosystemtjänster med hjälp av grön- och vattenytor, samt kulturmiljöer, 
minska miljöpåverkan samt skapa hälsosamma och inkluderande livsmiljöer. Samhällena 
behöver också vara motståndskraftiga och anpassade för att hantera klimatförändringar. 

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och 
bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exem-
pelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt 
avfall.  

I dagens samhälle har många kulturmiljöer förlorat sina ursprungliga funktioner och kan ses 
som ett hinder för exploatering och en rationell markanvändning. Dessa miljöer riskerar att 
rivas, förfalla eller växa igen utan skötsel eller hänsyn till dess kulturhistoriska värden. 

Det behövs tydliga politiska avvägningar och ställningstagande för att minimera konflik-
terna och skapa en god livsmiljö för människor. Insatser behövs för att förbättra förutsätt-
ningarna att planera för en mer hållbar byggd miljö. Med stärkandet av den strategiska och 
fysiska planeringen och kopplingen till genomförande och uppföljning blir det lättare att 
styra mot en hållbar samhällsutveckling. 

542



ÅTGÄRDSPROGRAM HÄLSANS MILJÖMÅL 2023-2027 - REMISSVERSION 

 

 

 61 

 

543



ÅTGÄRDSPROGRAM HÄLSANS MILJÖMÅL 2023-2027 - REMISSVERSION 

 

 

 62 

22. Främja fysisk aktivitet i städer och samhällen 

Syfte och mål 
Syftet är att underlätta och uppmuntra till ökad fysisk aktivitet bland befolkningen i Jönkö-
pings län. Målet är att främja fysisk aktivitet på samhällsnivå genom effektiva insatser för 
ökad fysisk aktivitet bland befolkningen i Jönköpings län.  

Bakgrund 
Sättet på vilket städer och samhällen planeras och utformas påverkar många av våra med-
vetna och omedvetna beteenden. Internationell forskning visar att personer som bor i om-
råden som underlättar fysisk aktivitet är betydligt mer aktiva än de som bor i områden som 
inte stödjer fysisk aktivitet på samma sätt. Exempel på inslag som bidrar till hälsofrämjande 
miljöer är: närhet till parker och grönområden, närhet till service som butiker, skolor, fri-
tidsaktiviteter och arbetsplatser, samt attraktiv och tillgänglig infrastruktur för gång, cykel 
och kollektivtrafik. Dessa insatser främjar både hälsan och miljön. Att främja aktiva trans-
porter till och från olika platser är ett praktiskt och hållbart sätt att öka den dagliga fysiska 
aktiviteten för många människor.  

Genomförande 
Kommunerna i länet åtar sig att främja fysisk aktivitet i städer och samhällen genom minst 
två av nedanstående insatser eller andra insatser som ger motsvarande effekt.  

• Främja aktiva transporter, det vill säga möjligheten att gå eller cykla till och från 
skolan.  

• Främja aktiva transporter, det vill säga möjligheten till att gå eller cykla till och från 
arbetsplatsen. 

• Planera för säkra gång- och cykelvägar så att det är enkelt för invånarna att ta sig till 
grönområden och andra områden för fysisk aktivitet. 

• Utveckla gröna, tillgängliga och trygga lekmiljöer för barn och unga. Exempel kan 
vara lekplatser, skolgårdar, längs gångstråk eller i parker. 

• Utveckla gröna, tillgängliga och trygga uterum och aktivitetsytor för social samvaro, 
fysisk aktivitet och hälsosamt åldrande. 

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDET 

Åtgärden bidrar till flera olika miljömål och delar av åtgärden har synergier med åtgärd fem 
Fossilfri arbetspendling, åtgärd sju Ökat samarbete i samhällsplaneringen och åtgärd nio 
Trygga och sammanhängande vägar för cykel i Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 
2021-2025. 
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I samband med planering av insatser är det angeläget att ha dialog med invånare i respek-
tive område, med såväl barn och unga som med vuxna. Det är också positivt att samverka 
med föreningar och företag i kommunen. 

Vid planering och genomförande bör hänsyn tas till tillgänglighet och möjlighet till fysisk 
aktivitet för personer med funktionsnedsättningar. 

Ansvariga aktörer 
Kommunerna 

Effekt och uppföljning 
Insatser som bidrar till ökad fysisk aktivitet leder både till förbättrad hälsa och till minskad 
miljöpåverkan från biltrafik. 

G: Minst två punkter (eller motsvarande) under genomförandet är genomförd.  

H: Någon av punkterna (eller motsvarande) under genomförandet är påbörjad.  

P: Beslut har tagits inom kommunen att påbörja arbetet med en eller flera av punkterna un-
der genomförandet (eller motsvarande). 

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: Frisk luft, God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Kostnad och finansiering 
Beror på vilka insatser som görs. 

23. Etablera attraktiva allmänna platser för 

unga 

Syfte och mål 
Syftet är att skapa trygga och trivsamma sociala utrymmen i offentliga miljöer för unga.  
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Bakgrund 

En viktig del i samhällsplaneringen är att ungdomar har tillgång till olika miljöer och möjlig-
heter att vistas i dem. ”Bra utemiljöer” för ungdomar behövs och en stor utmaning är hur 
ungdomar ska få chans till olika vardagliga former för socialt utrymme på allmänna platser 
och gröna ytor. Det innebär att särskild uppmärksamhet måste ägnas de stråk och platser 
som finns i ungdomars nära omgivningar kring bostäder, skola och miljöer där ungdomar 
spenderar mycket tid.  

Genomförande  

Det första steget är att genom olika dialoger med målgruppen, och andra berörda aktörer, 
ta fram underlag det vill säga vad unga själva vill och önskar för platser. Nästa steg är att 
förverkliga underlaget, utifrån lokala förutsättningar, till bra utemiljöer för unga. 

Åtgärden genomförs genom följande steg: 
a) Genomföra målgruppsdialog med unga och andra berörda aktörer i aktuellt område.  
b) Återkoppla resultatet från målgruppsdialogen med personerna som deltog i dialogen.  
c) Ta fram en plan för insatser som ska genomföras, baserat på resultat från målgruppsdi-

alogen. Planen förankras med personer som deltog i dialogen samt övriga berörda aktö-
rer/personer. 

d) Genomföra insatser enligt planen och med utgångspunkt i målgruppsdialog. Insatserna 
förankras med personer som deltog i dialogen samt övriga berörda aktörer/personer. 

KOMMENTAR TILL GENOMFÖRANDE 

Vilka områden som är mest angelägna att prioritera avgörs av respektive kommun eftersom 
behov och förutsättningar skiljer sig åt. 

Inför målgruppsdialoger kan Region Jönköpings län (eller annan lämplig regional aktör) vid 
behov bistå med att samla in information via förslagsvis enkät/fokusgruppsintervjuer med 
unga i syfte att inhämta ungas behov och vad de önskar för sorts utemiljöer och sociala 
platser. 

Vid genomförande av dialogtillfällen är det viktigt att ta hänsyn till sammansättningen av de 
tilltänkta representanterna för målgruppen. Det är angeläget att olika grupper finns repre-
senterade, så som olika åldrar, kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och funktionsför-
måga. 

Ansvariga aktörer 
Kommunerna* i samverkan med Region Jönköpings län (eller annan lämplig regional ak-
tör) 

Effekt och uppföljning 
G: Minst en insats är genomförd med utgångspunkt i målgruppsdialogen.   

H: Minst en målgruppsdialog är genomförd och en plan för insatser är framtagen.   

P: Minst en målgruppsdialog är planerad. 
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E: Ej påbörjad 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö 

Agenda 2030: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Kostnad och finansiering 
Kostnaden beror på vilka insatser som kommer genomföras.  

24. Integrera social hållbarhet i fysisk planering  

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att vidareutveckla projektet Social hållbarhet i fysisk planering, ge-
nom att Länsstyrelsen tillsammans med en eller flera kommuner väljer ut och tillämpar en 
metod för att integrera social hållbarhet i översiktsplaneringen. 

Bakgrund 
För många planeringsaktörer är det otydligt vad social hållbarhet i fysisk planering och 
stadsutveckling verkligen innebär. Det finns en rad olika verktyg och metoder för att arbeta 
med perspektivet, men social hållbarhet har trots detta svårt att få tydligt genomslag i sam-
hällsbyggnadsprocesserna. Samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län på-
började därför under år 2021 ett projekt med inriktning mot social hållbarhet i fysisk plane-
ring och stadsutveckling för att lyfta de sociala värdena i samhällsbyggnadsprocessen. Inom 
ramen för projektet har Länsstyrelsen utvecklat arbetet med social hållbarhet såväl internt 
på myndigheten som externt tillsammans med länets kommuner.  

Genomförande 

Åtgärden genomförs stegvis genom de punkter som listas nedan. 
a) Länsstyrelsen inventerar tillämpbara metoder/verktyg för att implementera social 

hållbarhet i översiktsplaneringen.  
b) Länsstyrelsen väljer tillsammans med en eller flera kommuner i länet ut en me-

tod/ett verktyg att arbeta med. 
c) Länsstyrelsen stöttar kommunerna i att börja implementera metoden i ett eller flera 

skeden av översiktsplaneringen.  

Ansvariga aktörer 
a) Länsstyrelsen*  
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b) Länsstyrelsen* (i dialog med kommuner) 
c) Länsstyrelsen* (i samverkan med kommuner) 

Effekt och uppföljning 
Åtgärden kan på sikt leda till att stärka de sociala hållbarhetsperspektiven i den fysiska pla-
neringen.  

Åtgärden följs upp genom en utvärdering av hur tillämpningen av metoden/verktyget fun-
gerat i arbetet med översiktsplaneringen. Utvärderingen genomförs av Länsstyrelsen och 
kommunen/kommunerna.  

G: Metoden/verktyget har implementerats i arbetet och en utvärdering är genomförd.  

H: Länsstyrelsen har i dialog med kommunerna bestämt metod att arbeta vidare med.   

P: Länsstyrelsen har inventerat relevanta metoder/verktyg.  

E: Ej påbörjad. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö 

Agenda 2030: mål 3 Hållbara städer och samhällen, mål 5 Jämställdhet  

Kostnad och finansiering 
Lönekostnader utifrån behov och omfattning.  

25. Etablera kulturmiljösamverkan Jönköpings 

län  

Syfte och mål 

Åtgärden syftar till att främja kunskapsutbyte och samverkan i kulturmiljöarbetet mellan lä-
nets kommuner. Målsättningen är att samtliga kommuner ska delta aktivt i arbetet.  

Bakgrund 

Kommunerna har ett centralt ansvar för att kulturmiljöer ska tillvaratas, främjas och ut-
vecklas i plan- och byggprocessen. Länsstyrelsen har ett vägledande ansvar i planprocessen 
och ansvar som prövningsinstans i bygglovsprocessen. Detta ställer stora krav på kommu-
nernas och länsstyrelsens kunskap och kompetens i agerandet, inte bara i förhållande till 
kulturmiljöns värden utan också i relation till andra samhällsintressen, förlopp och 

548



ÅTGÄRDSPROGRAM HÄLSANS MILJÖMÅL 2023-2027 - REMISSVERSION 

 

 

 67 

förändringsprocesser. Samtidigt är de statliga resurserna för kulturmiljöarbete begränsade 
och många kommuner har svårt att avsätta resurser för kulturmiljöarbetet till exempel för 
att ta fram kulturmiljöunderlag och att säkerställa tillgång till antikvarisk kompetens i den 
egna verksamheten. Detta ställer ökade krav på samverkan och kunskapsutbyte mellan lä-
nets kommuner samt mellan länsstyrelsen och kommunerna. Kulturmiljösamverkan Jönkö-
pings län utgör ett viktigt komplement till andra mötes- och samverkansformer mellan läns-
styrelsen och länets kommuner.  

Genomförande 

Länsstyrelsen och länets kommuner genomför årligen under programperioden ett antal 
samverkansmöten om kulturmiljöfrågor. Mötena riktar sig i första hand till tjänstepersoner 
med ansvar för kulturmiljöfrågor i samhällsplanering, stadsbyggnad och kulturverksamsam-
het. Särskilda möten ordnas för politiker inom berörda nämnder vid behov och efter öns-
kemål. 

a) Länsstyrelsen och länets kommuner genomför årligen fyra samverkansmöten.  

b) Samtliga kommuner medverkar med minst en representant vid minst två möten per 
år. 

c) Kommunerna har övertagit ansvaret för samverkansmötena. 

Ansvariga aktörer 

Länsstyrelsen i Jönköpings län och länets kommuner i samverkan.  

Effekt och uppföljning 

Åtgärden bidrar till ökat kunskapsutbyte om metoder, arbetssätt och perspektiv angående 
kulturmiljöfrågornas hantering i plan- och byggprocessen. Samverkan ger, genom kun-
skapsutbyte, förutsättningar för en mer effektiv hantering av kommunala resurser och be-
hov i plan- och byggprocessen och ökar förutsättningarna för att tillvarata kulturmiljövär-
den. 

G: Kommunerna medverkar tillsammans med Länsstyrelsen i minst två samverkansmöten 
per år. Kommunerna har övertagit ansvaret för Kulturmiljösamverkan Jönköpings län. 

H: Kommunerna medverkar tillsammans med Länsstyrelsen i samverkansmöten i minst två 
samverkansmöten per år. 

P: Ett antal kommuner har genomfört samverkansmöten tillsammans med Länsstyrelsen.  

E: Ej påbörjad. 

 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Levande sjöar och vat-
tendrag.  

Agenda 2030: mål 11 Hållbara städer och samhällen 
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Kostnad och finansiering 

Uppskattningsvis under 50 000 kronor.  

26. Upprätta regionala etappmål för kultur- 

historiskt värdefull bebyggelse 

Syfte och mål 

Åtgärden syftar till att tydliggöra styrningen mot en hållbar utveckling inom miljömålet 
God bebyggd miljö. Målsättningen är att länets kommuner ska ha nått ett individuellt 
etappmål inom 2030. 

Bakgrund 

De nationella kulturmiljömålen överbryggar de nationella miljökvalitetsmålen och de kul-
turpolitiska målen. Kulturmiljömålen avser i första hand statlig verksamhet men även kom-
muner och näringsliv uppmanas arbeta för att nå målen. Länsstyrelserna har möjlighet att 
utveckla de regionala förutsättningarna för styrning och uppföljning av kulturmiljömålen. 
Etablering av regionala indikatorer och etappmål för kulturmiljöns värden är en av flera åt-
gärder i det regionala arbetet med de nationella kulturmiljömålen.  

Etappmål för god bebyggd miljö har tidigare funnits på nationell nivå inom miljömålet 
God bebyggd miljö. Etappmål för skyddad bebyggelse gör det möjligt för en kommun att 
planera och genomföra arbetet med kunskapsunderlag. 

Värdering, inventering och skydd ger viktiga förutsättningar för att kunna värna, tillvarata 
och utveckla såväl allmänna kulturmiljövärden som det särskilt värdefulla. Ett begränsat ur-
val av den historiskt värdefulla bebyggelsen skyddas i form av byggnadsminnen. En stor del 
av den värdefulla bebyggelsen och allmänna kulturmiljövärden hävdas genom planbestäm-
melser i detaljplan och områdesbestämmelser. Även politiskt antagna kulturmiljöprogram 
fungerar som skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

Genomförande 

Etappmålet ska vara uppnått till år 2030. Målet är att  

• 75 procent av kommunens bebyggelse ska vara värderad. Att bebyggelse är värde-
rad innebär att den varit föremål för en övergripande bedömning av kulturmiljövär-
det i ett område. Värdering kan samordnas med områdesvis kulturhistorisk karaktä-
risering och beskrivning. 

• 25 procent av kommunens bebyggelse är inventerad avseende allmänna och sär-
skilda bebyggelsevärden. Inventering avser i detta sammanhang en registrering av 
bebyggelsevärden som ligger till grund för bedömning av högre allmänt bebyggelse-
värde eller särskilt värdefull bebyggelse.  
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• Fem procent av den totala bebyggelsen ska vara skyddad genom detaljplan, områ-
desbestämmelser eller genom utpekande i politiskt antaget planeringsunderlag för 
kulturmiljövärden eller motsvarande. Åtgärden avser del av etappmålet under pro-
gramperioden. 

Genomförandet omfattar tre steg: 

a) Kommunen kartlägger omfattningen av värderingar, inventeringar och skydd samt 
fastställer nivåer för individuellt delmål inom programperioden.  

Länsstyrelsen tar fram vägledning för regionala etappmål och genomför utbildning 
med länets kommuner i syfte att stödja kommunerna i arbetet med etappmålen.  

b) Kommunen inventerar bebyggelse in enlighet med individuellt etappmål.  

c) Kommunen tar fram beskrivningar samt erforderliga skydd för att nå det individu-
ella delmålet under programperioden.  

Ansvariga aktörer 

Länets kommuner ansvarar för att genomföra kartläggning av inventerad bebyggelse, fast-
ställande av samt inventering, värdering och införande av skydd enligt individuell målsätt-
ning. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län tar fram vägledning och tar initiativ till utbildning för länet 
kommuner. Länsstyrelsen lämnar bidrag till framtagandet av kulturmiljöunderlag och har 
utvecklat en metod för översiktlig bebyggelsekaraktärisering. 

Effekt och uppföljning 

Åtgärden kommer bidra till att ge länets kommuner bättre förutsättningar för att tillvarata 
kulturmiljövärden i plan- och byggprocessen. Bättre förutsättningar för att tillvarata kultur-
miljöns värden i samhällsplaneringen kommer bidra till minskade konflikter i förhållande 
till andra samhälls- och miljöintressen.  

G: Kommunens bebyggelse är inventerad, värderad och skyddad i enlighet med kommu-
nens individuella mål för programperioden. 

H: Kommunens bebyggelse är inventerad i enlighet med kommunens individuella mål. 

P: Länsstyrelsen har tagit fram och erbjudit vägledning i arbetet med att fastställa etappmål 
för perioden. Kommunen har kartlagt andelen inventerad, värderad och skyddad bebyg-
gelse samt fastställt individuellt mål under programperioden.  

E: Kommunen har inte kartlagt andelen inventerad, värderad och skyddad bebyggelse. 

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Levande sjöar och vat-
tendrag.  

Agenda 2030: mål 11 Hållbara städer och samhällen 
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Kostnad och finansiering 

Kostnaden är beroende av genomförandegraden. Åtgärden som helhet kan innebära en 
kostnad upp emot 100 000 kronor. Kostnaden kan fördelas över flera år och åtgärden kan 
samordnas med andra åtgärder inom kulturmiljöområdet i åtgärdsprogrammet.  

27. Aktualisera underlag för kulturmiljövärden 

Syfte och mål 

Tillgodose kommunens behov av aktuella kulturmiljöunderlag i plan- och byggprocessen. 
Målet är att kommunen ska ha ett planeringsunderlag som ger ett generellt stöd för hante-
ringen av all bebyggelse i kommun samt ett specifikt stöd för ett prioriterat urval av särskilt 
värdefull bebyggelse.  

Bakgrund 

Kulturmiljö är en väsentlig komponent i såväl en god vardagsmiljö och för besöksmål, re-
kreation och friluftsliv. Kunskapsunderlag om kulturmiljö kan också vara viktiga källor till 
den lokala historien både för en intresserad allmänhet och för föreningslivet.  

Inventeringar och karaktäriseringar har i flera fall en lång hållbarhet samtidigt som nya kul-
turmiljövärden tillkommer över tid. Underlaget behöver också vara knutet till beslut rö-
rande aktuell planering och utvecklingsbehov i kommunen. Begränsade resurser gör det 
också nödvändigt att prioritera vilka delar av underlaget som kan utvecklas. I länet finns 
stora skillnader i fråga om innehåll och aktualitet. Ett flertal kommuner har i samband med 
översiktsplanen konstaterat att det finns behov av att ta fram ett nytt kunskapsunderlag. 
Vid sidan av värden kopplade till enskilda byggnader bör ett kommunalt kulturmiljöun-
derlag även ge generell vägledning kring hur den byggda miljön ska värderas och ge förut-
sättningar för skydd, hänsynstagande och anpassning i samband med förändring. 

För att motsvara behovet bör ett kulturmiljöunderlag ta upp särskilt värdefulla byggnader, 
för kommunen karaktäristiska byggnadstyper och byggnadsstilar, bebyggelse- och områdes-
karaktär samt ge stöd vid gestaltning och förändring. Kulturmiljöunderlag kan också inne-
hålla ställningstagande som förtydligar och utvecklar tidigare ställningstagande i till exempel 
översiktsplan och detaljplan. 

Genomförande 

Åtgärden genomförs i tre steg. 

a) Behovsbedömning. Kommunen genomför en behovsbedömning i syfte att identifi-
era vilka delar av kommunen eller som är i behov av komplettering samt vilken in-
riktning underlaget bör ha.  
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b) Komplettering. Kommunen genomför tematiska eller geografiska kompletteringar 
av kunskapsunderlag, till exempel bebyggelseinventering, karaktärisering, åtgärds-
program eller gestaltningsprogram.  

c) Aktualisering. Det sammantagna underlaget antas av kommunen. 

Ansvariga aktörer 

Kommunerna*, Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har en vägledande och stödjande roll i förhållande till kommunernas hante-
ring av kulturmiljövärden i plan- och byggprocessen. Länsstyrelsen i Jönköpings län lämnar 
bidrag till framtagandet av kulturmiljöunderlag och har utvecklat en metod för översiktlig 
bebyggelsekaraktärisering. 

Effekt och uppföljning 

Åtgärden kommer bidra till att ge länets kommuner bättre förutsättningar för att tillvarata 
kulturmiljövärden i plan- och byggprocessen. Bättre förutsättningar för att tillvarata kultur-
miljöns värden i samhällsplaneringen kommer bidra till minskade konflikter i förhållande 
till andra samhälls- och miljöintressen. 

G: Kommunen har ett aktualiserat kulturmiljöunderlag som är politiskt antaget.  

H: Kommunen har tagit fram kompletterande kunskapsunderlag i syfte att utveckla det 
egna kunskapsunderlaget.  

P: Behovsbedömning genomförd.  

E: Ej påbörjad.  

VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL? 

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Levande sjöar och vat-
tendrag.  

Agenda 2030: mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Arbetet med kunskapsunderlag för kulturmiljövården är också av betydelse för de arkitek-
turpolitiska målen. 

Kostnad och finansiering 

Under 100 000 kronor för respektive kommun. Ett kulturmiljöprogram kostar beroende på 
omfattning och inriktning uppskattningsvis 500 000 till 100 000 kronor. Åtgärden är utfor-
mad så att den ska gå att genomföra i omgångar och anpassas efter behov och tillgängliga 
resurser. Åtgärden kan också genomföras i omgångar och fördelas över flera år. Åtgärden 
kan samordnas med andra åtgärder inom kulturmiljöområdet i åtgärdsprogrammet.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län lämnar bidrag för kultunskapsunderlag angående kulturmil-
jövärden och har utvecklat en metod för övergripande bebyggelseinventering. 

553



ÅTGÄRDSPROGRAM HÄLSANS MILJÖMÅL 2023-2027 - REMISSVERSION 

 

 

 72 

28. Skydda särskilt värdefull kulturmiljö 

Syfte och mål 

Åtgärden syftar till att förtydliga förutsättningarna för att tillvarata kulturmiljöns värden i 
plan- och byggprocessen. Målet är att länsstyrelsen samt länets kommuner ska ha fastställt 
samt avgränsat särskilt värdefulla kulturmiljöer i GIS-data. 

Bakgrund 

Tillvaratagandet av allmänna intressen och dess integrering i olika planeringsprocesser är av 
stor betydelse för en hållbar landskaps- och bebyggelseutveckling. Värdefulla kulturmiljöer 
kopplade till områden och mark i övrigt ska, vid sidan av riksintressen, så långt som möjligt 
skyddas mot påtaglig skada och tillvaratas i planerings- och förändringsprocesser. Länssty-
relsen och kommunerna har möjlighet att peka ut sådana områden och Länsstyrelsen har 
till uppgift att redovisa statliga anspråk och att tillhandahålla planeringsunderlag. Kommu-
nerna kan också redovisa hur sådana kulturmiljövärden ska hanteras i översiktsplanen. 

GIS utgör idag ett centralt redskap både för förmedling och analys.  

Genomförande 

a) Kommunerna och länsstyrelserna reviderar, kompletterar och fastställer utpekade 
värdefulla områden för kulturmiljövården.  

b) Värdefulla områden för kulturmiljövården digitaliseras. 

c) Värdefulla områden för kulturmiljövården redovisas och görs tillgängligt i Länssty-
relsens webb-GIS. 

Ansvariga aktörer 

Kommunerna, Länsstyrelsen. 

Effekt och uppföljning 

Åtgärden kommer ge förutsättningar för en mer effektiv hantering av kulturmiljöinformat-
ion i till exempel plan- och byggprocessen och motsvarande. Digitalisering och en mer en-
hetlig presentation av data kommer också underlätta förmedling av kulturmiljövärden samt 
att utveckla olika användningsområden, till exempel för friluftsliv och rekreation. 

G: Länsstyrelsen och kommunerna har fastställt värdefulla områden för kulturmiljövården. 
Fastställda områden har digitaliserats. Länsstyrelsen har tillgängliggjort data via webb-GIS. 

H: Länsstyrelsen och kommunerna har fastställt värdefulla områden för kulturmiljövården. 
Fastställda områden har digitaliserats.  

P: Länsstyrelsen och kommunerna har fastställt värdefulla områden för kulturmiljövården.  

E: Ej påbörjad. 
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VILKA MÅL BIDRAR ÅTGÄRDEN TILL?  

Miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Levande sjöar och vat-
tendrag.  

Agenda 2030: mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Kostnad och finansiering 

Uppskattningsvis under 50 000 kronor. 
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Bilagor 
Nuläge och analys Hälsans miljömål- Underlag för prioriterade områden i åtgärdsprogram 
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Bakgrund 
I Jönköpings län finns fem olika åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammen är 
tematiska och berör olika miljömål. Tillsammans bildar åtgärdsprogrammen en helhet som i 
samspel med annat miljöarbete i länet bidrar till att nå miljömålen och de målen för hållbar 
utveckling i Agenda 2030. 

Som en del i framtagande av ett nytt åtgärdsprogram genomfördes en omvärlds- och nulä-
gesanalys. Analyserna ligger till grund för att identifiera de största utmaningarna samt fo-
kusområden inom berörda hållbarhetsmål och miljökvalitetsmål. Underlaget har använts 
för att ta fram åtgärder med fokus med de områden där de största utmaningarna identifie-
rats.  

Sveriges miljömål 
Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål berör främst miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri 
miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö.  

 

Figur 1: Sveriges miljömål, Illustration Tobias Flygarl 
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Globala målen för hållbar utveckling i  

Agenda 2030  
Åtgärdsprogram Hälsans miljömål relaterar främst till mål 1: Ingen fattigdom, mål 3; Hälsa 
och välbefinnande, mål 4: God utbildning för alla, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och eko-
nomisk tillväxt, mål 9; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10: Minska 
ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer och samhällen, mål 12: Hållbar konsumtion och pro-
duktion, mål 13: Bekämpa klimatförändringar, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 
Och mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Figur 2: Globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 
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https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-1-ingen-fattigdom/
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Fokusområden Hälsans miljömål 
För att ringa in utmaningar och behov för arbetet med miljömålen i Jönköpings län har fo-
kusområden tagits fram. Områdena fungerar som inramning för de åtgärder som kommer 
arbetas fram i samverkan. 

Livsmiljöer för en god hälsa  

Berörda mål för fokusområdet 

MILJÖKVALITETSMÅLMÅL 

Frisk luft, God bebyggd miljö, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt 

 

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I AGENDA 2030 

 

BERÖRDA DELMÅL I AGENDA 2030: 

• 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla  

• 11.6 Minska städers miljöpåverkan 

• 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

Utmaningar och behov inom fokusområdet 
Den fysiska livsmiljön har en påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Vi behöver 
stärka det hälsofrämjande arbetet och samtidigt minska de faktorer som ger upphov till ne-
gativa hälsoeffekter till exempel dålig luft, buller, UV-strålning och brist på rörelse.  

Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. För många människor kan förore-
ningar i luften även bidra till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för 
hälsan är inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. 

Med ökande befolkning och bostadsbehov ses den täta staden som lösningen för många 
miljöproblem som till exempel minskat i anspråkstagande av jordbruksmark, minskad ener-
gianvändning och bättre nyttjande av befintlig infrastruktur. Men den förtätade staden 
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innebär även ökad påfrestning på miljön och konflikter kopplade till luftförorening, buller 
och riskfrågor riskerar att uppstå vid exploatering i centrala lägen.  

Att vistas i naturen kan bidra till en bättre hälsa genom exempelvis minskad stress, stärkt 
kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Minskad stress kan i sin tur ha en positiv ef-
fekt på immunförsvaret. Grönområden skapar också bättre möjligheter för fysisk aktivitet, 
vilket kan föra med sig positiva hälsoeffekter så som minskad övervikt och fetma. Dessu-
tom minskar exponeringen för buller, luftföroreningar, värme och skadligt solljus. 

Strålning kan vara till nytta, men den kan också vara skadlig. För att de skadliga effekterna 
av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt ska all verksamhet med 
strålning vara berättigad. Det betyder att strålningen måste göra mer nytta än skada, och att 
stråldoserna ska begränsas så långt som det är möjligt och rimligt. 

Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skad-
liga UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos 
människor ökar risken för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och ögonsjukdo-
men starr. 

INRIKTNINGAR FÖR FOKUSOMRÅDET 

• För att möta och hantera länets utmaningar behövs exempelvis insatser för att: 

• Minska halter av olika luftföroreningar 

• Minska bullernivåer 

• Främja aktiva transporter med låg miljöpåverkan 

• Minska exponering för värme och UV-strålning 

• Minska exponering för skadlig strålning 

• Minska halter av ozonnedbrytande ämnen 

• Minska halter av radon 

• Bevara och utveckla tillgång till grönområden 
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Hållbara städer och samhällen 

Berörda mål för fokusområdet 

MILJÖKVALITETSMÅL:  

God bebyggd miljö 

 

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I AGENDA 2030:  

 

BERÖRDA DELMÅL I AGENDA 2030: 

• 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja men-
tal hälsa.  

• 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 

• 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 

• 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 

• 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 

• 11.6 Minska städers miljöpåverkan 

• 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

• 11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering 

• 11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskre-
ducering 

• 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 

• 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar 

• 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 

• 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem 

• 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 

• 15.A Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och 
biologisk mångfald 

• 15.B Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog 
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Utmaningar och behov inom fokusområdet 
För att skapa en hållbar samhällsplanering behöver den fysiska miljön planeras och utveck-
las för att bevara ekosystemtjänster med hjälp av grön- och vattenytor, kulturmiljöer, 
minska miljöpåverkan samt skapa hälsosamma och inkluderande livsmiljöer. Samhällena 
behöver också vara motståndskraftiga och anpassade för att hantera klimatförändringar. 

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och 
bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exem-
pelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt 
avfall.  

I dagens samhälle har många kulturmiljöer förlorat sina ursprungliga funktioner och utgör 
ofta hinder för exploatering och en rationell markanvändning. Dessa miljöer riskerar att ri-
vas, förfalla eller växa igen utan skötsel eller hänsyn till dess kulturhistoriska värden. 

Det behövs tydliga politiska avvägningar och ställningstagande för att minimera konflik-
terna och skapa en god livsmiljö för människor. Insatser behövs för att förbättra förutsätt-
ningarna att planera för en mer hållbar byggd miljö. Med stärkandet av den strategiska och 
fysiska planeringen och kopplingen till genomförande och uppföljning blir det lättare att 
styra mot en hållbar samhällsutveckling. 

INRIKTNINGAR FÖR FOKUSOMRÅDET 

För att möta och hantera länets utmaningar behövs exempelvis insatser för att: 

- Säkerställa att samhällsplaneringen sker utifrån ett sammanhållet och hållbart per-
spektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor 

- Lokalisera och utforma byggnader och anläggningar på ett miljöanpassat sätt och så 
att de klarar effekter av klimatförändringar  

- Utforma och lokalisera infrastruktur så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt 
samtidigt som människors behov tillgodoses 

- Främja aktiva transporter med låg miljöpåverkan 
- Bevara och utveckla natur- och grönområden 
- Ta tillvara och utveckla kulturvärden 
- Främja och utveckla goda och trivsamma vardagsmiljöer med varierat utbud av bo-

städer, arbetsplatser, service och kultur 
- Skapa förutsättningar för en levande landsbygd 
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Hållbar konsumtion och produktion 

Berörda mål för fokusområdet 

MILJÖKVALITETSMÅL:  

Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan 

 

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I AGENDA 2030:  

 

BERÖRDA DELMÅL I AGENDA 2030: 

• 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion 

• 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer 

• 9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering 

• 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produkt-
ionsmönster 

• 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 

• 12.3 Halvera matsvinnet i världen 

• 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 

• 12.5 Minska mängden avfall markant 

• 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 

• 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

Utmaningar och behov inom fokusområdet 
Konsumtionsvarorna och livsstilen i Sverige och i länet ger upphov till en stor påverkan på 
miljön och vi har en ohållbar hantering av våra resurser. Vi behöver ställa om till hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster, skapa en ökad och effektiv resurshushållning samt 
ställa om flödena från linjära till cirkulära.  

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte 
nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. 
Att använda energi och naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt är avgörande för att nå 
en hållbar utveckling. 
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Hållbar konsumtion är också viktigt utifrån sociala och ekonomiska perspektiv, såsom ökad 
konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, 
förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och pro-
duktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö 
och människors hälsa. 

INRIKTNINGAR FÖR FOKUSOMRÅDET 

För att möta och hantera länets utmaningar behövs exempelvis insatser för att: 

- Stimulera hållbara konsumtionsmönster 
- Skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi 
- Göra hållbara inköp och upphandlingar 
- Minska och förebygga avfall samt främja en effektiv avfallshantering som inte ska-

dar människors hälsa och miljön 
- Säkerställ god kvalitet på dricksvatten 
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En giftfri miljö 

Berörda mål för fokusområdet 

MILJÖKVALITETSMÅL:  

Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Grundvatten av god kvalitet 

 

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I AGENDA 2030:  

 

BERÖRDA DELMÅL I AGENDA 2030: 

• 2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla 

• 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder 

• 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och för-
oreningar 

• 6.1 Säkert dricksvatten för alla 

• 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 

Utmaningar och behov inom fokusområdet 
Kemikalier finns överallt i vår vardag. Vi behöver minska de miljö- och hälsofarliga ämnena 
genom förebyggande åtgärder, skapa en giftfri vardag samt genomföra tillsyn av pågående 
och nedlagda verksamheter. 

Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produk-
ter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors hälsa och 
den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. 
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INRIKTNINGAR FÖR FOKUSOMRÅDET 

För att möta och hantera länets utmaningar behövs exempelvis insatser för att: 

• Fasa ut och minimera användningen av särskilt farliga ämnen 

• Minska den samlade exponeringen för kemiska ämnen 

• Minska kemikalier i barns vardag 

• Minska hälso- och miljöskadliga kemikalier i livsmedel, varor och material 

• Identifiera och åtgärda förorenade områden 

• Förstärka tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet 

• Minska läkemedelsrester i mark och vatten 
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Nuläget per miljömål  

Giftfri miljö 
Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produk-
ter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors hälsa och 
den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska35. 

Miljömålet Giftfri miljö är svårt att nå både på nationell och regional nivå. 

Miljömålets preciseringar fokuserar på att 

• minska den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen 

• minimera användningen av särskilt farliga ämnen 

• minimera spridning av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper 

• åtgärda förorenade områden 

• öka och sprida kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper 

• tillgängliggöra information om farliga ämnen i material och produkter 
 

Kemikalieanvändning i produktion av varor och ke-

miska produkter 
På internationell nivå ser vi de senaste åren en kraftig ökad och globaliserad konsumtion 
och produktion av varor och kemikalier. Att den ökade produktionen i hög grad sker i län-
der med bristande kemikaliekontroll bidrar till problemet. Halter av ämnen som inte har 
uppmärksammats och reglerats kan därigenom öka i miljön. Regelutvecklingen inom EU 
gynnar tillståndet i miljön. Reglerna har medfört ökade datakrav och därmed ökad kunskap 
om ett stort antal kemiska ämnen vilket i förlängningen bidragit till att minska förekomsten 
av farliga och särskilt farliga ämnen i miljön. 

Inom FN:s miljöprogram börjar nu en process för att ta fram en ny strategi med vision, 
ambitiösa mål och delmål efter 2020, då det nuvarande globala målet för säker hantering av 
kemikalier går ut36. 

Antalet kemiska ämnen som används i produktion av kemiska produkter och varor är 
mycket stort och för många av ämnena råder fortfarande brist på kunskap om användning, 
exponering och effekter. Forskning visar på allt starkare samband mellan folksjukdomar 
och påverkan från industrikemikalier som vi utsätts för i låga doser under lång tid. Begräns-
ningsåtgärder är visserligen effektiva, men för bioackumulerande och svårnedbrytbara äm-
nen som redan är spridda i varor, byggnader och miljön sker minskningen långsamt. 

 

35 Sveriges miljömål 

36 Naturvårdsverket, Miljömålet Giftfri miljö 
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Detta speglas även av de analyser som görs av ett antal miljögifter som påträffas i moders-
mjölk och blod. Halterna av hårt reglerade miljögifter minskar långsamt i modersmjölk och 
blod i Sverige, medan halterna av ämnen som ännu inte reglerats, såsom långkedjiga PFAS, 
ökar. Exponeringen på människor och miljön för flera välkända miljögifter, såsom PFAS 
och dioxiner kan fortfarande utgöra ett problem, även om åtgärder för att minska sprid-
ningen har varit framgångsrika.37  

 

 

Figur 3. Miljögifter i modersmjölk och blod 1996 till 2019, Sveriges miljömål 

Under 2016 använde Sverige 22 miljoner ton kemikalier som klassas som hälso- eller miljö-
farliga, inklusive petroleumbränslen. Det är en minskning med 0,5 miljon ton sedan 2008. 
Det är främst användningen av petroleum som minskar, medan övriga kemikalier ökar nå-
got i användning. Användningen av kemikalier per BNP minskar, vilket är positivt. Det in-
dikerar ett minskat behov av hälso-eller miljöfarliga kemikalier i produktionen av olika va-
ror och tjänster.38 

Tillsynsverksamhet är ett viktigt verktyg för att kontrollera efterlevnaden av kemikalielag-
stiftning både inom näringslivet och inom handeln. Tillsynen behöver dock förstärkas. Nä-
ringslivets har en nyckelroll i arbetet med utfasning och substitution av kemikalier.  

Förorenade områden behöver saneras, men det sker inte i tillräcklig omfattning och nya 
områden upptäcks. 

Kemikalieinspektionen föreslår tre områden som behöver stå i särskilt fokus de kommande 
tio åren:  

1. Fasa ut särskilt farliga ämnen 
Användningen av särskilt farliga ämnen har upphört så långt som möjligt, genom 
att beslut om utfasning av ämnena finns för alla användningsområden senast 2030.  

2. Giftfri cirkulär ekonomi  
Användningen av resurser behöver bli mer effektivt och möjliggöra en cirkulär eko-
nomi.  

3. Minska den samlade exponeringen 

 

37 Sveriges miljömål  

38 SCB, Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 
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Barns utveckling och den biologiska mångfalden skyddas genom att den samlade 
exponeringen för farliga ämnen minskat väsentligt. Miljöskulden måste minska ge-
nom att dricksvatten och livsmedelsresurserna skyddas bättre. Ökade insatser mot 
farliga ämnen behövs för en hållbar samhällsomställning där är tillsynen en viktig 
del.39   

Miljögifter och särskilt utsatta grupper 
Barn, äldre personer samt kvinnor i fertil ålder är särskilt känsliga för miljögifter. I Jönkö-

pings län har flera kommuner arbetat med olika insatser inom giftfri/kemikaliesmart vardag 

bland annat för att minska exponeringen av kemikalier för barn. Region Jönköpings län ar-

betar med ”Giftfri sjukvård för barn ”, för att öka kunskapen om produkter i verksamheten 

och dess ingående ämnen som är i nära kontakt med barn. Genom inventering, insamlade 

information och analyser har vissa produkter fasats ut. 

Enligt Miljöhälsorapport 2021 – barns miljörelaterade hälsa kan konsumentvaror och produkter 
innehålla och medföra exponering av hälsofarliga kemikalier. I den enkät som ligger till 
grund för rapporten svarar vårdnadshavare till åtta månader gamla barn i högre utsträck-
ning att de tar hänsyn till kemikalier när de handlar jämfört med vårdnadshavare till äldre 
barn. För alla åldersgrupper har kemikalier störst påverkan vid inköp av mat och hygienar-
tiklar. Vårdnadshavare med högre utbildningsgrad eller som är födda i Sverige svarar oftare 
att kemikalieinnehållet påverkar deras inköp.40 

Hållbar konsumtion och produktion  
Det krävs en omställning av samhället mot en cirkulär ekonomi för att vi ska kunna nå våra 
miljö- och klimatmål, trygga vår välfärd och näringslivets konkurrenskraft, samt uppnå de 
globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030. Sverige har stora utmaningar att nå 
mål 12 i Agenda 2030 som handlar om hållbar konsumtion och produktion.  

De svenska hushållens konsumtion har ökat med 25 procent till 2018 jämfört med 200841. 
Ökad konsumtion, av till exempel varor, kläder och kemiska produkter, leder till en ökad 
kemikalie- och varuproduktion samt en ökad mängd avfall och därmed ökad spridning av 
farliga ämnen. Många konsumenter är inte medvetna om den miljöpåverkan som konsumt-
ionen eller användningen innebär, samt att den statistik som finns inte är fullständig.  

Den största delen av utsläppen från konsumtion utgörs av privatpersoners konsumtion av 
till exempel livsmedel och transporter. 

 

39 Kemikalieinspektionen, Rapport 1/20: Giftfritt från början - underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etapp-

mål för farliga ämnen till 2030 

40 Folkhälsomyndigheten, Rapport 20010: Miljöhälsorapport 2021 – barns miljörelaterade hälsa 

41 Konsumentverket, Rapport 2020:2: Konsumenterna och miljön 2020. 
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Handlingsplan för cirkulär ekonomi 
EU-kommissionen har tagit fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi som inkluderar ett 
antal åtgärder där elektronik, plast, textilier och byggmaterial är prioriterat. Även Sverige 
har antagit en strategi för cirkulär ekonomi och en tillhörande handlingsplan42. Den övergri-
pande visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och 
ersätter jungfruliga material. Fyra fokusområden har bedömts vara att särskild vikt för att 
nå visionen: 

- hållbar produktion och produktdesign 
- hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster 
- giftfria och cirkulära kretslopp 
- drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation 

och cirkulära affärsmodeller 
 

Handlingsplanen innehåller åtgärder för respektive fokusområde. De strömmar som be-
döms som prioriterade för omställningen till ett cirkulärt samhälle är: 

- Plast 
- Textil 
- Livsmedel 
- Förnybara och biobaserade råvaror 
- Bygg- och fastighetssektorn 
- Innovationskritiska metaller och mineral43 

Upphandling 
Upphandling och inköp är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Konsumt-
ion bland såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor har stor påverkan på miljö-
målen. 2018 uppgick värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige till 782 miljarder kro-
nor exklusive moms. Den vanligaste typen av upphandlande myndighet är kommuner.44 

Förorenade områden i Jönköpings län 
Det finns idag cirka 5 200 registrerade potentiellt förorenade områden i Jönköpings län, i 
det totala antalet ingår såväl konstaterat förororenade som misstänkt förorenade områden. 
Av dessa är runt 60 riskklass 1 (mycket stor risk) och runt 550 riskklass 2 (stor risk). Totalt 
har lite över 300 förorenade områden i länet åtgärdats.45  

 

42 Regeringskansliet, 2020, Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige 

43 Regeringskansliet, 2021, Cirkulär ekonomi Handlingsplan för omställning av Sverige 

44 Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, 2020, Statistik om offentlig upphandling 2020 

45 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Information om förorenade områden 
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Figur 4. Antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade i Jönköpings län 

Länsstyrelsen samt länets kommuner bedriver ett aktivt tillsynsarbete när det gäller förore-
nade områden och efterbehandlingstakten har ökat i länet men behöver dock fortsatt öka 
samt en fortsatt satsning på andra åtgärdstekniker än schaktning och bortforsling av mas-
sor. 

Undersökningar av miljögifter i vatten i Jönköpings län 
Under åren 2017-2019 genomfördes analyser av miljögifter i länet. Vattendirektivsämnen, 
organiska ämnen i reningsverk, högfluorerade ämnen, metaller i fisk, miljögifter i sediment 
och miljögifter i tätortspåverkat grundvatten.  

Resultaten visade att de ämnen som överskrider sitt gränsvärde, enligt vattenförvaltningen, 
var olika metaller, benso(a)pyren och antracen (polyaromatiska kolväten), PFOS, diklo-
fenak (läkemedel) och TBT. I 23 lokaler har ett eller flera ämnen som överskrider gränsvär-
det påträffats. Orsaken till påträffade halter är utsläpp från industrier, reningsverk, dagvat-
ten och brandsläckning med brandskum (PFOS). 

Metaller påträffades i förhöjda halter i nio lokaler, benso(a)pyren i 13 lokaler, antracen och 
dixon i en lokal samt diklofenak och TBT i två lokaler.  
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Figur 5. Uppmätta halter PFOS i ytvatten i länet 2017-2019. Staplarna visar medelvärden av en till tre mät-

ningar. Rapport Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2017 – 2019. 

Läkemedel och stimulanterna (kaffein och nikotin) var både de vanligast förekommande 
ämnesgrupperna och de ämnen som förekom i högst halter i inkommande avloppsvatten. I 
utgående avloppsvatten dominerar ämnen i läkemedelsgruppen, medan halten av kaffein 
och nikotin är mycket lägre i utgående vatten än i inkommande. 

Regionen i Jönköpings län bedriver projektet ”läkemedel och miljö” där miljöbedömning 
införs vid föreskrivning av läkemedel. Syftet är att minska utsläppen av miljöbelastande lä-
kemedel. 
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God bebyggd miljö 
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och 
bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exem-
pelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt 
avfall. Miljömålet Giftfri miljö är svårt att nå både på nationell och regional nivå. 

Miljömålets preciseringar fokuserar på att: 

• Utveckla och utforma en hållbar bebyggelsestruktur 

• Åstadkomma en social, miljömässig och ekonomisk hållbar samhällsplanering 

• Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och av-
loppsförsörjning integreras i stadsplaneringen samt att anpassa lokalisering och ut-
formning av infrastrukturen till människors behov. I syfte att minska resurs och 
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- 
och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

• Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det 
finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 

• Säkerställa att det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyg-
gelsen med god kvalitet och tillgänglighet. 

• Kulturvärden i bebyggd miljö bevaras, används och utvecklas. 

• Skapa goda vardagsmiljöer som utgår från och stöder människans behov, ger skön-
hetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur. 

• Minska risken för att människor utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska äm-
nen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

• Hushålla med energi och naturresurser 

• Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna 
och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till 
vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa 
och miljö minimeras. 

Hållbar samhällsplanering 
Våra tätorter i länet både växer och blir tätare. Många kommuner har en fortsatt bostads-
brist. Nio av länets kommuner hade en ökad befolkning under 2019. Elva av tretton kom-
muner bedömer att det är underskott på bostäder i kommun som helhet vilket är en allvar-
lig situation46. För särskilda grupper såsom ungdomar, studenter och nyanlända är situat-
ionen också kritisk och flera kommuner bedömer att det är underskott på bostäder. Bo-
stadsbristen är i första hand knuten till kommunernas centralorter. Exploatering sker både 
genom förtätning och genom att oexploaterad mark tas i anspråk. Komplexiteten är högre i 
de städer som har ett större tryck på bostäder. En förtätning är bra ur flera resursperspek-
tiv, men ställer också krav på platsens lämplighet och väl genomarbetade planer. Med 
ökande befolkning och bostadsbehov ses den täta staden som lösningen för många miljö-
problem som till exempel minskat i anspråkstagande av jordbruksmark, minskad 

 

46 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Rapport 2020:14 Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2020 
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energianvändning och bättre nyttjande av befintlig infrastruktur. Men den förtätade staden 
innebär även ökad påfrestning på miljön och konflikter kopplade till luftförorening, buller 
och riskfrågor riskerar att uppstå vid exploatering i centrala lägen.  

Barn och äldre är särskilt utsatta grupper för effekter av ett förändrat klimat. Barns hälsa 
kan påverkas genom till exempel ökad värmestress, förvärrade allergibesvär och ökad risk 
för vissa infektionssjukdomar47. Det finns studier som visar att barn inte får lika mycket ut-
rymme i offentliga miljöer. Vi behöver planera för att barnen ska få plats i städer. 

Det behövs tydliga politiska avvägningar och ställningstagande för att minimera konflik-
terna och skapa en god livsmiljö för människor. Insatser behövs för att förbättra förutsätt-
ningarna att planera för en mer hållbar byggd miljö. Med stärkandet av den strategiska och 
fysiska planeringen och kopplingen till genomförande och uppföljning blir det lättare att 
styra mot en hållbar samhällsutveckling48 

Infrastruktur, kollektivtrafik, gång och cykel 
I Jönköpings län ökade andelen boende inom 400 meter från hållplats inom tätort från 76,8 
till 80,6 procent mellan år 2014 och 2018. Andelen nytillkomna bostäder inom 400 meter 
från hållplats minskade dock från att ha legat kring ca 80 procent år 2015-2017 till att end-
ast utgöra 64,2 procent 2018. Tillgången till kollektivtrafik inom tätort är störst i Jönköping 
och Nässjö kommuner där över 90 procent av befolkningen har tillgång till kollektivtrafik 
inom 400 meter. Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Tranås har lägst tillgång då andelen end-
ast är 50-55 procent.  

Flera kommuner arbetar strategiskt med förtätning av tätorterna och bygger många bostä-
der i centrala kollektivtrafiknära lägen. Utvecklingen går i rätt riktning när det gäller till-
gången till kollektivtrafik men det krävs ytterligare åtgärder för att öka andelen som nyttjar 
kollektivtrafiken. 49 

Såväl Region Jönköpings län samt många av länets kommuner har planer för att främja cyk-
ling. 

Hållbar bebyggelsestruktur 
En stor utmaning är att få till en utveckling som leder mot en mer hållbar bebyggelsestruk-
tur samt att hantera byggnader ut ett livscykelperspektiv. Byggnad- och fastighetssektorn 
släppte ut närmare 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige (2018), vilket motsva-
rade 21 procent av vårt totala utsläpp av växthusgaser, samt 23 procent av 

 

 

48 Folkhälsomyndigheten, Rapport 20010: Miljöhälsorapport 2021 – barns miljörelaterade hälsa 

49 Sveriges miljömål 
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partikelutsläppen, 33 procent av den totala energianvändningen, åtta respektive fem pro-
cent av användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.50 

Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i byggnad- och fastighetssektorn har 
ökat kraftigt de senaste åren.  

 

Figur 6: Boverkets miljöindikatorer baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) 

När både inhemsk produktion och import läggs ihop visar den senaste beräkningen av 
bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan sammanfattningsvis en trend med ökade ut-
släpp och användning jämfört med året innan. Den ökande trenden gäller för flertalet av de 
utvalda indikatorerna: växthusgaser, kväveoxider, partiklar och bränsleanvändning. Sedan 
2008 visar utvecklingen av indikatorerna på en liten minskning av utsläpp av växthusgaser, 
kväveoxider och partiklar medan energianvändning och användningen av miljöfarliga kemi-
kalier har ökat.51 

Kulturvärden i bebyggd miljö 
Byggnader och bebyggelsemiljöer är en viktig del av vårt kulturarv, de synliggör vår historia 
och berikar vår livsmiljö. De är också betydelsefulla resurser i det hållbara samhället, såväl 
ur ekonomiskt och socialt som miljömässigt hänseende. Därför är det viktigt att aktivt 
värna såväl hela bebyggelsemiljöers som enskilda byggnaders kulturvärden. Att förse kultur-
historiskt värdefull bebyggelse med relevant skydd är en betydelsefull del av kulturmiljöar-
betet samt en förutsättning för att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av vår bebyggda 
miljö. 

Ökningen i antalet skyddade byggnader går långsamt. I Jönköpings län finns 304 byggnader 
som är skyddade som byggnadsminne. Flest byggnader som skyddas som byggnadsminne 
finns i Eksjö. Den största andelen av de byggnader som skyddas som byggnadsminne åter-
finns i urbana miljöer men ett stort antal byggnadsminnen återfinns även på landsbygden.52 
För att snabbare öka antalet skydd krävs ökade resurser på såväl kommunal som regional 
nivå. Det saknas en samlad överblick över den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och 
därmed även hur mycket som bör skyddas. Kompetensbrist och bristfälliga kunskapsun-

derlag är ett hinder i arbetet med att bevara natur- och kulturmiljöer.53  

 

50 Naturvårdsverket, 2021, Rapport 6968: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 

51 Boverkets miljöindikatorer 

52 Sveriges miljömål 

53 Naturvårdsverket, 2021, Rapport 6968: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 
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I dagens samhälle har många kulturmiljöer förlorat sina ursprungliga funktioner och utgör 
ofta hinder för exploatering och en rationell markanvändning. Dessa miljöer riskerar att ri-
vas, förfalla eller växa igen utan skötsel eller hänsyn till dess kulturhistoriska värden. 
Riksantikvarieämbetets utvärdering från 2017 slår fast att två av tre kommuner saknar de 
förutsättningar som behövs för att ta hänsyn till kulturvärden i bygglovsprocesser. Flertalet 
av de studerade kommunerna saknar strategiska överväganden i översiktsplanen för hur 

kulturmiljön ska hanteras i den fysiska planeringen.54  

Natur- och grönområden 
Att vistas i naturen kan bidra till en bättre hälsa genom exempelvis minskad stress, stärkt 
kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Minskad stress kan i sin tur ha en positiv ef-
fekt på immunförsvaret. Grönområden skapar också bättre möjligheter för fysisk aktivitet, 
vilket kan föra med sig positiva hälsoeffekter så som minskad övervikt och fetma. Dessu-
tom minskar exponeringen för buller, luftföroreningar, värme och skadligt solljus55. 

Av den sammanlagda ytan i svenska städer som utgör offentliga platser är merparten, 67 
procent, grönytor.  

Tillgången till grönytor är också relativt god. En stor del av befolkningen i de större tätor-
terna, 94 procent, hade år 2015 tillgång till ett grönområde inom 200 meter från bostaden, 
vilket inte är någon förändring jämfört med 2010. Det finns dock stora regionala och lokala 
skillnader. En större andel av personer med låg inkomst uppgav 2015 att de inte hade ett 
grönområde inom gångavstånd jämfört med grupperna med högre inkomster56.  

Att bo nära skyddad natur har betydelse för människors hälsa och möjlighet till friluftsliv 
och rekreation. Att naturen är skyddad gör att människor har tillgång till den långsiktigt, vil-
ket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Närheten till 
skyddad natur (nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden) har ökat de senaste 
åren. År 2019 hade 29 procent av Sveriges befolkning mindre än 1 kilometer till skyddad 
natur från sin bostad. I Jönköpings län var motsvarande siffra 22 procent 2019.57 

Andelen barn som varje dag vistas i grönområden har minskat betydligt över tid, från 78 
procent 2003 till 49 procent 2019. Barn med utrikes födda vårdnadshavare och barn som 
bor trångt vistas mer sällan i grönområden jämfört med andra barn. Vårdnadshavarnas ut-
bildningsnivå har också betydelse för vistelsen i grönområden.58 

Natur- och grönområden i städer och samhällen är också viktiga för att bevara och främja 
biologisk mångfald. Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats och hastigheten med 

 

54 Riksantikvarieämbetet, 2020, Kulturmiljön i miljömålssystemet – Kulturmiljööversikt delrapport I 

55 Folkhälsomyndigheten, information om friluftsliv för bättre folkhälsa 

56 SCB, Lämna ingen utanför Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020 

57 Sveriges miljömål 

58 Folkhälsomyndigheten, Rapport 20010: Miljöhälsorapport 2021 – barns miljörelaterade hälsa 
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vilken arter försvinner har inte bromsats upp. Störst är risken för arter som är i behov av 
jordbrukslandskap och marin miljö.59  

Även om förtätning i städer och samhällen betraktas som en indikator på en mer hållbar 
och resurseffektiv urbanisering, kan det ge målkonflikter eftersom förtätning också kan in-
nebära att urbana och tätortsnära grönområden och grönytor exploateras.60 En annan risk 
är att med ökande befolkning i många av tätorterna kan de befintliga tätortsnära grönområ-
dena utsättas för högre tryck.61 

Kraven och önskemålen på vad den tätortsnära naturen ska kunna leverera nu och i framti-
den kommer att öka. Grönområden och tätortsnära natur bör planeras och utformas för att 
kunna ta hand om ökande vattenmängder, sänka temperaturen, vara en resurs för biologisk 
mångfald och bidra till folkhälsa och ökad fysisk aktivitet. Det behövs verktyg för att syn-
liggöra mångfunktionaliteten och bidra till avvägningarna mellan olika funktioner.62 

Samhällsplanering och fysisk planering kan bidra till den biologiska mångfalden och till na-
tur- och grönområden, skapa förutsättningar för ekosystemtjänster samt den gröna infra-
strukturen. Den fysiska planeringen kan både styra översiktligt på landskapsnivå och detal-
jerat hur mark och vatten ska användas. I den gröna handlingsplanen har grön infrastruktur 
i exploaterade områden identifierats som ett insatsområde där länet har störst utmaningar.  

God vardagsmiljö, Hälsa och säkerhet 
Andelen besvärade från luft i bostaden respektive utanför bostaden var på ungefär samma 
nivå år 2015 som år 2007. Skillnaden är att fler vuxna än barn och fler kvinnor än män nu 
uppger att de besväras.63 

Var femte person utsätts för höga trafikbullernivåer vid sin bostad. Trafikverket (2016) har 
estimerat att väg- och spårtrafikbuller medförde 500 förtida dödsfall och 50 000 fall av 
hjärt- och kärlsjukdom under 2011.64 Att bo i ett bullerutsatt läge ökar risken för besvär. 
Cirka 12 procent av barnen som bor i flerfamiljshus har sitt sovrumsfönster mot en större 
gata eller trafikled, järnväg eller industri, och av 12-åringarna är 5,4 procent mycket störda 
av trafikbuller i hemmet65. 

 

59 SCB, Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 

60 SCB, Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 

61 Naturvårdsverket, 2019, Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019 

62  Folkhälsomyndigheten, information om friluftsliv för bättre folkhälsa 

63 SCB, Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 

64 SCB, Lämna ingen utanför Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020 

65 Folkhälsomyndigheten, Rapport 20010: Miljöhälsorapport 2021 – barns miljörelaterade hälsa 
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Gällande luftkvalitet görs bland annat mätningar av partikelhalter i urban bakgrund. För 
Sverige som helhet har årsmedelvärdet av partikelhalter (PM2,5) i luft i urban bakgrund 
minskat de senaste åren, även om längre mätserier saknas. År 2019 var halten 5,7 µg/m3.66 

Vägledning, underlag och medel behövs för att öka satsningar på att minska hälsorisker och 
främja hälsosamma miljöer inom- och utomhus.  

Hushållning med energi och naturresurser samt Hållbar 

avfallshantering 
Matavfallet minskade med fyra procent under åren 2014–2016. Hushållen står för den en-
skilt största posten, 70 procent av matavfallet.67 

 

Figur 7: Matavfall kg per capita, SCB  

2020 års statistik från Avfall Sverige visar att den biologiska återvinningen ökade med 13 
procent 2020, medan restavfallet minskade med 5 procent. Ökad utsortering av matavfall 

och förpackningar har alltså fått effekt. Statistiken visar också att mängden avfall som går 
till materialåtervinning ökar. Totalt har mängden ökat med fem procent från 147 kg/person 
till 155 kg/person. Mängden kommunalt avfall uppgick till 4,8 miljoner ton 2020, vilket 
motsvarar 466 kg per person. Det är en minskning med 1 kg jämfört med 201968. Samtidigt 
ökar andelen kommuner med fastighetsnära fyrfacksinsamling I länet har flertalet kommu-
ner fastighetsnära insamling. 

 

66 SCB, Statistik för målen i Agenda 2030 samt Sveriges miljömål 

67 SCB, Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 

68 Avfall Sverige avfallsstatistik 
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Frisk luft 
Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. För många människor kan förore-
ningar i luften även bidra till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för 
hälsan är inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Miljömålet Frisk luft 
är svårt att nå både på nationell och regional nivå. 

Miljömålets preciseringar fokuserar på att minska halter av olika luftföroreningar så att de 
inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller på-
verkan på växter, djur, material och kulturföremål.  

Exponering av luftföroreningar 
Internationellt behövs åtgärder för att minska halterna av långväga transporterade luftför-
oreningar. Långtidsexponeringen för partiklar i omgivningsluften sjunker. Partiklarna kom-
mer framför allt från långdistanstransporter från kontinenten. Exponeringen är avsevärt 
högre i södra än i norra Sverige, eftersom de södra delarna av landet påverkas mer av vin-
dar från Europa  

Exponering av luftföroreningar som kväveoxid (NO2), partiklar påverkar människors hälsa 
och leder även till dödsfall. År 2015 beräknade IVL Svenska miljöinstitutet att ca 7 600 per-
soner i Sverige avled på grund av luftföroreningar. Utsläppen av främst partiklar har mins-
kat.69 

En positiv trend i miljön ökar förutsättningarna att nå målet, men halterna av kvävedioxid, 
partiklar och ozon ligger fortfarande långt från målnivån. Nationellt behövs åtgärder för att 
minska halter av kväveoxider och partiklar från trafiken. Även utsläpp av bens(a)pyren och 
partiklar från vedeldning behöver minska.70 

 

69 SCB, Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 

70 Sveriges miljömål  

583



NULÄGE OCH ANALYS HÄLSANS MILJÖMÅL 

 

 102 

 

Figur 8: Utsläpp av små partiklar (PM 2,5) i Jönköpings län fördelat på sektorer, Sveriges miljömål 

Småskalig vedeldning 
Vedeldning kan orsaka höga halter av luftföroreningar lokalt och hur vanligt förekom-
mande vedeldning är skiljer sig mycket mellan olika regioner. Särskilt i lokalsamhällen där 
inversion är mer vanligt förekommande är detta ett miljöhälsoproblem.71 

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen 
från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från 
eldningen har också en klimatpåverkan.72 

Samhällsplanering 
Andelen som rapporterar ganska dålig eller mycket dålig luftkvalitet är också högre bland 
dem som bor i en bostad med fönster mot en större gata eller trafikled. År 2015 uppgav 5 
procent att de besvärades av luft utanför bostaden. Något färre besvärades av luft i bosta-
den. Det låg på ungefär samma nivå som 2007.73  

 

71 SCB, Lämna ingen utanför Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020 

72 Naturvårdsverket, Information om påverkan på hälsa och miljö från vedeldning 

73 SCB, Statistik för målen i Agenda 2030 
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Små barn är extra känsliga för luftföroreningar. Studier har visat att hög exponering för 
luftföroreningar tidigt i livet riskerar att ge livslånga konsekvenser för barnets fysiska och 
mentala utveckling. Barn vars förskolor ligger i stadsmiljöer är särskilt utsatta för luftförore-
ningar då deras utevistelse riskerar att ske i nära anslutning till trafik och trafikerade miljöer. 
Barn har dessutom oftast en högre aktivitetsnivå utomhus och andas därmed in en förhål-
landevis större mängd luft än vuxna. Detta medför att barn får i sig mycket mer luftförore-
ningar i förhållande till sin kroppsvikt än vad vi vuxna får. Det är därför viktigt att vi har 
kunskap om luftkvalitén i barnens utemiljöer74  

Många barn i Sverige har astma och olika slags allergier. Allergisnuva och pollenallergi ökar 
bland barn.75 

Resvanor  
I Jönköpings län står kollektivtrafik, cykel och gång för i genomsnitt 15 procent av resandet 
under åren 2011-2016. Detta är lägre än genomsnittet för landet. Under motsvarande pe-
riod stod bilresandet i genomsnitt för 84 procent. Andelen persontransportresor till fots 
och med cykel utgör en liten andel som varit relativt konstant under åren. Andelen kollek-
tivtrafik visar möjligen en svagt minskande trend de senaste åren, medan andelen resande 
med bil möjligen visar en ökning.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Totalt rest sträcka i 1000-tals km under åren 2011-2016 i Jönköpings län, Sveriges miljömål 

 

74 Naturvårdsverket, 2017, Luft & Miljö – barns hälsa. Om luftmiljö och svensk luftövervakning 

75 Folkhälsomyndigheten, Rapport 20010: Miljöhälsorapport 2021 – barns miljörelaterade hälsa 

76 Sveriges miljömål  
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Halter av luftföroreningar 
Luftkvaliteten i Jönköpings län har förbättrats markant sedan 1980-talet. Men utvecklingen 
har avstannat under de senaste åren. Under år 2020 genomfördes mätningar av luftkvalitet i 
Jönköpings tätort samt modellberäkningar i länets alla kommuner. De flesta överskridan-
dena av miljömålets preciseringar med avseende på luftkvalitet sker på hårt trafikerade ga-
tor. I bakgrundsmiljöer, som är de miljöer människor mest vistas i, är situationen i regel 
bättre. Halterna av luftföroreningar kan variera mellan åren, bland annat beroende på vä-
der.  

Det är särskilt svårt att nå miljökvalitetsmålet vid hårt trafikerade gator i tätorterna. Hal-
terna av luftföroreningar är högst i Jönköping men målets gränsvärden, särskilt för bensen, 
beräknas överskridas även i andra kommuner. För att nå målet behöver trafiken minska i 
stadsmiljön. Här är fysisk planering ett viktigt verktyg. Mätningar av utsläpp av kväveoxider 
visar att halterna i gatumiljön i Jönköpings och Nässjö kommun överstiger årsmedelhalten 
för miljömålet. 77 

  

 

77 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Rapport 2021:1: Miljömålsuppföljning i Jönköpings län 2020 
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Skyddande ozonskikt  
Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skad-
liga UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos 
människor ökar risken för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och ögonsjukdo-
men starr. Miljömålet Skyddande ozonskikt bedöms kunna nås. Detta miljömål bedöms 
bara på nationell nivå. 

Miljömålets preciseringar fokuserar på att: 

- Nå vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet och kunna observera början på 
återväxten av ozonskiktet. 

- Minska halter av ozonnedbrytande ämnen 

Avstannad Uttunning av ozonskiktet 
Globalt sett har uttunningen av ozonskiktet stannat av, men det är oklart om återväxt har 
påbörjats. Indikationer finns på att återväxten kan ha påbörjats samt att flera ozonnedbry-
tande ämnen fortsätter att minska. Många ozonnedbrytande ämnen finns kvar i atmosfären 
under lång tid. Även om utsläppen av flertalet ämnen har minskat eller upphört, dröjer det 
alltså flera decennier innan den nedbrytande effekten på ozonskiktet upphör. Det är svårt 
att avgöra tjockleken på ozonskiktet. Det beror bland annat på ozonskiktets naturliga vari-
ationer. Ozonskiktets tjocklek påverkas även av både klimatet och av halten av vissa växt-
husgaser i atmosfären. 

Det internationella arbetet inom Montrealprotokollet måste fortsätta. Produktion och kon-
sumtion av ozonnedbrytande ämnen måste fortsätta att minska. Dessutom är det viktigt att 
kontrollera att inte nya ozonnedbrytande ämnen kommer ut på marknaden. Fortsatt inter-
nationellt arbete och nationellt omhändertagande av bland annat rivningsavfall är viktigt.78 

Data visar att det inte skett några större förändringar på ozonskiktets tjocklek över Sverige 
och utvecklingen mot en tillväxt går långsamt.79  

Dock finns det utsläpp av andra ämnen som lustgas, som bryter ned ozonskiktet och bidrar 
till växthuseffekten, där utsläppen istället ökar. Det blir allt tydligare att framtida utsläpp av 
koldioxid, metan och lustgas kommer att spela en väldigt viktig roll för ozonskiktets fort-
satta utveckling. I andra åtgärdsprogram finns åtgärder för att minska utsläppen av ozon-
nedbrytande ämnen samt åtgärder för att minska våtmarker i landskapet.   

 

78 Sveriges miljömål 

79 Naturvårdsverket, 2021, Rapport 6968: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 
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Figur 10. Utsläpp av lustgas, CO2-ekivalenter i Jönköpings län. Källa: Nationella emissionsdatabasen. 

De nationella utsläppen av lagstiftningen reglerade ozonnedbrytande ämnen består nästan 
uteslutande av CFC (klorflourkarbonater) från befintliga och uttjänta produkter. Utsläppen 
från dessa produkter har minskat kraftigt sedan 1990-talet. Huvuddelen av de kvarvarande 
utsläppen på nationell nivå av CFC uppkommer vid bristfälligt omhändertagande av isole-
ringsmaterial vid rivningar.  

När det gäller lustgas är källan främst jordbrukssektorn. 80 Åtgärder behövs främst för att 
minska utsläppen är: 

• Hantering av uttjänta produkter 

• Förbränning av fossila bränslen 

• Minska utsläppen av lustgas 

  

 

80 Naturvårdsverket, 2021, Rapport 6968: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 
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Säker strålmiljö 
Strålning kan vara till nytta, men den kan också vara skadlig. För att de skadliga effekterna 
av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt ska all verksamhet med 
strålning vara berättigad. Det betyder att strålningen måste göra mer nytta än skada, och att 
stråldoserna ska begränsas så långt som det är möjligt och rimligt. Miljömålet Säker strål-
miljö bedöms troligtvis kunna nås på både nationell och regional nivå.  

Miljömålets preciseringar fokuserar på att: 

- Begränsa exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön 
- Begränsa utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa 

och den biologiska mångfalden skyddas. 
- Minska exponering för ultraviolett strålning så att hudcancerfall minskar 
- Begränsa exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön så 

att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. 

Hudcancerfall ökar 
Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna. Den långsiktiga trenden med ett ökat 
antal årliga fall av hudcancer bedöms fortsätta, antalet diagnosticerade fall har stigit kraftigt 
i de senaste decennierna. Den främsta orsaken är exponering för ultraviolett strålning (UV- 
strålning). 

 

Figur 11: Antal diagnosticerade fall av hudtumörer per 100 000 invånare i Jönköpings län mellan åren 1970-

2019. Sveriges Miljömål  

I Jönköpings län var antalet nya fall under 2019 (ålderskorrigerat till befolkningen år 2000) 
för malignt melanom 46 för kvinnor och 44 för män. Trenden är ökande även om antalet 
nya fall av malignt melanom varierar mellan åren.81 

 

81 Sveriges miljömål 
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Att minska barns och vuxnas exponering för UV-strålning är av central betydelse för att på 
sikt minska antalet hudcancerfall. Att förändra människors solvanor är en stor utmaning, 
men undersökningar visar att en stor andel av föräldrarna skyddar sina barn mot solen och 
att andelen svenskar som inte är intresserad av att vara solbrun har ökat. Andelen barn som 
bränt sig i solen någon gång under det senaste året har sjunkit något. Enligt BMHE 19 
hade 20 procent av fyraåringarnaåringarna bränt sig under det senaste året, vilket är på 
samma nivå som 2011. Bland 12-åringarna är det färre som har bränt sig 2019 jämfört med 
2011 (44 respektive 48 procent). Andelen barn som regelbundet skyddas mot solen har 
ökat jämfört med 2011. De vanligaste sätten att skydda sig är genom att ha på sig kläder 
och att använda solskyddskräm.”82 Trenden visar dock att attityden hos allmänheten är att 
hälsan är viktigare än att vara solbrun. 

Radon 
Radon är den enskilt största orsaken till att allmänheten exponeras för joniserande strål-
ning, och inandning av radon utgör en hälsorisk. Årligen diagnostiseras omkring 4 000 
lungcancerfall och Stålsäkerhetsmyndigheten bedömer att cirka 500 av dessa fall orsakas av 
radon. Antalet radonmätningar som redovisas i byggnaders energideklarationer har över 
åren stadigt minskat. Det är önskvärt att öka antalet radonmätningar som underlag för att 
kunna sätta in åtgärder för att kunna sätt in åtgärder för att minska radonhalten där refe-
rensnivån överskrids.83 

  

 

82 Folkhälsomyndigheten, Rapport 20010: Miljöhälsorapport 2021 – barns miljörelaterade hälsa 

83 Sveriges miljömål 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 115  
 
Samråd översiktsplan Sävsjö kommun 
Diarienummer: RJL 2022/1631 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Sävsjö kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
samrådsförslag till översiktsplan för Sävsjö kommun. 
 
Region Jönköpings län bedömer att samrådsförslagets strategiska inriktning 
kring att stärka förutsättningarna för hållbart resande och lokal service 
genom att förtäta och utveckla kommunens fyra tätorter är en god 
utgångspunkt för kommande fysisk planering.  
 
Region Jönköpings län menar att planförslaget med fördel kan göras 
tydligare gällande prioriteringar, reglering och utveckling av ny bebyggelse 
och att planens konsekvensbedömning kan utvecklas avseende 
målkonflikter kopplade till bebyggelseutveckling och transporter samt 
sociala och ekonomiska aspekter på hållbarhet. 
 
Region Jönköpings län ser gärna att resonemangen gällande kommunens 
roll inom framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknad utvecklas 
ytterligare ur ett regionalt och interregionalt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-15 
• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2022-08-15 RJL 2022/1631 

  

 

  
  

Nämnden för trafik, miljö och infrastruktur 

Missiv samrådsyttrande översiktsplan 
för Sävsjö kommun 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Sävsjö kommun. 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
samrådsförslag till översiktsplan för Sävsjö kommun. 
 
Region Jönköpings län bedömer att samrådsförslagets strategiska inriktning kring 
att stärka förutsättningarna för hållbart resande och lokal service genom att förtäta 
och utveckla kommunens fyra tätorter är en god utgångspunkt för kommande 
fysisk planering.  
 
Region Jönköpings län menar att planförslaget med fördel kan göras tydligare 
gällande prioriteringar, reglering och utveckling av ny bebyggelse och att planens 
konsekvensbedömning kan utvecklas avseende målkonflikter kopplade till 
bebyggelseutveckling och transporter samt sociala och ekonomiska aspekter på 
hållbarhet. 
 
Region Jönköpings län ser gärna att resonemangen gällande kommunens roll inom 
framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknad utvecklas ytterligare ur ett 
regionalt och interregionalt perspektiv. 
 

Information i ärendet 
Förslaget till översiktsplan anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i Sävsjö kommun genom att peka ut mark- och vattenanvändning och 
redogöra för hur den bebyggda miljön i kommunen ska användas, utvecklas eller 
bevaras. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-15 
• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 
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  RJL 2022/1631 

 
 

 

Beslut skickas till 
Sävsjö kommun 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef 
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YTTRANDE 1(5) 

 2022-09-06 RJL 2022/1631 

  

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

  

                      
                      

Sävsjö kommun 
      
            
 

Samrådsyttrande Översiktsplan för 
Sävsjö kommun 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
översiktsplan för Sävsjö kommun. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län bedömer att samrådsförslagets strategiska inriktning kring 
att stärka förutsättningarna för hållbart resande och lokal service genom att förtäta 
och utveckla kommunens fyra tätorter är en god utgångspunkt för kommande 
fysisk planering.  
 
Region Jönköpings län menar att planförslaget med fördel kan göras tydligare 
gällande prioriteringar, reglering och utveckling av ny bebyggelse och att planens 
konsekvensbedömning kan utvecklas avseende målkonflikter kopplade till 
bebyggelseutveckling och transporter samt sociala och ekonomiska aspekter på 
hållbarhet. 
 
Region Jönköpings län ser gärna att resonemangen gällande kommunens roll inom 
framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknad utvecklas ytterligare ur ett 
regionalt och interregionalt perspektiv. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län yttrar sig i ärendet utifrån sitt utpekade regionala 
utvecklingsansvar gällande regionalt tillväxtarbete, folkhälsa, 
transportinfrastruktur och regional samverkan samt i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet. 

Planförslagets övergripande utvecklingsinriktning 
Planförslagets utformning har sin grund i tre fokusområden: Sveriges mest 
barnvänliga kommun, Sveriges grönaste kommun och Sveriges mest inkluderande 
kommun. Dessa fokusområden är hämtade ur kommunens övergripande 
utvecklingsstrategi.  
 
Region Jönköpings län anser att fokusområdena kan bidra till en hållbar 
utveckling och har en tydlig koppling till Agenda 2030. Det är positivt att 
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kommunen tar tydlig ställning för att natur- och friluftsliv samt att förutsättningar 
för lek och rekreation ska värnas, bevaras och utvecklas eftersom detta bidrar till 
fysisk aktivitet, god hälsa och välbefinnande. 
 
Eftersom Sävsjö är en kommun med förhållandevis små tätorter, ett relativt litet 
resandeunderlag och därmed också begränsade förutsättningar för att tillskapa 
konkurrenskraftiga cykelförbindelser och kollektivtrafik kan Region Jönköpings 
län dock se stora utmaningar inom fokusområdena kopplat till hållbara transporter 
och tillgänglighet.  
 
Sävsjö kommun har en utpekad målsättning om att genom strategisk 
samhällsplanering säkra servicen i kommunens fyra tätorter Sävsjö, Vrigstad, 
Stockaryd och Rörvik och på så vis även försörja omgivande landsbygd med 
service. Den största delen av tillkommande bostadsbebyggelse och bebyggelse för 
verksamheter ska enligt planförslaget utvecklas genom förtätning och utveckling 
av kommunens tätorter, vilket Region Jönköpings län ser som en hållbar 
utgångspunkt för att möta kommunens utmaningar och även bedöms samspela väl 
med den regionala utvecklingsstrategin. För att styra mot denna önskade 
utveckling på ett proaktivt sätt ser dock Region Jönköpings län att kommunens 
vägval och verktyg kring långsiktig planering, markförvärv och exploatering 
behöver göras tydligare.  
 
Samtidigt som kommunen uttrycker en vilja om att i första hand växa inom 
kommunens tätorter anger samrådsförslaget att kommunen är positiv till byggande 
på landsbygden och pekar på att byggande som förstärker den nuvarande 
bebyggelsestrukturen och bidrar till att stötta lokal utveckling ska prioriteras. 
Region Jönköpings län undrar om och i så fall hur detta ställningstagande ska ha 
en aktivt reglerande funktion vid framtida prövningar av förhandsbesked och 
bygglov utanför kommunens tätorter. 
 
Region Jönköpings län ser det som positivt att kommunen pekar ut geografiska 
stråk vilka bedöms som särskilt gynnsamma för landsbygdsutveckling, dock 
motsvarar utvecklingen i dessa områden inte helt kommunens strategiska 
inriktningar i förhållande till utpekade kommunikationsstråk och service. Det är 
heller inte tydligt hur kommunen ska styra så att byggande inom dessa områden 
prioriteras över annan bebyggelseutveckling. 
 
Region Jönköpings län menar att det vore önskvärt att fördjupa planens 
konsekvensbedömning gällande de inneboende målkonflikter som finns kopplade 
till bebyggelseutveckling och transporter. För att kunna göra en fullständig 
bedömning av planens påverkan, effekter och konsekvenser bör även sociala och 
ekonomiska aspekter på hållbarhet behandlas i planens strategiska 
konsekvensbedömning. Konsekvensbedömningen kan förslagsvis även 
kompletteras med en bedömning av hur planens genomförande bedöms påverka 
måluppfyllnaden av kommunens egen utvecklingsstrategi och fokusområden. 
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Utveckling av bostäder och service 
Befolkningsprognoser för Sävsjö kommun visar att befolkningen förväntas öka 
med mellan 200 till 1 600 personer fram till år 2030. Kommunen anger i 
planförslaget en målbild om att planeringen ska skapa förutsättningar för 13 000 
invånare år 2030 och 14 000 invånare år 2040, vilket betyder en 
befolkningsökning på 2 300 personer fram till år 2040. Kommunen anger att detta 
betyder ett behov av mark för ungefär 500 bostäder till år 2030 och 1 000 bostäder 
till år 2040, vilket motsvarar något mer än 50 bostäder per år. Befolkningsgruppen 
i åldern 80+ förväntas öka mest och kommunen uttrycker en förhoppning om att 
kunna åstadkomma flyttkedjor genom att bygga fler bostäder för äldre i 
kommunens fyra tätorter.   
 
Region Jönköpings län noterar att prognoserna för kommunens 
befolkningsutveckling skiljer sig mycket åt och att kommunens bedömning av 
bostadsbehovet innebär en betydande ökning av nybyggnationer i förhållande till 
det antal bostäder som byggts per år de senaste 20 åren. 
 
För att kunna väga in bebyggelseutvecklingens förväntade effekter på kommunal 
och regional utveckling vore det värdefullt om planbeskrivningen utifrån 
utvecklade resonemang kring demografi, befolkningsprognoser och kommunala 
planeringsstrategier kunde visa på vilken typ av bostäder som behövs och kan 
förväntas tillkomma inom kommunens olika delområden. Det kan också vara 
intressant att utveckla hur kommunen avser att agera strategiskt gällande 
markförvärv och markanvisningar för att nå sina målsättningar kring utveckling 
av bostäder och service. 
 
Utifrån planförslagets redovisade mark- och vattenanvändning förefaller 
kommunen ha relativt god planberedskap för ny bebyggelse. Region Jönköpings 
län skulle dock gärna se en prioritering mellan möjliga utbyggnadsområden inom 
respektive tätort för att i möjligaste mån säkerställa att kommunens övergripande 
strategier kring förtätning och blandad bebyggelse genomförs. 
 
Region Jönköpings län ser positivt på att kommunen lyfter problematik kring 
utbyggnader på jordbruksmark och att många av de utbyggnadsområden som 
pekades ut på jordbruksmark i tidigare kommuntäckande översiktsplan har 
plockats bort i det föreliggande planförslaget. Det vore dock önskvärt med 
tydligare prioriteringar mellan olika möjliga utbyggnadsområden i de fall där 
planförslaget öppnar upp för exploatering av jordbruksmark. 
 
Region Jönköpings län ser positivt på att kommunen tagit fram ställningstaganden 
kring handel inom och i anslutning till tätorterna och att möjligheterna för gående 
och cyklande att ta sig till områdena lyfts. 
 
Sävsjö kommun har i samrådsförslaget reviderat de LIS-områden som pekades ut 
i kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen från 
2011. Region Jönköpings län ser positivt på att kommunen har omprövat LIS 
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utifrån nya övergripande ställningstaganden kring till exempel vattenskydd och 
exploatering av jordbruksmark. Kommunen kopplar tydligt LIS för 
bostadsändamål mot befintliga tätorter, vilket ökar chanserna till att LIS uppfyller 
målen om att öka det lokala serviceunderlaget och därmed bidrar till 
landsbygdsutveckling. Region Jönköpings län bedömer sammantaget att de 
överväganden som gjorts gällande LIS för bostadsändamål är rimliga.  
 
Gällande LIS kopplad till verksamheter anser kommunen inte att avstånd till 
tätorter och service är lika viktigt och dessa områden är därför lokaliserade längre 
från kommunens tätorter. Region Jönköpings län bedömer dock att även 
verksamheter inom till exempel besöksnäring i många fall har behov av god 
tillgänglighet till kommersiell service och kollektivtrafik, varför dessa 
lokaliseringar kan ses som mer tveksamma. 

Transportinfrastruktur och transporter 
Kommunen beskriver i planförslaget rådande pendlingsmönster och lyfter med 
stöd av ställningstagande i det regionala trafikförsörjningsprogrammets behoven 
av förbättrade kollektiva pendlingsmöjligheter i relationerna Sävsjö – Eksjö, 
Sävsjö – Vaggeryd och Sävsjö – Värnamo.  
 
Planförslaget trycker också på behovet av goda kommunikationer i förhållande till 
besöksnäringen och menar att detta ska beaktas vid planering av ny infrastruktur 
och allmän kollektivtrafik. Eftersom en effektiv och konkurrensmässig 
kollektivtrafik förutsätter ett högt resandeunderlag vill Region Jönköpings län 
lyfta värdet i att samplanera såväl anläggningar för besöksnäring som 
arbetsplatser och bostadsbebyggelse med befintliga starka stråk för kollektivtrafik.  
 
Sävsjö kommun tar i planhandlingen ställning för att ett nytt stationsläge i Rörvik 
först är aktuellt när en ny stambana mellan Stockholm och Malmö har byggts, ny 
bebyggelse inom orten bör dock fram till dess endast tillkomma inom rimligt 
avstånd till hållplatsläge för kollektivtrafik. Region Jönköpings bedömer att detta 
är ett gott exempel på långsiktig och proaktiv planering. 
 
Sävsjö kommun ställer sig positiv till att utreda möjligheter för cykelpendling 
mellan kommunens tätorter och tätorter utanför kommungränsen och anger att den 
kommunala och regionala gång- och cykelplaneringen ska ta sin utgångspunkt i 
kommunens och regionens cykelplaner. Region Jönköpings län kommer till år 
2023 att ta fram en plan för regional statlig cykelinfrastruktur som ska peka ut 
vilka sträckor som ska prioriteras för planering och utbyggnad i länet. 
 
Region Jönköpings län ser positivt på att kommunen tydligt anger riktlinjer för 
högsta avstånd från ny bostadsbebyggelse till tätorter. Detta ger förutsättningar för 
att stärka ett hållbart resande med gång-, cykel och kollektivtrafik. 
Samrådshandlingen pekar på att kollektivtrafiken i tätorterna ska premieras 
framför biltrafiken. Region Jönköping ser gärna att kommunen beskriver hur detta 
mer konkret kan komma till uttryck i den strategiska planeringen och att 
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kommunen utvecklar vilka åtgärder utöver lokalisering av bostäder som man 
avser att arbeta med för att gynna hållbara transportslag. 
 
Region Jönköpings län ser det som positivt att planförslaget aktivt pekar ut ett 
antal förslag till bytespunkter mellan olika trafikslag i kommunen och ser gärna 
att avsnittet fördjupas avseende de möjliga bytespunkternas funktion och 
prioritering. 
 
Sävsjö uttrycker tydliga behov av att åtgärda trafiksituationen i Vrigstad och 
pekar på en lösning med förbifart runt orten. I dagsläget är denna brist inte 
prioriterad för vidare utredning via den regionala transportplanen för länet. 
Planförslaget anger också behov av nya vägdragningar och ombyggda 
korsningspunkter i Sävsjö och Rörvik samt i anslutning till Stockarydsterminalen.  
 
Ledtiderna för planering och genomförande av statliga åtgärder inom 
transportinfrastrukturen är mycket långa och föregås av bristutredningar och 
prioriteringar på regional och statlig nivå via inriktnings- och åtgärdsplanering. 
Detta betyder att det är viktigt att ha en lång framförhållning kopplat till åtgärder i 
den statliga transportinfrastrukturen och att åtgärder av brister måste prioriteras i 
konkurrens med andra brister i länet och landet för att bli aktuella för åtgärder.  
 
Region Jönköpings län ser gärna att kommunen på ett tydligare sätt redovisar 
ansvarsförhållanden kopplade till finansiering, planering och genomförande för de 
brister och föreslagna åtgärder inom kommunal och statlig transportinfrastruktur 
som redovisas i planförslaget.  

Mellankommunala samband 
Region Jönköpings län ser det som positivt att planförslaget lyfter 
mellankommunala frågor i ett eget avsnitt och att perspektivet omfattar såväl 
transportinfrastruktur som gröna och blå strukturer. Region Jönköpings län ser 
gärna att resonemangen gällande kommunens roll inom framförallt näringsliv, 
bostads- och arbetsmarknad utvecklas ytterligare ur ett regionalt och interregionalt 
perspektiv. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö  

Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 2

Välkommen till översiktsplanen!

Detta är en kortversion av förslaget till ny översiktsplan för Sävsjö kommun. 
Den fullständiga versionen kan du läsa på www.savsjo.se/översiktsplan

Du kan läsa planförslaget digitalt på kommunens bibliotek och i kommunal-
husets reception, där det fi nns dator/surfplatta.

Du är välkommen att kontakta kommunens växel, 0382-152 00 om du har frågor.

Var med och påverka kommunens framtid genom 
att lämna dina synpunkter!

Samråd 20 juni-20 september

Vi välkomnar dina synpunkter 
Du kan lämna synpunkter på förslaget på olika sätt:

- Digitalt formulär på www.savsjo.se/översiktsplan

- E-post till sambygg@savsjo.se, skriv översiktsplan i ämnesraden

- Skicka post till Sävsjö kommun, Samhällsbyggnad översiktsplan,            
Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö

- Fyll i en synpunktslapp på kommunens bibliotek eller i 
kommunalhusets reception och lämna till personalen

Scanna QR-koden för att komma till den 
fullständiga versionen av översiktsplanen.
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 3

Inledning

Vad är en översiktsplan? 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 3 kap.) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell 
översiktsplan. Översiktsplanen ska, enligt lagen, ange den långsiktiga utveck-
lingen av den fysiska miljön i kommunen genom att peka ut användningen av 
mark- och vattenområden och genom att redogöra för hur den bebyggda miljön i 
kommunen ska användas, utvecklas eller bevaras. 
En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men de ställningstaganden som fi nns 
i översiktsplanen är vägledande för framtida beslut. 
  

Hur tas en översiktsplan fram?

Att utarbeta en ny översiktsplan följer en process enligt Plan- och bygglagen. 

Under processen fi nns fl era tillfällen då det är möjligt för myndigheter, 
föreningar, företag och invånare att ge sina synpunkter. Redan innan plan-
förslaget har tagits fram har kommunen genomfört en tidig dialog då det varit 
möjligt att komma med förslag för kommunens framtida utveckling. 

Nu har ett planförslag arbetats fram och det är möjligt att yttra sig under 
samrådet. Efter samrådet kommer kommunen att bearbeta förslaget utifrån 
synpunkterna, sedan kommer ett nytt förslag att fi nnas tillgängligt att yttra sig på 
under granskningen. 
Efter att kommunen justerat de sista synpunkterna kommer översiktsplanen att 
antas i kommunfullmäktige. 
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Kortversion 4

Det ska vara lätt för barn och ungdomar att tryggt och 
säkert förfl ytta sig i sitt närområde och mellan olika 
målpunkter. Viktiga målpunkter för barn och ungdo-
mar – såsom platser för kultur- och fritidsaktiviteter, 
naturområden, lekplatser och skolan – ska vara trygga, 
inkluderande, jämställda och stimulerande. 
Barn och ungdomar är de som kommer att utgöra 
framtidens samhälle och ska därför särskilt ges 

möjlighet till att vara delaktiga vid utformning och planering av fysiska miljöer. 

Utvecklingsinriktning

Utifrån Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi har tre fokusområden tagits fram 
för den fysiska planeringen. Dessa fokusområden är vägledande för de ställ-
ningstaganden som fi nns i översiktsplanen. Fokusområdena är också vägledande 
i avvägningar mellan olika intressen. 

Fokusområden

Off entliga mötesplatser ska vara trygga och tillgängliga 
för alla och utformas så att många olika människor 
bjuds in att besöka dessa. Det ska fi nnas varierande 
boendemiljöer i olika upplåtelseformer och miljöer för 
näringsverksamheter i hela kommunen för att alla ska 
kunna bo och verka där de trivs bäst. Fiberanslutning 
och övrig infrastruktur av hög kvalitet i hela kommunen 
är en nyckel för en levande landsbygd och för en stark 

regional arbetsmarknad. Tillsammansandan ska prägla processerna kring ut-
formning och planering av nya fysiska miljöer och människor ska ges möjlighet 
att bli delaktiga i dessa. 

Det ska vara självklart för människor, föreningar och 
företag att göra hållbara val. Hållbart resande ska bli 
ett förstahandsval för resor inom kommunen och till 
andra kommuner. Genom ökad förnybar elproduk-
tion och ökad produktion av biobränsle bidrar vi till 
att Jönköpings län blir självförsörjande på förnybar 
energi. 
Sävsjös trädgård ska tillsammans med kommunens 

småskaliga charm bidra till det goda livet. Grön- och blåstrukturen ska vara till-
gänglig och sammankopplad och ska präglas av hänsyn till den biologiska mång-
falden och användandet av ekosystemtjänster. Vid nybyggnation ska omvandling 
och förtätning ge förutsättning för närhet, samtidigt som viktiga grönstrukturer 
ska bevaras och utvecklas. På landsbygden ska bebyggelse uppmuntras 
framförallt utmed befi ntliga stråk och i befi ntliga bystrukturer. 

Sävsjö kommun 
ska vara Sveriges 
mest barnvänliga 
kommun

Sävsjö kommun 
ska vara Sveriges 
grönaste kommun

Sävsjö kommun 
ska vara Sveriges 
mest inkluderande 
kommun
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 5

Strukturbild

Strukturbilden redovisar övergripande på en karta kommunens prioriteringar för 
framtida utveckling. På kartan redovisas viktiga stråk eller områden med hög 
prioritet i den fortsatta planeringen. Strukturbilden är vägledande för de ställ-
ningstaganden och avvägningar som fi nns i resten av översiktsplanen, men också 
för kommunala ställningstaganden i nationella och regionala transportplanering-
en.  

I översiktsplanens strukturbild framgår vilka bebyggelsekärnor som fi nns i 
kommunen och som delas med andra kommuner. Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd 
och Rörvik är kommunens tätorter och också de platser där kommunen ser 
att det är lämpligast att satsa på fortsatt bebyggelse. För Sävsjö pekas också 
lämpliga stråk för tätortsnära landsbygdsutveckling ut.

Storskaliga natur- och friluftsområden som är viktiga för kommunens 
attraktivitet redovisas också. Dessa är Höglandets barrskogsområde, Vallsjön, 
Vrigstadsån och Ruskenområdet och Höjdvärend.

Ett större område som symboliserar Njudungs folkland redovisas också i 
strukturbilden. Området var under 1100-talet en centralbygd som bland annat 
kännetecknas av fl era romanska 1100-talskyrkor som fi nns i området.
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 6

Ett antal kommunikationsstråk lyfts också fram i strukturbilden - bland annat 
de viktiga nationella stråken Södra stambanan och Riksväg 30 inklusive väg 
761 som knyter ihop de två transportstråken via Stockarydsterminalen.

I bakgrunden på strukturbilden fi nns kommunens landsbygd. 
Landsbygden fyller en väldigt viktig funktion för kommunen. Från lands-
bygden kommer råvaror till mycket av den produktion som sker i tätorterna 
– både mat och naturresurser samt mycket av energiproduktionen fi nns där. 
Landsbygden innehåller viktiga naturmiljöer för djur och växter och inne-
håller attraktiva livs- och boendemiljöer.

Även viktiga regionala och lokala stråk mellan tätorterna och tätorter utan-
för kommungränsen pekas ut. Här fi nns bland annat stråken mot Landsbro, 
Myresjö och Vetlanda; Bodafors, Nässjö och Eksjö; Lammhult, Alvesta och 
Växjö; Värnamo; Hok, Vaggeryd och Jönköping.

Framtida förbifart i Vrigstad. Det är en fråga för regionala och nationella in-
vesteringar, men kommunen kan driva frågan. I översiktsplanen lyfts frågan 
för att kommunen gärna vill ha in synpunkter på förslaget.
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Sävsjö kommuns översiktsplan
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Mark-  och vattenanvändning

I översiktsplanens projektkatalog redovisas kommunens kommande planer 
gällande nya eller ändrade markanspråk. Planerna har sorterats in efter tätort 
och innehåller beskrivningar av kommunens ställningstaganden och identifi erade 
konsekvenser, samt vilken hänsyn som är viktig att ta vid kommande utveckling. 

Här sammanfattas projektkatalogen kortfattat med tillhörande kartor. 

I mark- och vattenanvändningskartorna har åtta områdestyper använts för 
kommunens utveckling. Det framgår i kartorna om ett område är utpekat för 
ändrad, utvecklad eller pågående användning genom att de har olika färger på 
ramen.

Ändrad användning (svart ram)
En ändrad användning innebär att ett område idag har en annan typ av använd-
ning, men att kommunen anser att det är lämpligt att ändra användningen till 
den områdestyp som redovisas.

Utvecklad användning (mörkgrå ram)
Med utvecklad användning menar kommunen att områdestypen ska vara kvar, 
men att det fi nns förutsättningar för att utveckla området, till exempel genom 
förtätning eller annan förnyelse.

Pågående användning (ljusgrå ram)
En pågående användning innebär att den gällande områdestypen är lämplig även 
fortsättningsvis och att endast mindre förändringar i bebyggelsen är lämplig. 
Mindre förtätningar och kompletteringar tillåts, men väsentliga förändringar i 
områdets användning eller karaktär bör inte tillåtas.
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 8

Sävsjö är kommunens 
centralort med många 
funktioner och nästan hälften 
av kommunens invånare. 

Utgångspunkten för bebyggelse-
utvecklingen i Sävsjö har varit att 
bostäder ska byggas framförallt inom 
två kilometer från tågstationen. 

I de centrala delarna av Sävsjö möjlig-
görs för mångfunktionell bebyggelse, 
vilket innebär att bostäder kan blandas 
med handel och icke-störande verk-
samheter.

I södra delen av tätorten möjliggörs för 
ytkrävande och miljöstörande verk-
samheter. Bland annat ska kommunen 
förbereda ett område för utveckling av 
verksamheter och industri i anslutning 
till Mäjensjö väster om Södra stamba-
nan. 

I kommunens förra översiktsplan 
lyftes konceptet tätortsnära häst-
gårdar fram. En utveckling av samma 
område fi nns med även i denna över-
siktsplan.

I Sävsjö fi nns ett antal grönområden 
och parker av hög kvalitet. Istället för 
att skapa nya grönområden är 
inriktningen att skötseln av befi ntlig 
grönstruktur ska ske med utgångs-
punkt från konceptet Sävsjös trädgård. 
Däremot har det efterfrågats lämpliga 
ytor för hundrastgård och 
odlingslotter.

Med anledning av den övriga föreslag-
na utvecklingen av Sävsjö har behovet 
av två nya större vägar uppkommit för 
att undvika tyngre trafi k genom tätor-
ten. Dessutom har behovet av säkrare 
korsningar för gåendes och cyklandes 
förbi väg 127 och 128 i östra delen av 
Sävsjö.

Den fortsatta utvecklingen av 
Eksjöhovgårdsområdet är viktig för 
kommunens attraktivitet. 

Sävsjö
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 9

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, 
vilket troligen beror på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten 
till Nydala kloster.  

I Vrigstad är det populärt att bo och utveck-
lingen av bostäder kan med fördel ske i 
attraktiva lägen, bland annat som en fortsätt-
ning runt Slättsjön och norr om Gubbakulan.  

Söder om marknadsplatsen fi nns möjligheter 
för mångfunktionell bebyggelse där tätare 
bostadsbebyggelse blandas med mindre 
verksamheter eller handel.  

I anslutning till Trävaruvägen fi nns möjligheter 
för verksamheter att fortsätta utvecklas, men 
nya stora verksamhetsområden planeras fram-
förallt närmare Värnamokrysset där det fi nns 
goda logistiklägen.  

Marknadsplatsen är inte lämplig för bostäder på 
grund av översvämningsrisken från ån, men det 
är lämpligt att rusta upp grönområdet, så att det 
kan användas även när det inte är marknad.  

En förbifart Vrigstad skulle minska trafi ken av 
framför allt tunga fordon igenom orten. 
I översiktsplanen lyfts frågan för att kommunen 
gärna vill ha in synpunkter om detta. 
En förlängning av Trävaruvägen skulle kunna 
minska trafi ken igenom Vrigstad på kort sikt.  

Vrigstad
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 10

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1 000 invånare. 
Igenom Stockaryd passerar järnvägen och i orten fi nns både Stockaryds-
terminalen och en järnvägsstation.  

I Stockaryd fi nns redan detaljplanelagda om-
råden för bostäder som är fortsatt lämpliga för 
utbyggnad. Men ifall trycket skulle bli högre 
läggs nya potentiella områden ut. 
I anslutning till närliggande sjöar är det lämp-
ligt för utbyggnad av attraktiva bostäder i 
strandnära lägen som kan möjliggöra ett säker-
ställande av servicen inne i Stockaryd.  

Väster om järnvägsstationen fi nns ett område 
som på sikt skulle kunna omvandlas till mång-
funktionell bebyggelse med tätare bostads-
bebyggelse och mindre verksamheter.  

För att möjliggöra utvecklingen är det viktigt att 
investera i Stockarydsterminalen, bland annat i 
förlängda spår och en södergående växel ut från 
terminalen.  

Stockarydsterminalen utgör en stor utveck-
lingspotential för tätorten - och efterfrågan 
på mark i anslutning till terminaler där det är 
möjligt att fl ytta över laster från väg till järnväg 
är stor. Mark pekas därför ut som lämplig för 
utveckling av verksamheter i anslutning till 
terminalen.  

Stockaryd

612



Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 11

Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger 
utmed järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan fl era sjöar och 
har stor potential för att bli en attraktiv boendeort.  

Utvecklingen av bostäder i Rörvik kan med 
fördel ske i närheten av de omgivande sjöarna. 
Den nya gång- och cykelvägen i Rörvik möjlig-
gör en fortsatt utveckling av bostäder utmed 
Allgunnens norra strand, med möjlighet att ta 
sig in i tätortens centrum gåendes eller med 
cykel.   

I tätortens nordöstra del fi nns området Oset 
där det tidigare har funnits verksamheter och 
bostäder blandat. Nu är det inte så mycket verk-
samheter kvar på platsen, vilket möjliggör en 
omvandling till en mångfunktionell bebyggelse.  

I Rörvik är inte en nyetablering av stora 
verksamheter eller industrier lämplig, men för 
befi ntliga verksamheter och nya mindre verk-
samheter säkerställs möjlighet att utvecklas.  

Igenom Rörviks bostadsområden passerar 
godstransporter för att ta sig till verksamheter-
na i södra delen. Därför fi nns ett behov av att 
dra om vägen så att den inte passerar bostäder-
na. Det fi nns också ett behov av att långsiktigt 
säkerställa ett område för en eventuell framtida 
station ifall det skulle bli aktuellt i framtiden. 
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 12

Övriga kommunen

För övriga kommunen har framförallt bytespunkter mellan olika transportslag 
lyfts fram. Dessa kan utvecklas för att möjliggöra mer hållbart resande. 

Dessutom fi nns två plankorsningar över järnvägen som behöver åtgärdas för att 
öka säkerheten. I övrigt har stora delar av kommunen pekats ut som landsbygd 
där en utveckling är lämplig utifrån de generella ställningstaganden som fi nns i 
översiktsplanen. 

Stora delar av övriga kommunen omfattas av landsbygd. Landsbygd innebär en 
fl exibel markanvändning där många olika typer av utveckling är möjlig. 
Bostadsbebyggelse på landsbygden innebär högre kostnader för kommunen – 
men innebär också stora fördelar för kommunen. En levande landsbygd är 
nödvändig för att möjliggöra jordbruk och besöksnäring.

I översiktsplanen lyfts bland annat områden för landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen fram – läs mer om dessa i översiktsplanen.
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 13

Markanvändningstyper 
och tillhörande ställningstaganden

I det här avsnittet redovisas generella ställningstaganden för de olika 
mark- och vattenanvändningstyperna. 

Mångfunktionell 
bebyggelse

Vid utveckling i redan bebyggda områden ska hänsyn tas till 
omgivande bebyggelsekaraktär.  Som stöd för bedömningen om 
omgivande bebyggelsekaraktär fi nns bland annat de kulturhisto-
riska underlag som kommunen tagit fram.

Vid planering för bostäder ska behov av lokaler för skola, barn-
omsorg, vård, omsorg och socialt boende samt ytor för lek och 
rekreation hanteras tidigt i planprocessen.

Funktionsblandning av bostäder, service, grönytor och verksam-
heter som inte orsakar olämpligt buller och andra störningar ska 
eftersträvas för en levande, hållbar livsmiljö.

Inom områden för mångfunktionell bebyggelse ska oskyddade 
trafi kanter prioriteras framför fordonstrafi k. Logistik och varu
distribution ska fungera smidigt och ske på ett hänsynsfullt sätt 
mot människor och stadsmiljö.

Hänsyn ska tas till de lokaliseringsprinciper för verksamheter och 
handel som beskrivs i avsnittet om Näringsverksamhet.

Sammanhängande 
bostadsbebyggelse

Vid planering för bostäder ska behov av lokaler för skola, barn-
omsorg, vård, omsorg och socialt boende samt ytor för lek och 
rekreation hanteras tidigt i planprocessen.

Inom sammanhängande bostadsbebyggelse ska blandade boende-
former uppmuntras – alltså exempelvis småhus, radhus och fl er-
familjshus av olika storlek och med olika ägandeformer.

Inom de områden som pekas ut som sammanhållen bebyggelse 
krävs utökad lovplikt enligt plan- och bygglagen 9 kap. 6 §.

Inom områden för sammanhängande bostadsbebyggelse ska 
oskyddade trafi kanter prioriteras framför fordonstrafi k. Logistik 
och varudistribution ska fungera smidigt och ske på ett hänsyns-
fullt sätt mot människor och stadsmiljö.

Bostadsbebyggelse i kommunen ska i första hand utvecklas i 
mindre skala där mervärden lyfts fram  – det kan till exempel 
handla om stationsnära, sjönära eller naturnära områden.

Markanvändningstyp Generella ställningstaganden
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 14

Fritids- och 
idrottsanläggningar

Tekniska 
anläggningar Inga särskilda ställningstaganden.

Det ska fi nnas minst ett allaktivitetsområde i varje tätort i 
kommunen – och det ska fi nnas utrymme för dessa att växa.

Vid planering av nya bostäder och skolor ska behovet av lokaler 
och utemiljöer för idrott och rekreation beaktas i planprocessen.

För att samhällets resurser ska kunna nyttjas så eff ektivt som möj-
ligt är det nödvändigt att skapa förutsättningar för samnyttjande 
av lokaler, till exempel idrottshallar och samlingslokaler.

För att underlätta för barn och för att främja hållbart resande ska 
anläggningar för idrott och rekreation lätt kunna nås via gång- och 
cykelvägar.

Idrotts- och kulturanläggningar som alstrar höga ljud, exempelvis 
motorbanor, arenor för utomhusidrott eller utomhusscener för 
musik bör inte placeras i direkt anslutning till bostadsbebyggelse.

Verksamheter 
och industri

Hänsyn ska tas till de lokaliseringsprinciper för verksamheter och 
handel som beskrivs i avsnittet om Näringsverksamhet.

Vid utveckling av områden för verksamheter och industri ska dag-
vatten omhändertas lokalt inom fastigheten.

Inom områden för verksamheter och industri ska godstransporter 
få högsta prioritet. Men i trafi kplaneringen inom områdena är det 
också viktigt att det fi nns gång- och cykelvägar och koppling till 
hållplats för kollektivtrafi k för att säkra möjligheterna att ta sig 
fram för oskyddade trafi kanter.

AB Sävsjö Industrifastigheter (ABSI) ska tillsammans med 
Utvecklingsavdelningen på kommunen säkerställa att det fi nns 
en beredskap av industri- och verksamhetsmark för kommande 
lokaliseringar.

Markanvändningstyp Generella ställningstaganden
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 15

Markanvänd- Generella ställningstagan-

Landsbygd

Sävsjö kommun är positiv till byggande på landsbygden. 
Ny bebyggelse ska placeras och utformas med hänsyn tagen till 
landskapsbild och tradition. De ska ges en estetisk riktig utform-
ning och anpassas till lokala natur- och kulturvärden.

Områden med höga kulturmiljövärden eller områden som omfat-
tas av områdesbestämmelser behöver inte utgöra hinder för ny 
lokalisering av bebyggelse. Så länge en anpassning sker till omgiv-
ningen och gällande bestämmelser innebär ny bebyggelse i sådana 
områden goda förutsättningar för landsbygdsutveckling.

Lokalisering av ny bebyggelse på landsbygden ska framförallt upp-
muntras utmed befi ntliga stråk och i befi ntliga byar. 
Lokalisering av ny bebyggelse som innebär att nya enskilda vägar 
behöver tas över av kommunen (enligt kommunens riktlinjer för 
enskilda vägar) eller att kommunens skolskjutsar kommer att 
behöva åka en längre sträcka ska ske med restriktivitet.

Utvecklingen av den tätortsnära landsbygden uppmuntras, då det 
skapar förutsättningar för landsbygdsboenden men med närhet till 
service och kollektivtrafi k.

Ny bebyggelse på landsbygden bör förses med tomter om minst en 
hektar för att kunna anordna egna avloppslösningar eller sam-
ordna avloppslösningar med närliggande bostadsbebyggelse.

Förutsättningarna för befi ntliga jordbruk att kunna fortsätta drivas 
ska beaktas som ett väsentligt samhällsintresse – vilket bland 
annat innebär att generationsboenden eller utbyggnad av 
ekonomibyggnader kan tillåtas på jordbruksmark.

Markanvändningstyp Generella ställningstaganden

Grönområden 
och park 

Det ska vara högst 300 meter till ett grönområde eller natur- och 
friluftsområde på mer än 0,5 hektar från samtliga skolor och för-
skolor i kommunen.

Tätortsnära grönområden och parker har höga värden för närbo-
endes möjligheter till friluftsliv och rekreation och ska inte bara 
bevaras utan även utvecklas. Utvecklingen ska ske med hänsyn 
till behovet av olika funktioner, så som värmereglering genom 
användning av träd och buskar, upptag av dagvatten och säkerstäl-
lande av andra ekosystemtjänster.

Tätortsnära grönområden ska kunna användas för stadsodling 
eller småskalig matproduktion.

Natur och friluftsliv
Tätortsnära natur- och friluftsområden har höga värden för 
närboendes möjligheter till friluftsliv och rekreation och ska inte 
bara bevaras utan även utvecklas. Utvecklingen ska ske med hän-
syn till behovet av olika funktioner, så som värmereglering genom 
användning av träd och buskar, upptag av dagvatten och säker-
ställande av andra ekosystemtjänster.
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 16

Markanvändningstyp Generella ställningstaganden

Transport-
infrastruktur

Transportinfrastrukturen inom tätorterna ska i första hand planeras 
för barn och unga så att de tryggt och säkert kan förfl ytta sig inom 
sitt närområde.

Transportinfrastrukturen ska planeras så att det blir enkelt för 
människor att välja hållbara resor.

De bytespunkter som pekats ut utmed kollektivtrafi kstråk i kommu-
nen ska vara väl utrustade med möjlighet till byte mellan färdsätt 
såsom bil, cykel och kollektivtrafi k.

Transportinfrastrukturen ska planeras så att det blir enkelt för 
företag att nyttja hållbara transportsystem. Framförallt ska kom-
munen arbeta för att möjliggöra överfl yttning av gods från väg till 
järnväg på Stockarydsterminalen.

Kommunen ger stöd till enskilda väghållare enligt gällande Riktlinjer 
för enskilda vägar.

Vatten
Inga särskilda ställningstaganden.
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 17

Hänsyn och tillhörande 
ställningstaganden
För att översiktsplanen ska kunna ge vägledning för framtida beslut om använd-
ningen av kommunens mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön 
ska användas är det viktigt att förhållanden av väsentlig betydelse redovisas. 
I avsnittet som fi nns i översiktsplanen redovisas de allmänna intressen, värden 
och förhållanden som är av väsentlig betydelse för översiktsplanen, och kommu-
nala ställningstaganden som berör dessa. Läs mer om dessa i fullversionen av 
översiktsplanen. 

I det här avsnittet redovisas vilka 
bebyggelsestrukturer och vilken infra-
struktur som fi nns i kommunen idag 
och vilka framtida behov som har 
identifi erats för strukturerna. 
Det handlar om bland annat bostäder, 
företagsverksamheter, föreningsliv, 
off entlig service och trafi k-
infrastruktur.

Befi ntlig bebyggelse 
och framtida behov

Förutom riksintresseområden 
utpekade av nationella myndigheter 
och i lagstiftningen fi nns områden 
som kan vara värdefulla att bevara ur 
ett lokalt perspektiv. Det handlar om 
områden med höga lokala värden – 
här har vi lyft fram lokala natur-
miljö, kulturmiljö- och frilufts-
intressen.

Kommunintressen

Mark- och vattenområden av 
nationell betydelse kan pekas ut som 
riksintresse av regeringen eller 
nationella myndigheter. Områden 
som är av riksintresse ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan 
skada deras värden eller försvåra 
möjligheterna att använda områdena 
för avsett ändamål.

I översiktsplanen redovisas riks-
intressena och hur kommunen 
ställer sig till dessa. Kommunen ska 
visa hur riksintressena förhåller sig 
till motstående allmänna intressen 
eller hur avvägningar ska göras ifall 
fl era riksintressen är oförenliga med 
varandra. I det här avsnittet redo-
visas de riksintressen som fi nns i 
kommunen.

Riksintressen

Vid planläggning av den bebyggda 
miljön ska kommunen se till att 
marken är lämplig utifrån bland 
annat säkerhet, miljö, klimat och 
hälsa. I de här avsnitten redovisas 
några av de faktorer som kan 
påverka miljön, klimatet eller 
människors hälsa negativt.

Säkerhet, miljö, 
klimat och hälsa
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Sävsjö kommuns översiktsplan
Kortversion 18

Att beakta sociala förhållanden i 
samhällsplaneringen är viktigt. Det 
främjar samhällsutvecklingen och kan 
bidra till att skapa goda sociala 
levnadsförhållanden. Arbetet med 
översiktsplanen bör därför redovisa 
hur olika sociala förhållanden 
påverkar olika gruppers behov.

Sociala förhållanden

Areella näringar är ett samlings-
begrepp för näringar som använder sig 
av naturgeografi ska resurser på land 
och i vatten, till exempel jordbruk, 
skogsbruk och olika typer av täkt-
verksamheter.

Jord- och skogsbruksmark är ändliga 
resurser som är av nationell betydelse 
och som ska hanteras varsamt när 
samhället utvecklas. Även täkter för 
brytning av torv, sten eller jord är 
ändliga resurser som ska användas 
med försiktighet.

Areella näringars 
markanvändning

Landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge förkortas LIS och innebär att 
kommunen i översiktsplanen kan 
peka ut områden där det är lämp-
ligt med bebyggelse för att utveckla 
landsbygden. LIS regleras i Miljö-
balken 7 kap. 18d-e § och Plan- och 
bygglagen 3 kap. 5 §. Syftet med LIS 
är att möjliggöra bebyggelse i attrak-
tiva lägen på landsbygden i strand-
skyddade områden för att bidra till 
landsbygdens utveckling. 
Områden som är lämpliga för LIS 
pekas ut i översiktsplanen och prövas 
sedan i samband med bygglov eller 
detaljplan.
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Samrådet pågår mellan 20 juni och 20 september.

Ta del av översiktsplanen i sin helhet här:

www.savsjo.se/översiktsplan

Välkommen med dina synpunkter 
på Sävsjö kommuns översiktsplan!

Scanna QR-koden 
för att komma till översiktsplanen.
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Inledning 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del i miljöbedömningen för ny 

översiktsplan (ÖP) för Sävsjö kommun. Den nya översiktsplanen ersätter 

Översiktsplan 2012. 

Översiktsplanens process 

Syfte 

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som ska aktualiseras under varje 

mandatperiod. ÖP:n är kommuntäckande och redovisar kommunens 

övergripande planering och ger vägledning för beslut om hur kommunens mark- 

och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 att ge utvecklings-

avdelningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Sävsjö kommun.  

I översiktsplanen kommer bland annat områden för utveckling av bostads-

bebyggelse, verksamheter och infrastruktur att redovisas. I aktualitetsprövningen 

av den befintliga översiktsplanen från 2017 gjordes bedömningen att nuvarande 

översiktsplan är inaktuell och behöver uppdateras bland annat eftersom efter-

frågan på mark för ny bebyggelse har ökat och nya områden lämpliga för ny 

bebyggelse kommer att behöva redovisas.   

Förhållande till andra planer och program 

ÖP:n tar hänsyn till befintliga planer, program, riktlinjer och policydokument på 

kommunal, regional och nationell nivå. Den ska också vara vägledande när nya 

planer, program, riktlinjer och policydokument tas fram på kommunal nivå, samt i 

de fall det är relevant, även på regional och nationell nivå.  
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Miljöbedömningsprocessen 

Enligt 6 kap. MB (1998:808) ska en strategisk miljöbedömning göras för planer 

vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Framtagande av en ny översiktsplan kan generellt antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Därför ska en strategisk miljöbedömning göras för Sävsjö kom-

muns nya översiktsplan. 

Miljöbedömningsprocessen ska ske parallellt med översiktsplaneprocessen för att 

miljöhänsyn naturligt ska integreras i ÖP:n. Vid den strategiska miljöbedöm-

ningen ingår det att: 

o samråda om omfattning och detaljeringsgrad (avgränsningssamråd) 
o upprätta en MKB 
o ge tillfälle till synpunkter på MKB:n och ÖP:n,  
o revidera MKB:n utifrån relevanta synpunkter innan ÖP:n antas. 

Miljöbedömningens syfte 

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 

beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.  

Metodbeskrivning för MKB 

MKB:n belyser konsekvenserna som kan förväntas uppstå vid ett genomförande 

av översiktsplanen. Den belyser även vad som är viktigt att tänka på i den fortsatta 

planeringen för att undvika eller begränsa negativ påverkan på miljön.  

MKB:n ska i ett tidigt skede avgränsas i omfattning och detaljeringsgrad. Av-

gränsningen ska bidra till att MKB:n fokuserar på de betydande miljöaspekterna 

som är relevanta och berörs av föreslagen ÖP. Därigenom blir MKB:n ett bättre 

kunskapsunderlag för beslut.  
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Avgränsning 

Ett avgränsningssamråd hölls med länsstyrelsen 2021-09-01. 

Geografisk avgränsning 

Översiktsplanen kommer att omfatta hela kommunen och därför är det också 

lämpligt att den geografiska avgränsningen omfattar hela kommunen. I de fall det 

finns en förväntad påverkan som ligger utanför kommunens gränser inkluderas 

även denna påverkan i miljöbedömningen. 

Tematisk avgränsning  

Ett viktigt syfte med avgränsningssamrådet är att koncentrera miljöbedömningen 

till de aspekter som har störst betydelse. Nedan följer en lista över de aspekter 

som kan komma att få en betydande miljöpåverkan på grund av planen och dess 

ställningstaganden. Listan över aspekter är framtagen av kompetenser inom 

kommunen med kunskaper inom miljö- och hållbarhetsfrågor och utgår från 

definitionerna av miljöeffekter enligt 6 kap. 2 § miljöbalken.  

Då översiktsplanen tar upp en stor spännvidd av frågor på en övergripande nivå 

så blir också antalet aspekter som tas upp i miljöbedömningen många. Därför 

kommer bedömningen av betydande miljöpåverkan för aspekterna att göras på en 

övergripande nivå, enligt 6 kap. 12 § miljöbalken, och inte för varje enskilt 

ställningstagande.   

Bedömning av effekter på en mer detaljerad nivå bedöms vara mer relevanta att 

göra i kommande detaljplanering respektive vid de prövningar av tillstånd och 

bygglov som krävs för genomförande av planen.  

o Boendemiljö o Klimatanpassning 
o Kommunikationer o Vatten 
o Friluftsliv och rekreation o Dricksvatten 
o Buller o Kulturmiljö 
o Olycksrisker och säkerhet o Klimatpåverkan 
o Naturmiljö o Areella näringar 
o Förorenade områden o Material, råvaror och 

mineral 
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Alternativ 

Enligt 6 kap. 11 § MB ska MKB:n beskriva miljöförhållandena och miljöns 

sannolika utveckling utifrån översiktsplaneförslaget och ett så kallat nollalternativ 

och, om det är relevant, ett så kallat sidoalternativ.  

Översiktsplaneförslaget 

Översiktsplaneförslaget innebär ett troligt scenario av Sävsjö kommuns framtida 

samhällsutveckling om ÖP-förslaget antas. 

Den nya ÖP:n ligger till grund för detaljplanering, lovgivning och tillsyn och 

bidrar på så vis till att uppnå en god planberedskap för en fortsatt befolknings-

tillväxt i Sävsjö kommun. Vidare anger den hur kommunen tänker att tillgodose 

allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer samt hur den fysiska 

planeringen kan samordnas med internationella, nationella och regionala mål.  

Nollalternativ 

Nollalternativet är en bedömning av konsekvenserna för miljön om översikts-

planen inte antas. Enligt nollalternativet fortsätter ÖP2012 att gälla, trots att 

planen är inaktuell. Kommunen saknar då ett aktuellt strategiskt planerings-

underlag som stöd för beslut gällande mark- och vattenanvändning.  

Sidoalternativ 

Inför arbetet med översiktsplanen har Sävsjö kommun haft tidiga dialoger med 

representanter från olika delar av kommunen. Det har också funnits möjlighet för 

allmänheten att lämna förslag till översiktsplanen genom en e-tjänst som fanns 

tillgänglig under våren och sommaren 2021. Syftet med de dialoginsatserna har 

varit att ge allmänheten och berörda organisationer möjlighet att komma med 

förslag tidigt i processen. 

Dialoger har hållits med elever i fyra skolklasser i de fyra tätorterna samt med 

samhällsföreningarna i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik och med 20+-nätverket 

som representeras av de företag i kommunen som har fler än 20 anställda. 

Den tidiga dialogen har fungerat som en metod för att utreda olika alternativ till 

mark- och vattenanvändning och på grund av detta bedöms det inte finnas något 

behov av en beskrivning av sidoalternativ i denna MKB.  
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Översiktsplaneförslag 

Översiktsplanen är digital och visas på kommunens hemsida. Planen är interaktiv 

och olika kartor kopplas ihop med text. Planen finns även som en PDF att ladda 

ner från kommunens hemsida. Figur 1–4 nedan visar mark- och vatten-

användningen för de olika tätorterna inom kommunen genom att en utskrift 

gjorts av ett utsnitt från den digitala kartan. I planbeskrivningen för ÖP:n finns en 

redovisning av utvecklingsinriktning och fokusområden samt en strukturbild som 

övergripande visar kommunens prioriteringar för framtida utveckling.  

 

Figur 1 Mark- och vattenanvändning i Sävsjö tätort. 

 

Teckenförklaring, Mark- och 

vattenanvändning 

Gult: Sammanhängande bostads-

bebyggelse 

Rött: Mångfunktionell 

bebyggelse 

Lila: Verksamheter och industri 

Orange: fritids- och 

idrottsanläggning 

Grått: Landsbygd 

Grönt: Grönområde och park 

Mörkblått: Trafik och 

infrastruktur 

Områden med svart kontur avser 

ny användning. 
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Figur 2 Mark- och vattenanvändning i Vrigstad.  

 

Figur 3 Mark- och vattenanvändning i Stockaryd. 
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Figur 4 Mark- och vattenanvändning i Rörvik. 
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Nollalternativ  

Nollalternativet innebär att gällande ÖP från 2012 fortsätter gälla. ÖP 2012 

fokuserar på samma sätt som aktuellt planförslag på en utveckling av de befintliga 

tätorterna Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik med kompletteringar och 

förtätningar. Utöver bebyggelse i tätorterna föreslås områden för Landskaps-

utveckling i strandnära lägen (LIS).  

I gällande ÖP anges att kommunens mål är att kommunen ska stimulera 

bosättning på landsbygden. Gällande bebyggelsen i tätorten konstateras att 

befolkningsutvecklingen i stort sett varit plus-minus noll de senare åren vilket 

inneburit att behovet av nya bostäder var mycket litet. I översiktsplanen framgår 

det också att förtätning och strandnära tomter ska eftersträvas. Översiktsplanen 

togs fram i en tid då kommunen under många år haft minskande befolknings-

mängd. Trenden med den negativa befolkningsutvecklingen bröts 2015 på grund 

av många inflyttade flyktingar, vilket inte kunde förutses när översiktsplanen togs 

fram. De flesta av förslagen i översiktsplanens tillhörande projektkatalog är 

antingen påbörjade eller genomförda, så nollalternativet innebär att det saknas en 

strategisk planering för bland annat fler bostäder i kommunen. 

Jämfört med tidigare översiktsplan för LIS-områden har kommunen gjort en del 

förändringar i ÖP-förslaget. Områden vid Vallsjön och Övingen har tagits bort 

eftersom dessa sjöar är Natura 2000-områden.  

Några LIS-områden har pekats ut i aktuellt ÖP-förslag trots att de ligger nom 

vattenskyddsområden under förutsättning att bebyggelsen i dessa områden kan 

anslutas till det allmänna vatten- och avloppssystemet och att omkringliggande 

bebyggelse också kommer att kunna anslutas, vilket minskar belastningen från 

enskilda avlopp på dessa sjöar. Området vid Grönvik har plockats bort helt då det 

ligger inom vattenskyddsområdet för Allgunnen, men så långt ifrån Rörvik att det 

är svårt att anlägga allmänt vatten- och avloppssystem till platsen. 

På flera platser har några av de tidigare LIS-områdena justerats eller plockats bort 

då de låg på områden med jordbruksmark. Vid Sävsjön och i Slättsjön har till 

exempel områden plockats bort både med hänsyn till jordbruksmark och med 

hänsyn till att rekreationsintresset. 

I gällande ÖP finns riksintresseområden för vindkraft men numera finns inga 

riksintressen för vindkraft i kommunen. 
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Översiktlig jämförelse mellan ÖP-förslaget och gällande ÖP  

 

Miljöaspekt/intresse Positivt Neutralt Negativt Kommentar 
Boendemiljö 
 

   ÖP-förslaget innehåller fler områden för nya 
bostäder vilket är positivt för boendemiljö. 

Kommunikationer 
 

   ÖP-förslaget pekar ut lämpliga bytespunkter 
för olika trafikslag vilket är positivt. Gällande 
ÖP föreslås ett kommuntäckande GC-nät.  

Friluftsliv och 
rekreation 
 

   ÖP-förslaget pekar ut kommunala intresse-
områden för friluftslivet vilket är positivt. 
Detta finns inte med i gällande ÖP. En 
grönstrukturplan har tagits fram. 

Buller 
 

   Både ÖP-förslaget och gällande ÖP innehåller 
förslag på bostäder i närheten av Södra stam-
banan och väg 127samt riksväg 30. ÖP-för-
slaget innehåller fler områden i Rörvik men 
färre i Sävsjö. Förhållanden bedöms som 
ungefär likvärdiga i Vrigstad och Stockaryd. 

Olycksrisker och 
säkerhet 
 

   

Naturmiljö 
 
 

   ÖP-förslaget innehåller inte områden som 
tidigare legat vid Vallsjön och Övingen efter-
som dessa sjöar är Natura 2000-områden. 

Strandskydd och LIS 
 

   ÖP-förslaget innehåller färre LIS-områden 
vilket är positivt för strandskyddet. 

Förorenade områden 
 

   I ÖP-förslaget finns tydlig information om 
vilka planerade områden för ny bebyggelse 
som riskerar att vara förorenade. 

Klimatpåverkan och 
klimatanpassning 
 

   Både ÖP-förslaget och gällande ÖP tar upp 
frågor som dagvattenhantering och planering i 
syfte att minska bilberoende. ÖP-förslagets 
LIS-områden bedöms ta större hänsyn vad 
gäller avstånd till tätorterna. En skyfalls-
kartering finns för Sävsjö. 

Vatten 
 

   ÖP-förslaget innehåller inte område som 
tidigare låg inom vattenskyddsområdet för 
Allgunnen men som ligger så långt ifrån 
Rörvik att det är svårt att anlägga kommunalt 
VA. Områden har tillkommit inom vatten-
skyddsområdet för Allgunnen men dessa 
förutsätts anslutas till kommunalt VA och 
även innebära anslutning av befintliga enskilda 
avlopp till kommunalt avloppsnät. 

Dricksvatten 
 

   

Kulturmiljö 
 

   Som underlag till ÖP-förslaget har ett kultur-
miljöunderlag tagits fram för tätorterna med 
särskilt värdefull bebyggelse.  

Areella näringar 
 

   ÖP-förslaget innehåller färre LIS-områden på 
jordbruksmark, vilket är positivt för 
jordbruksmark.  

Material, råvaror och 
mineral 
 

   Varken ÖP-förslaget eller gällande ÖP före-
slår ny bebyggelse inom områden som har 
pekats ut för täkter. 
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Riksintressen 

Riksintresseområden är skyddade enligt 3 och 4 kap. MB, som behandlar 

hushållningsbestämmelser för mark och vatten.  

Riksintresseområden är dels större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. 

MB, dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. MB och där den ansvariga 

nationella myndigheten har ansvar för att ange anspråk.  

Riksintresseområden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan skada de utpekade bevarandevärdena.  

De riksintressen som finns i Sävsjö kommun enligt 3:e och 4:e kap MB är: 

o Riksintresse för kulturmiljövård (7 st) 

o Riksintresse för kommunikationer (4 st) 

o Riksintresse för totalförsvarets militära del (2 st) 

o Riksintresse för naturmiljövård (10 st) 

o Riksintressen, Natura 2000 (9 st) 

o Riksintresse för älvar och åar (2 st) 

Bestämmelserna utgör inte något generellt hinder för utvecklingen av befintliga 

tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som 

behövs för totalförsvaret  

I detta kapitel beskrivs vilka riksintresseområden för kommunikation och för 

totalförsvaret som pekats ut i Sävsjö kommun och ifall dessa bedöms att påverkas 

väsentligt vid ett genomförande av ÖP-förslaget. Riksintressen för naturmiljö (kap 

3 och kap 4 MB) och kulturmiljövården beskrivs och bedöms i kapitlen Natur och 

Kulturmiljö. 

Riksintresse för kommunikation 

Trafikverket pekar ut riksintressen enligt 3 kap. 8 § MB, för väg, järnväg, luftfart 

och sjöfart. För riksintressen för vägar och järnvägar finns en rekommendation 

om avstånd för ny bebyggelse. För vägar gäller upp till 20–30 meter för ny 

bebyggelse och för järnväg 30–50 meter. Utifrån miljö- och riskpåverkan kan 

lämpliga avstånd ibland bedömas bli ännu större. För plan- och lovärenden inom 

de här avstånden från vägar och järnvägar ska Trafikverket alltid höras. 

I Sävsjö kommun finns följande fyra riksintressen för kommunikation. 

 

Väg 127 
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Väg 127 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Mellan 

Sävsjö och Vetlanda har vägen stor betydelse för arbetspendling och ökad 

tillgänglighet till samhällelig och kommersiell service. Stråket ingår i det nationella 

kollektivtrafiknätet samt i det rekommenderade vägnätet för farligt gods. 

Väg 30 

Väg 30 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av 

särskild regional betydelse. Vägen binder samman Växjö och Jönköping, och har i 

första hand stor betydelse för näringslivets transportbehov. 

Södra stambanan 

Södra stambanan ingår i det utpekade TEN-T nätet. Genom Sävsjö kommun 

passerar Södra stambanan genom Sävsjö, Stockaryd och Rörvik, med stations-

lägen för regional tågtrafik i Sävsjö och Stockaryd. I Stockaryd finns också en 

godsterminal som ansluter till Södra stambanan. 

Civila flygplatsers MSA-ytor. 

Hela Sävsjö kommun täcks av de så kallade MSA-ytorna från Växjö och Jön-

köpings flygplatser. Ytorna består av en cirkel med 55 km radie som utgår från 

flygplatserna. Luftfartsverket, Försvarsmakten och den aktuella flygplatsen ska 

höras vid planering av höga byggnader eller anläggningar.   

Ställningstaganden om riksintressen för kommunikation 

o Sävsjö kommun ställer sig bakom riksintressena.  

o Sävsjö kommuns inställning är att riksväg 30 inklusive väg 761 fram till 

Stockarydsterminalen även fortsatt ska utgöra ett riksintresse för 

kommunikationer. 

o Sävsjö kommun anser att Södra stambanan kommer att få en viktigare 

regional roll för persontrafik och en ännu viktigare nationell roll för 

godstrafik efter att en ny snabbare järnvägsanslutning byggts från 

Jönköping mot Malmö (Europabanan). 

Bedömning av ÖP-förslaget  

Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena för kommunikation negativt. Vid 

detaljplanering måste hänsyn tas genom att tillräckligt avstånd hålls till vägar och 

järnväg med hänsyn till buller, transporter med farligt gods och olycksrisker i 

allmänhet.  

Vid detaljplanering av bytespunkter och planskilda korsningar måste också hänsyn 

tas så att det inte uppstår problem med framkomlighet och säkerhet. ÖP-förslaget 
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innehåller inte några planer på så höga byggnader/objekt att det innebär 

flyghinder och därmed en negativ påverkan på civila flygplatsers MSA-ytor. 

Riksintresse för totalförsvarets militära del 

Vissa av totalförsvarets riksintressen kan redovisas öppet i översiktsplanen så som 

övnings- och skjutfält samt flygflottiljer, medan andra områden har sekretess. För 

hela Sverige gäller att Försvarsmakten ska höras för objekt högre än 20 m utanför 

tätort och högre än 45 m inom tätort. Vid avvägningar mellan olika riksintressen 

ska totalförsvarets riksintressen ges företräde.  

Hagshults övningsflygplats 

Intresset gäller inflygningszon och MSA-yta. Inflygningszonen som omfattar den 

norra delen av Sävsjö kommun är ett stoppområde för höga objekt. Även MSA-

ytan påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt. Försvarsmakten ska höras i 

alla plan- och lovärenden som omfattar inflygningszonen eller MSA-ytan. 

Övrigt påverkansområde i norra Sävsjö kommun 

Inom detta område ska Försvarsmakten höras i alla plan- och lovärenden. 

Ställningstaganden om riksintressen för totalförsvaret 

Sävsjö kommun ställer sig bakom riksintressena. 

Bedömning av ÖP-förslaget 

ÖP-förslaget innehåller inte några planer på så höga byggnader/objekt att det 

innebär flyghinder och därmed en negativ påverkan på den militära flygplatsens 

MSA-yta. ÖP-förslaget har inte någon planerad markanvändning inom eller i 

närheten av ”Övrigt påverkansområde” som finns i norra Sävsjö kommun. 
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Figur 5 Riksintressen för kommunikation och för totalförsvarets militära del. 
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Boendemiljö  

Värden och hänsyn 

En bra boendemiljö är beroende av olika förutsättningar där vissa är sådana att 

kommunens översiktliga planering har en påverkan. De förutsättningar som 

hanteras i översiktsplanen och som bedöms i detta kapitel är huruvida den 

föreslagna bostadsbebyggelsen uppfyller behoven i bostadsförsörjningsplanen 

samt om det finns tillgång eller närhet till grundläggande service.  

Infrastruktur i form av tillgång till exempelvis gång- och cykelvägar samt kollek-

tivtrafik tas upp i kapitlet Kommunikationer. 

En bra boendemiljö omfattar även andra funktioner som bland friluftsliv och 

rekreation, frånvaro av buller och risker, dricksvatten samt tillgång till kulturmiljö. 

Bedömningen av dessa aspekter redovisas i egna kapitel.  

Kommunal bostadsförsörjningsplan1 

Det mål i bostadsförsörjningsplanen som är relevant att utgå från vid bedöm-

ningen av hur ÖP uppfyller behovet i planen är följande mål för bostadsbyggande 

fram till 2026. 

Att ha tillräcklig planberedskap för byggnation av villor och flerbostadshus.  

Planberedskap i Sävsjö tätort  

o Minst två parallella bostadsområden för småhus samt minst två områden för 

byggnation av flerbostadshus.  

Planberedskap i Vrigstad 

o Minst två parallella bostadsområden inklusive minst ett område för 

byggnation av parhus- eller flerbostadshus. 

Planberedskap i Stockaryd respektive Rörvik  

o Byggnation av småhus, samt minst ett område för byggnation av 

flerbostadshus. 

  

 

1 Bostadsförsörjningsplan Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sävsjö kommun 2021–2026 KF 22 
mars 2021, § 35 Sävsjö kommun. 
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Riktlinjer i ÖP 

Här återges de riktlinjer i ÖP som i huvudsak är relevanta för bedömningen 

gällande de värde som ska bedömas.  

Ställningstaganden för bostads- och mångfunktionell bebyggelse 

o Vid planering för bostäder ska behov av lokaler för skola, barnomsorg, 

vård, omsorg och socialt boende samt ytor för lek och rekreation hanteras 

tidigt i planprocessen.  

Ställningstaganden för bebyggelse på landsbygden 

o Utvecklingen av den tätortsnära landsbygden uppmuntras, då det skapar 

förutsättningar för landsbygdsboenden men med närhet till service och 

kollektivtrafik. 

ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö  

Utbyggnad av bostäder anges vara viktigt för att skapa förutsättningar för 

förskolan att fortsätta finnas. Området som är planerat för bostäder kan vara mer 

lämpligt för verksamhetslokaler till socialförvaltningen eller skollokaler om 

detaljplanen görs om. Översiktsplanen förslår en omvandling av Sävsjö centrum i 

olika etapper med följande syfte att skapa en trevligare centrummiljö där gående 

och cyklister ges företräde utan att nödvändig transporter begränsas. 

Sammanfattningsvis planeras för följande förändringar. 

o Omvandling av vägområden till gatumiljöer. 

o Omvandling av torgmiljöer. 

o Planering för centrumbebyggelse med handel, kontor och bostäder. 

o Omvandling av verksamhetsområde till handel/blandad bebyggelse. 

Vrigstad 

För Vrigstad motsvarar området ”Söder om marknadsplatsen” centrumutveckling 

liknande det som redovisas för de andra tätorterna. 

Stockaryd  

Västra centrum i Stockaryd anges som lämpligt för omvandling av industriområde 

och grönområde till centrumbebyggelse i form av exempelvis mindre butiker/-

verksamheter och tätare bostadsbebyggelse. 
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Rörvik  

Området Oset, som ligger centralt i Rörvik anges som lämpligt för omvandling 

mot mer bostadsbebyggelse och för att skapa ett attraktivare centrumområde i 

Rörvik.  

Bedömning av ÖP-förslaget 

Avstämning mot bostadsförsörjningsplanen 

ÖP-förslaget bedöms svara väl mot målen i bostadsförsörjningsplanen, vilket är 

en fördel eftersom det inte är säkert att alla förslagen på nya bostadsområden kan 

genomföras av olika skäl som inte är tillräckligt utredda i nuläget.  

Sävsjö tätort 

För Sävsjö tätort planeras för fem områden med småskalig bebyggelse i form av 

småhus och radhus. Det planeras för ett område med flerbostadshus och två 

områden med mångfunktionell bebyggelse som kan inkludera flerbostadshus.   

Vrigstad 

För Vrigstad planeras för åtta områden med småskalig bebyggelse i form av 

småhus och radhus. Det planeras för två områden med tätare bebyggelse som kan 

inkludera flerfamiljshus, varav ett planeras för mångfunktionell bebyggelse.   

Stockaryd 

För Stockaryd planeras för fem områden med småskalig bebyggelse i form av 

småhus och radhus. Det planeras för ett område med mångfunktionell bebyggelse 

som kan inkludera flerbostadshus.   

Rörvik 

För Rörvik planeras för fem områden som bör kunna inkludera småskalig 

bebyggelse i form av småhus och radhus. Det planeras för ett område med 

mångfunktionell bebyggelse som kan inkludera flerbostadshus.   

Avstämning mot behov av service 

Planförslaget har uttalade planer för centrumbebyggelse i tätorterna vilket är 

positivt. För Vrigstad motsvarar området ”Söder om marknadsplatsen” 

centrumutveckling liknande det som redovisas för de andra tätorterna.  
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Föreslagna åtgärder och uppföljning 

I genomförandeskedet tar kommunen fram en planeringsstrategi, vilket är ett bra 

sätt att tydliggöra kommunens prioritering av de olika förslagen på nya bostads-

områden. Strategin kan med fördel innehålla en uppskattning över antalet 

bostäder som området kan planeras för, samt vilken målgrupp projektet vänder 

sig till. En sammanställning över exempelvis markägare, risker och möjligheter för 

respektive exploateringsområde samt en uppskattning av exploateringskostnader 

kan även tas fram som underlag för det fortsatta arbetet med detaljplaner. 

644



  

 2022-06-08 

  

 

 

18 

 

Kommunikationer 

Värden och hänsyn 

En god livsmiljö innebär goda möjligheter att resa. Bedömningsgrunden handlar 

om jämlik tillgänglighet utifrån aspekterna jämställdhet mellan kvinnor och män, 

möjligheter för barn att förflytta sig, tillgång till transporter för personer med 

funktionsnedsättning och en geografisk balans i utbudet och tillgänglighet i olika 

delar av kommunen utifrån förutsättningar och behov.  

Riktlinjer i ÖP 

Här återges de riktlinjer i ÖP som i huvudsak är relevanta för bedömningen 

gällande de värde som ska bedömas.  

Ställningstaganden för bostads- och mångfunktionell bebyggelse 

o Inom områden för sammanhängande och mångfunktionell bostads-

bebyggelse ska oskyddade trafikanter prioriteras framför fordonstrafik. 

Logistik och varudistribution ska fungera smidigt och ske på ett 

hänsynsfullt sätt mot människor och stadsmiljö.  

Ställningstaganden för bebyggelse på landsbygden 

o Utvecklingen av den tätortsnära landsbygden uppmuntras, då det skapar 

förutsättningar för landsbygdsboenden men med närhet till service och 

kollektivtrafik. 

Ställningstaganden för transportinfrastruktur  

o Transportinfrastrukturen inom tätorterna ska i första hand planeras för 

barn och unga så att de tryggt och säkert kan förflytta sig inom sitt 

närområde. 

o Transportinfrastrukturen ska planeras så att det blir enkelt för människor 

att välja hållbara resor. 

o De bytespunkter som pekats ut utmed kollektivtrafikstråk i kommunen 

ska vara väl utrustade med möjlighet till byte mellan färdsätt såsom bil, 

cykel och kollektivtrafik.  

o Nybyggnation av gång- och cykelvägar ska i första hand ske utifrån 

kommunens gällande gång- och cykelplan med tillhörande 

åtgärdsprogram. 

o Förbifart Vrigstad finns med i det här första förslaget till ny översiktsplan 

eftersom kommunen vill ha in synpunkter från allmänheten. 
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Ställningstaganden för verksamheter och industri 

o Inom områden för verksamheter och industri ska godstransporter få 

högsta prioritet. Men i trafikplaneringen inom områdena är det också 

viktigt att det finns gång- och cykelvägar och koppling till hållplats för 

kollektivtrafik för att säkra möjligheterna att ta sig fram för oskyddade 

trafikanter. 

ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö  

För de flesta av de föreslagna nya bostadsområdena anges att det finns ett behov 

av förbättringar i trafikinfrastrukturen genom exempelvis breddning av vägar och 

förbättring av GC-vägar.  

En omledning av väg 761 mot Stockaryd inom Mäjensjöområdet planeras så att 

tung trafik inte går förbi Aleholmsgymnasiet och bostadsområdet Nyhem. Även 

förbättringar för gående och cyklister planeras.  

Förbättringar för gående och cyklister föreslås även till Sävsjö fritidscenter inom 

Eksjöhovgårdsområdet söder om väg 127 och vid passagen av väg 128.  

En ny väg föreslås mot Skrapstad/Forsa i stället för över Hultrumbron. En ny väg 

med infart från väg 128, skulle avlasta tätorten från tung trafik. Förändringen 

medför dock ökad trafik över järnvägen, vilket skapar ett behov av en planskild 

korsning över järnvägen. En ny väg medför även ett ingrepp i den tätortsnära 

landsbygden. 

Vrigstad 

För några av de föreslagna bostadsområdena anges att det finns ett behov av 

förbättringar i trafikinfrastrukturen genom exempelvis nya tillfartsvägar och gång- 

och cykelvägar. Det anges även at det är viktigt att säkerställa en säker väg till 

skola/förskola. Flera områden ligger relativt långt från Vrigstad så därför måste 

ett hållbart resande med gång- och cykelvägar och kollektivtrafik säkras. 

Eftersom Riksväg 30 och länsväg 127 delar upp Vrigstads tätort i tre delar, finns 

behov av en ny väg förbi Vrigstad. En ny förbifart är extra angeläget på grund av 

att känslig bebyggelse som bland annat skola och bostäder, ligger intill vägsträckor 

med mycket trafik. Åtgärder har vidtagits men detta räcker inte för att få en bra 

trafikmiljö i Vrigstad. ÖP:n redovisar en möjlig vägkorridor förbi Vrigstad. 

Korridoren går öster om Vrigstad. 
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Stockaryd  

För ett av de föreslagna nya bostadsområdena anges att det finns behov av ny 

kollektivtrafik. Möjligheten att ta sig med cykel till bland annat Stockaryd är 

däremot goda.  

Rörvik  

För de föreslagna nya bostadsområdena anges inte något behov av nya gång- och 

cykelvägar eller ny kollektivtrafik. Det finns ett behov av en ny tillfartsväg till 

södra Rörviks industriområde, som skulle leda till att färre tunga transporter 

passerar förbi bostäder. I nuläget stannar inte tågen i Rörvik men översiktsplanen 

pekar ut en lämplig plats för framtida tågstopp i Rörvik, vilket är positivt. 

Övriga kommunen  

Bytespunkter för olika trafikslag 

Utmed kollektivtrafikstråk i kommunen pekas ett antal bytespunkter ut. De är 

tänkta att fungera som platser på landsbygden där det blir möjligt att byta mellan 

olika trafikslag. De bytespunkterna som pekas ut i kommunen ligger utmed väg 

30, 127 och 761.  

För boendes i Stockaryd och Rörvik med omnejder ska det vara möjligt att kunna 

ta sig ut till Gamla respektive Nya Hjälmseryd utmed riksväg 30 och åka mot 

Jönköping/Växjö därifrån. Från Vrigstad mot Vetlanda via Sävsjö finns också ett 

antal behov – det handlar om att boende i Hylletofta, Norra Ljunga, 

Vallsjön/Torset och Hultagård/Skepperstad med omnejder ska kunna ta sig ut till 

väg 127 för att nå en bytespunkt med goda möjligheter att parkera bilen.  

Utmed väg 761 handlar det om bytespunkter i Hjärtlanda, vid korsningen mot 

Hultsjö samt vid korsningen mot Häggatorp i närheten av infarten mot Ekeby. 

Nya planskilda korsningar över järnvägen 

På två platser i kommunen finns fortfarande plankorsningar över Södra stam-

banan. Dessa bör byggas om till planskilda korsningar och omfattar väg 822 vid 

Skrapstad och väg 740 vid Kullen vid gränsen till Växjö kommun. 
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Bedömning av ÖP-förslaget 

I Sävsjö kommun finns utmaningar genom att järnvägen Södra stambanan går 

genom tre av kommunens tätorter. Genom Sävsjö och Vrigstad går väg 127 från 

Värnamo till Vetlanda, med relativt mycket trafik. Vrigstad har även genom-

fartstrafik på riksväg 30 mellan Växjö och Jönköping genom samhället. Särskilt 

järnvägstrafiken innebär stora negativa konsekvenser för dessa tätorter med tanke 

på barriäreffekter, trafikbuller, vibrationer och risker med hänsyn till transporter 

med farligt gods och olyckor vid passager över spåret, men även vägtrafiken 

innebär barriäreffekter, störningar och risker. Detta förhållande kan inte 

kommunen planera bort utan man får göra det bästa av situationen vid 

nyplanering och planering i befintlig miljö. Väghållaren Trafikverket har ett ansvar 

för åtgärder i den befintliga miljön och kommunen har ett ansvar i sin fysiska 

planering genom bland annat denna ÖP. 

Kommunens riktlinjer och ställningstagande i ÖP:n visar på att kommunen har 

höga ambitioner särskilt gällande oskyddade trafikanter, vilket svarar väl mot 

ÖP:ns värden och hänsyn gällande kommunikationer. Inriktningen mot att i första 

hand planera för nya bostäder i befintliga tätorter, nya planskilda korsningar och 

bytespunkter mellan olika trafikslag, svarar också väl mot målet om goda möjlig-

heter att resa och en jämlik tillgänglighet.  

ÖP-förslaget innehåller även konkreta förslag på förbättringar gällande breddning 

av vägar, nya infarter och GC-vägar. För Sävsjö föreslås en omledning av väg 761 

och ett förslag finns på ny förbifart förbi Vrigstad. 

Nya förbifarter är positivt för de tätorter som avlastas men ibland skapas nya 

problem med störningar för andra bostäder eller påverkan på exempelvis 

naturmiljön, så en avvägning får göras mellan olika intressen. 
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Friluftsliv och rekreation 

Värden och hänsyn 

En god livsmiljö innebär goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. 

Bedömningen görs utifrån människors tillgång till närliggande frilufts- eller 

rekreationsområden.  

 

Figur 6 Kommunintresse för friluftslivet. 
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Intressen för hela kommunen 

I Sävsjö kommun finns generellt goda förutsättningar för ett omväxlande 

friluftsliv. I kommunen finns flera sjöar, naturområden och leder som är värde-

fulla för rekreation och friluftsliv. Det finns flera platser och anläggningar för 

friluftsliv och rekreation samt motion i kommunen. Förutom intressen kring 

tätorterna finns kommunala intressen för friluftslivet i huvudsak inom ett område 

i nordvästra delen av kommunen, Vallsjön i nordost, Högalandsleden som går 

genom kommunen, sjösystemet och Storån sydväst om Vrigstad samt Allgunnen 

med flera sjöar i närheten av Rörvik. 

Intressen för tätorterna 

För varje tätort finns det också särskilda värden som är av allmänt intresse lokalt 

på orten. Bland annat har skolskogarna höga allmänna värden.  

Ett förslag till grönstrukturplan har tagits fram för kommunen, som inte är 

antagen ännu2. Planen omfattar kommunens tätorter. I figurerna 7–10 nedan 

redovisas tillgången till grönstruktur för respektive tätort inklusive barriärer och 

gröna kopplingar.  

  

 

2 Grönstrukturplan med sociala värden knutna till grönstrukturen, Sävsjö kommun, Pontaris. 
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Sävsjö 

För Sävsjö tätort redovisar ÖP:n följande särskilda värden förutom skolskogar: 

Området runt Eksjöhovgårdssjön, området kring Djurgårdsstugan och elljus-

spåret, Sanatorieskogen, området kring Högagärdebacken, promenadslingan runt 

Sävsjön, Djupadals strövområde samt området söder om Skrapstadssjön. Se figur 

1, karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort. 

För Sävsjö tätort anges i grönstrukturplanen att tätorten genomsyras av gröna 

kopplingar som knyter samman ortens olika bostadsområden och dess 

grönstruktur. Längs många sträckor kan man röra sig obehindrat mellan olika 

grönområden, men vissa barriärer försvårar kopplingarna 

 

Figur 7 Tillgång till grönstruktur i Sävsjö tätort. 

 

  

651



 

2022-06-08 

 

  

 

 25 

  

Vrigstad 

För Vrigstad redovisar ÖP:n följande särskilda värden förutom skolskogar:  

Idrottsområdet inklusive elljusspåret, promenadslingan runt Slättsjön, Sinaiberget 

och Vrigstadsån inklusive sjösystemet söder om Vrigstad. Se figur 2, karta över 

mark- och vattenanvändningen i Vrigstad. 

För Vrigstad anges i grönstrukturplanen att Vrigstad har en genomgående god 

struktur av gröna stråk genom orten. Större barriärer i form av riksväg 30, väg 127 

och Vrigstadsån delar markant upp tätorten, men det finns samtidigt gott om 

övergångar. 

 

Figur 8 Tillgång till grönstruktur i Vrigstad. 
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Stockaryd 

För Stockaryd redovisar ÖP:n följande särskilda värden förutom skolskogar:  

Området kring Tallbacken och elljusspåret, idrottsplatsen samt området vid 

Ärnanäsasjön och Västerkvarnsbadet. Se figur 3, karta över mark- och 

vattenanvändningen i Stockaryd. 

För Stockaryd anges i grönstrukturplanen att Stockaryd har relativt få gröna 

kopplingar inom tätorten, men de som finns står i proportion till tätortens storlek. 

Järnvägen utgör en mycket stark barriär och skär orten i två delar, men den 

strategiskt placerade undergången möjliggör passage. 

 

Figur 9 Tillgång till grönstruktur i Stockaryd. 
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Rörvik 

För Rörvik redovisar ÖP:n följande särskilda värden förutom skolskogar:  

Elljusspåret inklusive Grönskulle, idrottsplatsen och Svinasjön inklusive bad-

platsen. Dessutom är Allgunnen och Hillen och promenadmöjligheter utmed 

sjöarna av högt intresse för Rörvik. Se figur 4, karta över mark- och vatten-

användningen i Rörvik. 

För Rörvik anges i grönstrukturplanen att Rörvik har goda gröna kopplingar, 

fördelaktigt placerade i riktning mot, eller invid, sjöarna som omsluter tätorten. 

Järnvägen utgör en stor barriär, men är förlagd till samhällets östra sida vilket gör 

att större delen av orten ändå uppfattas som sammanhängande. 

 

Figur 10 Tillgång till grönstruktur i Rörvik. 

Riktlinjer i ÖP 

Ställningstaganden om områden för friluftsliv 

o I översiktsplanen ska säkerställas att det inom 300 meter från samtliga 

skolor och förskolor i kommunen ska finnas ett grönområde på minst 0,2 

hektar.  

o Skogsbruksplanen ska ta hänsyn till rekreationen i de tätortsnära skogarna, 

och generellt verka för att utöka beståndet av lövskog och tallskog för att 

få ett mer varierat bestånd.  
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o Ifall ett område av allmänt intresse för friluftsliv tas i anspråk ska 

kommunen säkerställa kompensationsåtgärder i andra områden. Ifall ett 

sådant område delas ska gröna korridorer och passager anläggas för att 

underlätta tillgången till områdena.  

o I tätortsnära naturområden som ägs av kommunen ska jakträtt inte 

utarrenderas. 

o I anslutning till friluftslivs- och motionsområdena reserveras mark som 

ger möjlighet för en utvidgning av områdena. 

Ställningstaganden för grönområden och park och för natur- och friluftsliv  

o Det ska vara högst 300 meter till ett grönområde eller natur- och 

friluftsområde på mer än 0,2 hektar från samtliga skolor och förskolor i 

kommunen. 

o Tätortsnära grönområden och parker och natur- och friluftsområden har 

höga värden för närboendes möjligheter till friluftsliv och rekreation och 

ska bara bevaras utan även utvecklas. Utvecklingen ska ske med hänsyn till 

behovet av olika funktioner, så som värmereglering genom användning av 

träd och buskar, upptag av dagvatten och säkerställande av andra 

ekosystemtjänster. 

ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö  

Tällevadsområdet, som föreslås för nya bostäder, används till viss del som ett 

friluftsområde för boende och i närheten planeras för anläggande av konstsnö-

spår. När nya bostäder vid Håkanstorp byggs anges att en grön korridor lämnas 

som binder ihop Högagärdebacken med Sanatorieskogen. Även för området kring 

Odengatan anges att det gröna stråket genom området bör bevaras när området 

förtätas. 

Eksjöhovgårdsområdet anges som lämpligt för fritids- och besöksnärings-

verksamheter. Området anges också vara lämpligt för tillfälliga arrangemang. På 

södra sidan om väg 127 är en utbyggnad av det befintliga fritidscentret möjligt. 

Fritidscentret har viktiga värden för hela kommunen och en fortsatt utveckling i 

området utgör ett väsentligt samhällsintresse. Inom området finns en planterad 

fruktlund och ett skomakarmuseum vars bevarande och utveckling behöver 

beaktas i kommande planering. Strandpromenaden runt Eksjöhovgårdssjön är 

väldigt populär och behöver tas hänsyn till och området anges vara lämpligt för 

odlingslotter. 

Ett område på östra sidan om järnvägen strax norr om centrum anges som 

lämpligt för en hundrastgård.  
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Vrigstad  

Dalsgränd föreslås som ett område för förtätning, området är idag ett grönområde 

som avskärmar befintliga bostäder från varandra. Östra Sinaiberget fungerar som 

ett populärt friluftsområde för både skolan och närboende. Det är viktigt att 

tillgängligheten till Sinaiberget säkerställs om bostäder byggs inom området. 

Öster om Vrigstad finns idag en motocrossbana och ett elljusspår som ansluter till 

idrottsområdet. Inom området är det lämpligt med fritids- och besöksnärings-

verksamheter samt tillhörande lokaler.  

Ett område i norra delen av Vrigstad har de senaste åren använts för Vrigstads 

marknad. Området är fortsatt lämpligt för tillfälliga arrangemang. Området är 

också lämpligt för att utveckla som parkområde för att öka områdets attraktivitet 

resten av året.  

Stockaryd  

Strax norr om området Västerkvarn finns en kommunal badplats. Tillgången till 

denna är viktig att säkerställa i samband med att bostäder byggs inom området. 

För en del av Västra centrum föreslås omvandling av industriområdet till 

verksamheter som är mer lämpliga centralt och för en del av området handlar det 

om att ianspråkta ett grönområde. 

Rörvik  

Skolan och förskolan använder idag delar av naturområdet i Hillafällan till 

undervisning och rekreation. Vid detaljplanearbete för bostäder ska möjligheten 

till en promenadslinga runt sjön säkerställas. 

Ett föreslaget område för utökning av industriområde ligger i anslutning till 

Rörviks elljusspår som också fungerar som friluftsområde. Den föreslagna nya 

vägen till industriområdet passerar över elljusspåret som bör förläggas i planskild 

korsning. Området är också ett viktigt friluftsområde. 

Bedömning av ÖP-förslaget 

Bedömningen har gjorts utifrån människors tillgång till närliggande frilufts- eller 

rekreationsområden.  
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Sävsjö 

De flesta nya områden för bostäder i Sävsjö tätort är lokaliserade i utkanten av 

västra delen av tätorten och gränsar både till landsbygden runt omkring och till 

grönområden i tätorten. I östra delen av Sävsjö planeras också för bostäder med 

närhet till grönområden i närheten av Eksjöhovgårdsområdet.  

Vrigstad 

De flesta nya bostadsområden ligger i anslutning till grönområden i tätortens 

utkanter men några av dem inkräktar på grönområden, vilket kan vara negativt för 

tillgången till rekreationsområden i tätorten. Det planerade området Ingemars-

vägen tycks inte ha någon naturlig koppling till något grönområde i närheten men 

det ligger i utkanten av det större sammanhängande området för natur och 

friluftsliv, Vrigstadsån och Ruskenområdet. 

Stockaryd 

Förslagen på nya bostadsområden i Stockaryd ligger i anslutning till grönområden 

i östra delen av tätorten förutom tre LIS-områden vid sjöar i närheten av tätorten. 

Områden för planerad mångfunktionell bebyggelse i centrum har sämre kopp-

lingar till större grönområden men mindre grönområde/park finns i närheten. 

Rörvik 

Alla planerade nya bostadsområden ligger på naturmark eller i anslutning till 

naturmark och vid stränder. I Rörvik finns gott om tätortsnära natur, så det bör 

vara möjligt att kombinera boende och rekreation. Öster om Rörvik finns ett 

större sammanhängande område för natur och friluftsliv, Höjdvärend. 

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

Det är en fördel om kommunen arbetar vidare med grönstrukturplanen och 

planerar för förbättringar av tillgången till grönstruktur i den befintliga miljön. Vid 

exploatering och förtätningar inom tätortsnära grönområden är det viktigt att 

kompensationsåtgärder görs genom förbättringar av grönområden och parker i 

den befintliga miljön, vilket även ÖP:n riktlinjer anger. Ett grönområdes kvalité är 

ofta minst lika viktigt som områdets storlek så en kompensationsåtgärd kan med 

fördel handla om att förbättra även mindre områden. Fler gröna kopplingar kan 

behövas där det finns barriärer. I grönstrukturplanen ingår jordbruksmark i 

grönstrukturen, men i praktiken är inte jordbruksmark tillgänglig för rekreation i 

någon större utsträckning. 
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Buller 

Värden och hänsyn 

En god boendemiljö innebär frihet från störande buller inomhus och utomhus i 

områden för lek, studier, rekreation och friluftsliv där tystnaden är en väsentlig del 

av upplevelsen. Buller är en av de största orsakerna till ohälsa som beror på miljö-

faktorer och trafikbuller är en av de vanligaste orsakerna till störande buller. 

Hänsyn till risk för störande buller måste tas på olika nivåer i planeringsprocessen 

och även i bygglovskedet och genom tillsyn enligt miljöbalken. I den översiktliga 

planeringen handlar det om lokalisering i förhållande till större vägar och järnväg 

samt större verksamheter. I detaljplaneskedet görs sedan bullerberäkningar och 

anpassningar så att riktvärden klaras. Det finns riktvärden eller vägledning från 

myndigheter för trafikbuller, industribuller inklusive fläktbuller, idrottsplatser, 

motorsportbanor och musik. I byggreglerna finns krav på fasaddämpning så att 

riktvärden för buller inomhus ska klaras vid nybyggnad och Folkhälsomyndig-

heten har riktvärden för buller inomhus i befintlig miljö som tillämpas vid 

klagomål på störande buller. 

Bedömningen av ÖP-förslaget görs på en översiktlig nivå och är avgränsat till 

trafikbuller. Vid planering av bostäder och lokaler intill större vägar och järnvägen 

måste även hänsyn tas till risker för olyckor och risker med transporter med farligt 

gods, se särskilt kapitel om detta nedan. 

Riktlinjer i ÖP 

Ställningstaganden om buller 

o Vid detaljplanering eller lovgivning av ny bebyggelse i närheten av 

befintliga bullrande verksamheter ska hänsyn tas till verksamheternas 

framtida möjligheter att få förnyade tillstånd. På samma sätt ska nya 

verksamheter lokaliseras på ett avstånd från bostäder så att framtida 

möjligheter att få förnyade miljötillstånd säkras. 

ÖP-förslaget konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö  

Sävsjö centrum ligger i anslutning till järnvägen, Södra stambanan, vilket innebär 

att hänsyn behöver tas till buller, vibrationer och till transportled för farligt god 

vid omvandling av centrum. Även vid planering av områdena Mäjensjö och 

Tällevadsområdet måste hänsyn tas till buller och vibrationer från järnvägen. 
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Vrigstad 

Områdena Ingemarsvägen och Dalsgränd ligger i närheten av riksväg 30, vilket 

innebär att hänsyn måste tas till vägtrafikbuller. Området Söder om marknads-

platsen ligger i närhet till väg 127, vilket också innebär att hänsyn måste tas till 

vägtrafikbuller. Riksväg 30 och länsväg 127 delar upp Vrigstads tätort i tre delar 

och mer än 6 000 fordon trafikerar riksväg 30 genom samhället varje dygn. Intill 

de mest trafikerade sträckorna ligger Vrigstad skola, Göransgårdens boende, Vrig-

stads kyrka och Vrigstads värdshus. 

De trafikerade vägarna innebär en olycksrisk och barriärer i samhället även om 

åtgärder har gjorts för att öka trafiksäkerheten.  

Trots att åtgärder genomförts, så har kommunen gjort bedömningen att på sikt 

behövs en förbifart förbi Vrigstad, för att boendemiljön ska bli tillräckligt bra.  

För förbifart Vrigstad finns ett förslag på en vägkorridor öster om Vrigstad. 

Vägreservatet innebär en lång förbifart som passerar och ansluter till väg 127 och 

763. Reservatet passerar en hel del befintlig bostadsbebyggelse. 

Stockaryd  

Området Västra centrum och Stigamo verksamhetsområde ligger i närheten av 

järnvägen och/eller väg 761, vilket innebär risk för bullerstörning. En utbyggnad 

av Stockarydsterminalen innebär risk för ökad bullerstörning som klassas som 

industribuller. 

Rörvik 

Områdena Allgunnen, Knösbo, Oset och Södra Rörviks industriområde ligger i 

närheten av järnvägen och hänsyn behöver tas till järnvägsbuller. 
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Bedömning av ÖP-förslaget 

Enligt Trafikverkets kartläggning av järnvägsbuller, som visas med översiktliga 

kartor i kapitlet Miljökvalitetsnormer, ligger järnvägsbullret över ekvivalent ljudnivå 

55 dB(A) i tätorterna Sävsjö, Stockaryd och Rörvik. Det bedöms finnas en risk att 

riktvärdena för trafikbuller överskrids i dessa tätorter och även i Vrigstad på grund 

av vägtrafikbuller från väg 127 och riksväg 30. Risk finns för ökade buller-

störningar i Stockaryd från en utbyggd Stockarydsterminal. 

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

Järnvägsbuller från Södra stambanan berör tätorterna Sävsjö, Stockaryd och 

Rörvik genom att järnvägen går rakt igenom dessa orter. Vid detaljplanering måste 

hänsyn till järnvägsbuller tas genom att bullerberäkningar utförs och bostäder och 

lokaler för skola och vård lokaliseras och orienteras så att riktvärdena klaras. 

Eftersom järnvägen går rakt igenom tätorterna är det svårt att klara riktvärdet och 

samtidigt utveckla dessa samhällen med nya bostäder och lokaler för skola/-

förskola. För att klara riktvärdena måste man i många fall orientera bostäder och 

lokaler så att man klarar riktvärdets så kallade avstegsfall, vilket bland annat 

innebär att man orienterar hälften av sovrummen mot en ljuddämpad sida. För 

den befintliga miljön är Trafikverket ansvariga för bullerberäkningar och åtgärder, 

se även under Omgivningsbuller i kapitlet om Miljökvalitetsnormer nedan. Eftersom 

ÖP:n föreslås förtätning med mångfunktionell bebyggelse i den befintliga miljön 

är det en fördel om kommunen och Trafikverket kan samarbeta kring en åtgärds-

plan som även omfattar utemiljön. Genomsiktliga skärmar skulle kunna ge en 

bättre ljudmiljö i dessa tätorter utan att de blir visuella barriärer. Utöver buller från 

järnvägen måste hänsyn tas till vibrationer vid planering intill järnvägar. 

Även vad gäller vägtrafikbuller och buller från andra källor, som exempelvis 

industrier, transporter till verksamheter, lastning och lossning och platser för 

utomhuskonserter och fritidsaktiviteter, måste hänsyn tas vid detaljplanering.  
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Olycksrisker och säkerhet 

Värden och hänsyn 

När det gäller olycksrisker och säkerhet finns en mängd miljöaspekter att ta 

hänsyn till. För översiktsplanen begränsas bedömningen till trafikmiljöer och 

transportleder för farligt gods på vägar och järnvägar. 

Riktlinjer i ÖP 

Ställningstaganden om farligt gods  

o Vid planering och lovgivande inom 150 meter från transportleder av 

farligt gods ska räddningstjänsten ges möjlighet att yttra sig särskilt för att 

avgöra om en riskanalys behöver göras. I den eventuella riskanalysen ska 

det framgå hur nära transportleden det är lämpligt att placera den aktuella 

bebyggelsen – och om det behövs särskilda skyddsåtgärder för att kunna 

uppföra bebyggelse på ett säkert sätt. 

ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Samma områden som berörs av buller från de större vägarna och från järnvägen 
berörs av risker med transporter med farligt gods, så vid detaljplanering av dessa 
områden måste hänsyn tas till dessa risker. 

Bedömning av ÖP-förslaget 

I Sävsjö tätort ligger ett område för mångfunktionell bebyggelse i centrala Sävsjö 

och områden för verksamheter inom 150 meter från järnvägen. I Stockaryd 

bedöms alla planerade bebyggelseområden ligga minst cirka 150 meter från 

järnvägen. I Rörvik planeras för sammanhängande bostadsbebyggelse, mång-

funktionell bebyggelse och område för verksamheter och industri inom 150 meter 

från järnvägen. I Vrigstad finns planerade områden för bostäder och verksamheter 

inom 150 meter från riksväg 30. 

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

För järnvägen och de större vägarna är det en fördel att riskanalyser tas fram för 

dess sträckning förbi bebyggelsen i den befintliga miljön. Analysen bör tas fram i 

samarbete med väghållaren Trafikverket och räddningstjänsten. Vid nyplanering i 

närheten av transporter med farligt gods är det lättare att genomföra åtgärder som 

exempelvis avkörningsskydd och uppsamling av brandfarliga vätskor, men 

åtgärder för att minska risker är minst lika viktigt i den befintliga miljön.  
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Naturmiljö 

Värden och hänsyn 

Riksintressen för naturvård enligt 3 kap MB 

Följande områden är av riksintresse för naturmiljö enligt 3 kap. 6 § MB.  

Biskopsbo och Köpstad  

Ett odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark och träd- 

och buskbärande hagmark. Områdets värde bevaras genom fortsatt naturvårds-

inriktad betesdrift och bör inte exploateras eller beskogas. Området är idag 

skyddat som Natura 2000-område.  

Brunnstorpsmossen  

Ett större mosaikartat system av sluttande och svagt välvda mosseytor. Området 

består av sluttande mosse, svagt välvd mosse och tjärn. Våtmarkernas värde 

bevaras bäst genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning 

och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vatten-

drag och i kantzoner bör inte utföras. Delar av området utgörs av Hattens och 

Västermarkens naturreservat.  

Gallakvarnså  

Ett orört naturskogs- och våtmarksområde med kärr och mossar, där en liten del 

omfattar Sävsjö kommuns sydvästra del. Orördheten och den stora variationen av 

våtmarkstyper tillsammans med gammal urskogsartad skog ger särskilt höga natur-

värden åt området. Området bör skyddas från exploatering och andra ingrepp 

som negativt kan påverka områdets karaktär. Området är idag skyddat som både 

Natura 2000-område och naturreservat.  

Hjärtlandakärret med Ljungamossen  

Ett artrikt översilningskärr med omväxlande fastmattor och mjukmattor med hög 

diversitet av ovanliga mossor. Trots stora ingrepp hyser området ett av länets 

största sammanhängande extremrikkärr. Våtmarkernas värde bevaras bäst genom 

att området skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. 

Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag och i 

kantzoner bör inte utföras.  

Komstad  

Vid Komstad finns ett representativt och välbevarat odlingslandskap med 

slåtterkärr och naturbetesmarker i form av blandlövhage, öppen hagmark och 

ekhage. Områdets värde bevaras genom fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och 
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bör inte exploateras eller beskogas. En liten del av området utgörs av ett Natura 

2000-område.  

Linneåns mader  

Våtmarken består av breda öppna kärrmader med mindre högmosseytor mot 

fastmarkskanten. Maden är tidvis översvämmad. Våtmarkernas värde bevaras bäst 

genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. 

Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag och i 

kantzoner bör inte utföras.  

Spjutamossen  

Spjutamossen består till största delen av plana kärrytor omväxlande med svagt 

välvda mossar och barrsumpskog. Våtmarkernas värde bevaras bäst genom att 

området skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Av-

verkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag och i kant-

zoner bör ej utföras.  

Stora Skärsjön  

Sjön är av limnologiskt intresse och har sedan länge utgör ett studieobjekt för 

limnologiska studier. Sjön har ingått i ett internationellt projekt. Stränderna är 

skogklädda och i nordost bergiga med branta stup. Sjöns värden bevaras genom 

att undvika avloppsutsläpp, vattenreglering, skogsavverkning eller exploatering 

utmed stränderna, utsläpp av vatten från diken och markavvattning, fiskodling 

samt åkerbruk fram till strandkanten.  

Söndra  

Ett odlingslandskap med öppen äng och naturbetesmarker i form av björkhage 

och öppen hagmark. Områdets värde bevaras genom fortsatt naturvårdsinriktad 

betesdrift och bör inte exploateras eller beskogas.  

Trälsbomossen  

Ett mosaikartat och mångformigt våtmarkskomplex bestående av sluttande och 

svagt välvda mossar, sumpskog och topogent kärr. 
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Skyddad natur 

Områden eller objekt med särskilda naturvärden skyddas enligt 7 kap. MB och 

kan pekas ut som naturreservat, naturminne, biotopskyddsområde eller Natura 

2000-område. 

Hotade djur- och växtarter skyddas med stöd av bestämmelser i 8 kap. MB genom 

bestämmelser om skydd för biologisk mångfald och genom artskydds-

förordningen (2017:845), med tillhörande bilagor i vilka hotade arter är listade.  

Skyddsbestämmelsernas syfte är att skydda objektets eller områdets bevarande-

värden från negativ påverkan, oavsett om planerad åtgärd innebär en direkt eller 

indirekt påverkan och utförs inom eller utanför det skyddade området.  

För att påverka lagskyddade naturområden behövs särskilt tillstånd eller dispens 

av tillsynsmyndigheten, oftast länsstyrelsen.  

Riksintresse för älvar och åar 

Inom områdena får vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning 

för kraftändamål inte utföras. Befintliga verksamheter får underhållas om det inte 

medför negativ miljöpåverkan. Eftersom avrinningsområdena omfattar en 

begränsad del av kommunen och eftersom kommunen ligger nära källflödena 

finns väldigt få vattenkraftverk inom områdena idag. 

o Emån med tillhörande käll- och biflöden. 

o Emåns avrinningsområde omfattar östra delen av Sävsjö kommun. 

o Mörrumsån med tillhörande käll- och biflöden. 

o Mörrumsåns avrinningsområde omfattar delar av södra Sävsjö kommun.  

Natura 2000 

Natura 2000-områden är av riksintresse. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest 

skyddsvärda naturområden enligt 7 kap. 27 § MB. Nätverket styrs av två direktiv.   

o Fågeldirektivet (79/409/EEG) och 
o Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). 

I direktiven listas fåglar, andra artgrupper samt naturtyper som anses vara mest 

hotade inom EU:s medlemsstater. I Sävsjö kommun finns följande nio Natura 

2000-områden. Samtliga omfattas av Art- och habitatdirektivet (SCI) och 

Kråketorpsskogen dessutom av Fågeldirektivet (SPA). 

Björnhult 

Björnhult har mycket höga värden knutna till slåtterängar i låglandet och 

silikatgräsmarker. 
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Hallstenstorp 

Hallstenstorp har mycket höga värden knutna till slåtterängar i låglandet och till 

naturtyperna stagg- och silikatgräsmarker. 

Komstad 

Komstad slåtterängar har mycket höga värden knutna till naturtypen högörts-

ängar. Området präglas av en lång slåttertradition som gynnat en artrik flora av 

betydelse för den biologiska mångfalden. 

Kråketorpsskogen 

Kråketorpsskogen har mycket höga naturvärden knutna till våtmarken med dess 

olika naturmiljöer samt till fastmarksskog, och hela området har ett rikt fågelliv. 

Området utgör också ett riksintresse för naturvården och naturreservat. 

Köpstad-Biskopsbo 

Köpstad-Biskopsbo har mycket höga värden knutna till slåttermark och de olika 

typerna av betesmark (silikatgräsmarker, fuktängar, torra hedar). Området utgör 

också ett riksintresse för naturvård. 

Ljunga-Mossaryd 

Ljunga-Mossaryd har mycket höga värden knutna till rikkärr och den välbetade 

fuktängen. Kärret har nyttjats som slåttermark sedan långt tillbaka vilket gynnat en 

rik biologisk mångfald. Området utgörs också av Brunsekärrets naturreservat. 

Nykulla 

Nykulla har mycket höga värden knutna till de olika typerna av öppen betesmark 

(stagg-gräsmark, silikatgräsmark, torra hedar). 

Vallsjön 

Vallsjön har höga värden knutna till naturtypen näringsfattiga slättsjöar. Sjön har 

en artrik bottenfauna och ett rikt fågelliv. 

Övingen 

Övingen är en så kallad ävjestrandsjö med artrik fiskfauna och god vattenkvalitet.  

Naturreservat 

Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat om det behövs för 

att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller 

tillgodose behov av områden för friluftslivet.  

I Sävsjö kommun finns följande naturreservat. 
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Hatten 

Området består av naturskog med varierande bestånd gällande trädslag, från 

gamla granar och tallar på höjderna i området till lövskogar i vissa delar av 

området.   

Västemarken 

Västermarken utgörs av orörd naturskog strax nordost om naturreservatet Hatten.  

Rönnbergen 

Rönnbergen utgörs av en uppemot hundra år gammal granskog med enstaka 

inslag av tallsumpskog. 

Brunnsekärret 

Det utmärkande för området är att Kung Karls spira växer på denna plats och att 

detta är den sydligaste platsen där växten förekommer. Det som gör just Brunnse-

kärret till en lämplig plats för Kung Karls spira är det sluttande område där grund-

vattnet tränger fram och gör marken sank. Området är även Natura 2000-område. 

Kråketorpsskogen 

Kråketorpsskogen har mycket höga naturvärden knutna till våtmarken med dess 

olika naturmiljöer samt till fastmarksskog, och hela området har ett rikt fågelliv. 

Området utgör också ett riksintresse för naturvården och Natura 2000-områden. 

Biotopskyddsområde  

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden med höga natur-

värden. Dessa områden bidrar till att bevara miljöer med höga naturvärden och är 

skyddade enligt miljöbalken. Det vanligaste är att Skogsstyrelsen ansvarar för detta 

naturskydd på skogsmark men även kommuner kan bilda biotopskyddsområden.  

Det finns sex områden i Sävsjö kommun som är skyddade som biotopskydds-

område. 

Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtal är frivilliga avtal som kan tecknas mellan länsstyrelsen eller 

Skogsstyrelsen och markägare. Ambitionen ska vara att områdets naturvärden ska 

bevaras och utvecklas på lång sikt. Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer, 

som till exempel skog, limniska och marina miljöer, odlingslandskap och våt 

marker. Dessutom kan naturvårdsavtal användas för att bevara hotade arter. 

Det finns fem områden i Sävsjö kommun med naturvårdsavtal. 
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Naturminne 

Särpräglade naturföremål som stora träd, flyttblock eller jättegrytor kan skyddas 

som naturminne.  

I Sävsjö kommun finns det inga utpekade naturminnen.  

Generellt biotopskydd 

Så kallat generellt biotopskydd (miljöbalken 7 kap 11 §) utgörs av vissa små 

biotoper som är skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa 

biotoper finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet och har minskat starkt till följd 

av effektiv markanvändning. De kvarvarande biotoperna utgör värdefulla 

livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt påverkat landskap.  

Följande biotoptyper är skyddade i hela landet: 

o Allé 
o Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 
o Odlingsröse i jordbruksmark 
o Pilevall 
o Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
o Stenmur i jordbruksmark 
o Åkerholme 

Hotade arter 

Hotade arter skyddas med stöd av 8 kap. MB och artskyddsförordningen 

(2017:845). Artskyddsbestämmelserna är en förbudslagstiftning som kan innebära 

förbud mot vissa åtgärder om de riskerar att påverka arter som listats i artskydds-

förordningens bilagor. Det är artens bevarandestatus som är den viktiga frågan 

och inte en viss ökad risk för enstaka exemplar av arten, såvida inte påverkan är 

avsiktlig. Fridlysning är en del av denna förbudslagstiftning och regleras i 

förordningens bilaga 1.  

Det är viktigt att hantera artskyddsfrågan tidigt i miljöbedömningen i samband 

med framtagandet av planer, program eller planering för verksamheter och 

åtgärder. Om frågan om skyddade arter behandlas tidigt i planerings- och pröv-

ningsprocesser kan det säkerställas att det finns möjlighet att bedöma om den 

planerade åtgärden är lämplig, samt om det är möjligt att vidta tillräckliga skydds-

åtgärder och försiktighetsmått för att planen, programmet eller åtgärden kommer 

kunna godkännas. 

o I första hand bör lokaler med skyddade arter undvikas. 
o I andra hand ska åtgärder genomföras för att helt ta bort eller åtminstone 

minska negativa effekter för de skyddade arterna. 
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I de fall kriterierna för artskyddsförordningens 4 och 7, 14 §§ uppfylls, kan i vissa 

fall dispens erhållas av länsstyrelsen. Dock ska skälen till dispens bedömas 

restriktivt. 

Övrig värdefull natur 

Nyckelbiotoper 

En nyckelbiotop är ett område med särskilt värdefull natur som består av en 

speciell naturtyp som utgör livsmiljö för många olika arter av växter och djur. 

Områdenas historia, artinnehåll, kvalitéerna hos nyckelelementen och strukturer 

vägs samman för att ett område ska bedömas lämpligt som nyckelbiotop. 

Nyckelbiotoper brukar utmärkas av flera olika inslag, så som mycket död ved, 

gamla träd, mossklädda stenar och liknande. Nyckelbiotoper är ofta resterna av 

den tidigare naturen på platsen som lämnats efter att resten av landskapet övergått 

till produktiv skogsbruksmark. Nyckelbiotoperna är ofta hem för rödlistade arter, 

vilket gör nyckelbiotoperna ännu viktigare.  

Det finns flera nyckelbiotoper i kommunen. 

Naturvärden och sumpskogar 

Dessa områden pekas ut av Skogsstyrelsen inom skogsmark.  

Det finns flera av utpekade sumpskogar och områden med naturvärden i 

kommunen. 

Våtmarksinventeringen  

Områden som ingår i den nationella våtmarksinventeringen.  

Det finns ett stort antal våtmarker i kommunen. 

Utpekad naturmiljö i ÖP2000 och ÖP12. 

Lundholmen 

Slättsjöar och våtmarker omgärdat av odlingslandskap. Området har höga 

naturvärden.  

Linnesjön 

En sjö med god vattenkvalitet som bör skyddas för att inte riskera att få 

försämrad vattenkvalitet.   

Sävsjö trädgård 

Ett koncept med vackra parkmiljöer i kommunens tätorter. 

 

668



  

 2022-06-08 

  

 

 

42 

 

Stora opåverkade områden 

Stora opåverkade områden är sådana områden som i ingen eller i väldigt 

begränsad omfattning berörs av mänskliga ingrepp. Enligt 3 kap. 2§ i miljöbalken 

ska sådana områden även fortsättningsvis skyddas från omfattande påverkan från 

mänsklig aktivitet, så som anläggande av vältrafikerad infrastruktur, stora 

exploateringar eller andra ingrepp som skulle medföra omfattande påverkan på 

naturen inom området. Stora opåverkade områden behöver spridningskorridorer 

till andra naturområden för att på bästa sätt gynna sina bestånd av flora och fauna. 

I Sävsjö kommun finns följande stora opåverkade områden. 

Hultsjö- Ramkvilla- Södra Solberga 

Ett stort opåverkat område som sträcker sig från sydöstra delen av Sävsjö 

kommun och österut genom Vetlanda, Växjö och Uppvidinge kommuner. 

Almesåkra- Bringetofta- Hylletofta 

Ett område i kommunens norra del. Det opåverkade området sträcker sig norrut 

in i Nässjö kommun.  

Riktlinjer i ÖP 

Riksintresse för natur enligt 3 kap MB 

o Sävsjö kommun ställer sig bakom riksintressena och agerar för bevarande 

genom att följa de förutsättningar för bevarande som beskrivs av 

naturvårdsverket.  

o Om några av riksintresseanspråken skulle tas bort eller ändras ska 

områdena fortsatt beaktas som kommunala intressen för naturmiljö.  

o Ingen exploatering är lämplig i något av riksintresseområdena för 

naturvård. Befintlig bebyggelse inom områdena ska få möjlighet att bygga 

ut om utbyggnaden inte hotar riksintressets värden. 

Skyddad natur 

Riksintresse för älvar och åar och Natura 2000 

Sävsjö kommun ställer sig bakom riksintressena. 

Övrig skyddad natur 

Det ligger i kommunens intresse att bevara sådan natur som är utpekad som 

särskilt värdefull eftersom dessa områden bland annat bidrar till biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster. 

Övrig värdefull natur 

Lundholmen 
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Sävsjö kommun ska främja en utveckling av Lundholmen med naturmiljöns egna 

villkor som grund. 

Linnesjön 

Sjöns värden bevaras genom att undvika avloppsutsläpp, vattenreglering eller 

exploatering utmed stränderna. 

Sävsjö trädgård 

Konceptet Sävsjö trädgård ska utvecklas för att bidra till positiva biologiska 

mervärden i form av fördelar för pollinatörer och den biologiska mångfalden. 

Stora opåverkade områden 

Inom de stora opåverkade områdena är det inte lämpligt med nyetableringar av 

större anläggningar eller verksamheter som kan ha betydande negativ inverkan på 

landskapsbilden, är mycket miljöstörande eller bidrar till en fragmentarisering av 

landskapet. 
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Figur 11 Särskilt värdefull naturmiljö i Sävsjö kommun. Vissa typer av områden 
visas endast på figurerna 12-15 på grund av att de är så många och så små. 
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ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö  

Genom området Tällevad går en mindre bäck som pekas ut som naturområde i 

ÖP-förslaget. Tanken är att bäcken fortsatt ska få rinna i sin naturliga sträckning 

och att bostadsbebyggelsen tar hänsyn till bäcken. I figuren nedan visas särskilt 

utpekad naturmiljö kring Sävsjö.  

 

Figur 12 Särskilt värdefull naturmiljö kring Sävsjö tätort. Nyckelbiotoper, 
naturvärden och sumpskogar är utpekade av Skogsstyrelsen. 
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Vrigstad  

Vid planeringen av nya bostäder har hänsyn tagits till den värdefulla naturmiljö 

som redovisas i figuren nedan.  

Förbifart Vrigstad 

Vrigstadsån har höga naturvärden och vägreservatet passerar i anslutning till 

riksintresseområdet för naturvård och Natura 2000. Vrigstadsån pekas i 

översiktsplanen ut som ett kommunintresse för naturvården. Ån har höga värden 

och en dragning över ån behöver ske med varsamhet. Även sumpskogar och 

områden utpekade av Skogsstyrelsen med naturvärden kan eventuellt beröras av 

en ny förbifart. 

 

Figur 13 Särskilt värdefull naturmiljö i Vrigstad. Nyckelbiotoper, naturvärden och 
sumpskogar är utpekade av Skogsstyrelsen. 
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Stockaryd  

Stora delar av området ligger på Kolsmad som är ett våtmarksområde med 

sumpskog och runt omkring Stockarydsterminalen finns våtmarker och 

sumpskogar som har höga naturvärden och som är viktiga att hantera på ett 

varsamt sätt. Det stora markanspråket innebär att det kan uppkomma behov av 

gröna korridorer för att inte fragmentisera naturområden för mycket. 

 

Figur 14 Särskilt värdefull naturmiljö kring Stockaryd. Nyckelbiotoper, naturvärden 
och sumpskogar är utpekade av Skogsstyrelsen. 
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Rörvik  

Sjöarna kring Rörvik är av kommunalt intresse för friluftslivet och här finns flera 

utpekade LIS-områden. Se under kapitlen Friluftsliv och rekreation samt Strandskydd 

och LIS. 

 

Figur 15 Särskilt värdefull naturmiljö kring Rörvik. Nyckelbiotoper, naturvärden 
och sumpskogar är utpekade av Skogsstyrelsen. 

 

  

675



 

2022-06-08 

 

  

 

 49 

  

Bedömning av ÖP-förslaget 

Miljöpåverkan på naturmiljön omfattar påverkan på förutsättningar för biologisk 

mångfald och bedöms utifrån barriäreffekter och intrång på naturmiljöer.  

Riksintresse för natur enligt 3 kap MKB 

Inget av riksintresseområdena för naturvård i Sävsjö kommun berörs i sin yta av 

utpekade exploateringsområden i ÖP-förslaget. I Vrigstad ligger det föreslagna 

bostadsområdet Biskopsbo intill riksintresseområdet Biskopsbo och Köpstad och 

den östra förbifarten som föreslås för Vrigstad passerar strax utanför riksintresse-

området. Området är även Natura 2000-område. 

Skyddad natur 

Natura 2000 

Inget Natura 2000-områden i kommunen berörs direkt av ÖP-förslaget men 

Natura 2000-området Biskopsbo Köpstad ligger intill det planerade bostads-

området Biskopsbo i Vrigstad och intill förslaget på förbifart öster om Vrigstad.  

Exploatering i närheten av Natura 2000-området behöver utredas mycket 

omsorgsfullt för att säkerställa att områdets värde inte påverkas negativt på lång 

eller kort sikt. Vid risk för betydande påverkan krävs tillstånd enligt 7 kap MB. 

Den slutliga bedömningen om, och på vilket sätt Natura-2000 områden och dess 

värden ska skyddas görs genom detaljplaneläggning med tillhörande MKB 

och/eller lovgivning samt tillståndsprövning enligt 7 kap MB vid risk för 

betydande påverkan på Natura 2000-område.  

Naturreservat 

Inget av naturreservaten i kommunen riskerar att påverkas av ÖP-förslaget. 

Biotopskyddsområde 

Inget biotopskyddsområde riskerar att påverkas av ÖP-förslaget. 

Naturvårdsavtal 

Inget område med naturvårdsavtal riskerar att påverkas av ÖP-förslaget. 

Generellt biotopskydd 

Vid kommande detaljplanering behöver det utredas om och hur områden med 

generellt biotopskydd riskerar att påverkas.  

Hotade arter 

Vid kommande detaljplanering behöver det utredas om och hur hotade arter 

riskerar att påverkas. Om de riskerar att påverkas krävs ett dispensförfarande.   
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Det är viktigt att hantera artskyddsfrågan tidigt i miljöbedömningen i samband 

med framtagandet av planer, program eller planering för verksamheter och 

åtgärder. Om frågan om skyddade arter behandlas tidigt i planerings- och 

prövningsprocesser kan det säkerställas att det finns möjlighet att bedöma om den 

planerade åtgärden är lämplig, samt om det är möjligt att vidta tillräckliga skydds-

åtgärder och försiktighetsmått som gör att planen, programmet eller åtgärden 

kommer att kunna godkännas. 

Övrig värdefull natur 

Nyckelbiotoper 

Förslaget på vägkorridor för förbifart Vrigstad berör en nyckelbiotop. 

Sumpskogar och naturvärden 

Ett planerat nytt verksamhetsområde i Sävsjö berör en sumpskog i sydvästra delen 

av Sävsjö intill järnvägen.  

Intill ett LIS-område vid Allgunnen öster om Rörvik finns ett område med 

naturvärden utpekat av Skogsstyrelsen, se figur 15 nedan. 

Våtmarksinventeringen 

I Stockaryd berör två planerade områden för bostäder våtmarksområden med ett 

visst naturvärde. De planerade utökningen av Stockarydsterminalen berör våt-

marksområde med ett visst naturvärde.  

Kommunalt intresse för naturvård 

Det kommunala intresset för naturvård berörs av LIS-områden för besöksnäring 

vid Linnesjön. 

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

Kommunens ställningstagande är att en naturvärdesinventering bör genomföras 

för naturen kring tätorterna, vilket är positivt. När värdefulla naturområden 

berörs, som exempelvis sumpskogar och våtmarksområden bör alternativa 

lokaliseringar alltid övervägas. Våtmarker har inte alltid ett tydligt rekreationsvärde 

men de är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och för ekossystem-

tjänster. Dess rekreativa värde kan ofta utvecklas genom exempelvis fågeltorn och 

spänger under förutsättning att djurlivet inte påverkas negativt. 
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Strandskydd och LIS  

Värden och hänsyn 

Strandskyddet är till för att värna växt- och djurlivet och den biologiska mång-

falden samtidigt som det ska tillgängliggöra strandzoner för allmänheten. Det 

generella strandskyddet gäller vid hav, sjöar och vattendrag i hela landet, enligt 

7 kap. 13 § MB. Det omfattar land- och vattenområden 100 meter på land och 

100 meter ut i vattnet från strandlinjen vid normalvattenstånd. Länsstyrelsen kan 

för vissa vatten besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter.  

Strandskyddet i sig utgör inte ett absolut hinder mot exploateringar. En bedöm-

ning måste dock göras i varje enskilt fall huruvida åtgärden är förenlig med strand-

skyddets syften och om det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet eller 

medge dispens från det. I samband med upphävandet av strandskyddet görs en 

bedömning om intresset för den planerade åtgärden på den aktuella platsen väger 

tyngre än strandskyddets syften. Vilka särskilda skäl som kan göras gällande vid 

upphävande eller dispens från strandskyddet redovisas i 7 kap. 18 c – d §§ MB.  

Riktlinjer i ÖP 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge förkortas LIS och regleras i miljöbalken 7 

kap. 18d-e§ och plan- och bygglagen 3 kap. 5 §. Syftet med LIS är att möjliggöra 

bebyggelse i attraktiva lägen på landsbygden i strandskyddade områden för att 

bidra till landsbygdens utveckling. Områden som är lämpliga för LIS pekas ut i 

översiktsplanen och prövas sedan i samband med bygglov eller detaljplan.  

De kriterier som fastställdes i kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen från 2011 har konkretiserats här och den gamla översiktsplanen 

blir i och med att den här översiktsplanen vinner laga kraft inaktuell.  

Ställningstaganden i form av kriterier för att peka ut LIS-områden 

För att ett område ska bedömas som lämpligt för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge krävs att följande kriterier uppfylls:  

o Området är inte skyddat enligt sjunde kapitlet i miljöbalken 

(strandskyddade områden och vattenskyddsområden undantaget). 

o Området består inte av brukningsvärd åker- eller betesmark. 

o Området tillhör inte ett storstadsområde, länscentra eller tätort med liten 

tillgång till orörda stränder. 

o Området ligger i närheten av befintlig infrastruktur såsom vägar, 

kollektivtrafik och service. 
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o Området har en liten betydelse för strandskyddets syften – i synnerhet i 

närheten av tätorter. 

o Det strandnära läget ska ge fördelar för markanvändningen – det kan 

handla om campingar som använder sjön som en del av sin verksamhet 

eller att strandnära lägen för bostäder skapar en ökad attraktivitet. 

o Området ska på sikt ge positiva effekter för landsbygden genom att till 

exempel ge sysselsättningseffekter eller bidra till upprätthållande av 

service. 

o För att bostäder i strandnära lägen ska kunna ge förutsättningar för att 

upprätthålla service bör dessa ligga inom fem kilometer från närmaste 

tätort eller inom en kilometer från busshållplats varifrån det går att ta sig 

till någon av tätorterna. 

o För att verksamheter i strandnära lägen ska kunna ge förutsättningar för 

att skapa sysselsättningseffekter inom besöksnäringen kan dessa ligga 

inom hela kommunens gränser. De bör dock inte placeras inom två 

kilometer från närmaste tätort för att säkerställa allmänhetens tillgång till 

stränderna. 

Även områden som inte är direkt utpekade i översiktsplanen kan komma att bli 

aktuella som områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa ska då 

föregås av en översiktlig inventering och detaljplanearbete.  

Ställningstaganden vid planering och byggande i LIS-områden 

o Vid ny bebyggelse i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

ska fri passage lämnas utmed stranden. 

o Vid ny bebyggelse i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

ska hållbara vatten- och avloppslösningar användas. I de fall där det är 

möjligt och rimligt att koppla på till allmänna vatten- och avloppssystem 

ska det göras. 

o Anslutningar till befintliga trafikinfrastruktur ska eftersträvas framför 

nyanläggning. 

o Anläggningar i form av småbåtshamnar eller bryggor ska inom områdena 

vara allmänt tillgängliga och gemensamma. 

o Befintlig vegetation längs strandlinjen bör bevaras av hänsyn till 

naturvärden. 

o Utmed de sjöar som omfattas av flera LIS-områden ska dessa ses som 

möjliga alternativ till lokaliseringar där det inte nödvändigtvis är lämpligt 

att utveckla alla LIS-områden. Bedömningen om lämplighet ska göras från 

fall till fall beroende på vilken typ av utveckling som skett utmed sjöns 

stränder. 
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ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjötrakten 

Holmsjön 

Området ligger inom cykelavstånd till både Sävsjö och till busshållplats i Hjärt-

landa. Strandområdet är inte ett viktigt område för det tätortsnära friluftslivet. 

Lämpligt för bostäder. 

 

Figur 16 LIS-områden i Sävsjötrakten. 

Vrigstadstrakten  

Slättsjön  

Två områden i norra Vrigstad. Sjön har kvaliteter för det tätortsnära friluftslivet – 

därför är det extra viktigt att säkerställa möjligheten till en promenadslinga runt 

sjön. Lämpligt för bostäder. 
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Vrigstadsån uppströms Vrigstad 

Område utmed Vrigstadsån nordost om Vrigstad. Området ligger i närheten av 

busshållplats och väg 127 som går mellan Vrigstad och Sävsjö. Området är 

lämpligt för bostäder eller besöksnäringsverksamhet.  

 

Figur 17 LIS-områden i Vrigstadtrakten och väster om Stockaryd. 

Väster och öster om Stockaryd  

Norrsjön  

Två områden väster om Stockaryd. Gång- och cykelväg finns till Stockaryd och 

Nya Hjälmseryd där det idag finns pendlarparkering och busshållplats. Området är 

lämpligt för bostäder eller besöksnäringsverksamhet.  

Ärnanäsasjön  

Området ligger cirka tre kilometer från Stockaryd och är lämpligt för bostäder och 

besöksnäringsverksamhet. Ärnanäsasjön är dricksvattentäkt för Stockaryd och 

området är inte lämpligt för ny bebyggelse förrän Stockaryds dricksvattenför-

sörjning har säkrats från annat håll genom överföringsledning.  

Norrsjön samt Björnskogssjön 

I väster finns Björnskog där en pendlarparkering är på gång och där en 

busshållplats finns. Området är lämpligt för bostäder och besöksnärings-

verksamhet.  
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Hultsjön  

Området ligger långt från närmaste tätort och är lämpligt för utveckling av 

besöksnäringsverksamhet.  

Linnesjön  

Flera områden som ligger utmed Linnesjöns stränder i kommunens östra del. 

Områdena ligger långt från närmaste tätort och är lämpligt för utveckling av 

besöksnäringsverksamhet.  

 

Figur 18 LIS-områden öster om Stockaryd. 

Rörvikstrakten 

Hillen  

Flera områden norr om Rörvik är lämpliga för bostäder. Området Oset är 

ianspråktaget sedan tidigare och en exploatering av området skulle kunna stärka 

allmänhetens tillgång till strandområdet. 

Svinasjön  

Området är lämpligt för bostäder.  

 

682



  

 2022-06-08 

  

 

 

56 

 

Nordvästra Allgunnen 

Flera områden vid Sjövik och Repanäs. Gång- och cykelväg finns till Rörvik. 

Områdena är lämpliga för bostäder. Den här delen av sjön omfattar vatten-

skyddsområde och därför är det viktigt att säkerställa allmän vatten- och 

avloppsförsörjning i samband med utveckling här.  

Övriga Allgunnen 

Områdena ligger utanför vattenskyddsområdet för sjön och är lämpliga för både 

utveckling av besöksnäringsverksamhet och bostäder.  

Furusjön 

Väg 744 löper längs området, vilket innebär att trafikinfrastrukturen inte behöver 

byggas ut nämnvärt. Området ligger mer än fem kilometer från Rörvik och är 

lämpligt för utveckling av besöksnäringsverksamhet. 

 

Figur 19 LIS-områden i Rörvikstrakten. 
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Bedömning av ÖP-förslaget  

Utmed de sjöar som omfattas av flera LIS-områden anger kommunens ställnings-

tagande att områdena ska ses som möjliga alternativ till lokaliseringar där det inte 

nödvändigtvis är lämpligt att utveckla alla LIS-områden. Bedömningen om 

lämplighet ska göras från fall till fall beroende på vilken typ av utveckling som 

skett utmed sjöns stränder. I detaljplaneringen för dessa områden ingår att ta de 

hänsyn som behövs vad gäller bland annat naturvärden och rekreationsintressen 

inklusive tillgänglighet till stränderna. ÖP-förslagets LIS-områden bedöms 

uppfylla de kriterier och ställningstaganden som kommunen satt upp för LIS-

områden.  

Föreslagna LIS-områden bedöms eventuellt kunna komma i konflikt med 

rekreationsvärden i Vrigstad och Rörvik. Intill ett av LIS-områdena i Rörvik finns 

ett område med naturvärden utpekat av Skogsstyrelsen, se figur 15 ovan. 

Flera områden som lämpliga för besöksverksamhet har pekats ut vid Linnesjön 

som är av kommunalt intresse för naturvården.  

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

ÖP:n innehåller bra kriterier och ställningstaganden samt analyser för respektive 

LIS-område, vilket är ett bra underlag för kommande detaljplanering av dessa 

områden. I samband med detaljplaneringen kommer olika aspekter att vägas in 

och intressen att vägas mot varandra, vilket gör att alla LIS-områden kanske inte 

är möjliga att exploatera. I Rörvik ligger några av LIS-områdena nära järnvägen så 

för dessa områden är det även viktigt att ta hänsyn till järnvägsbuller och risker 

med transporter med farligt gods. 

Efter att ÖP:n antagits kommer kommunen ta fram en planeringsstrategi med 

kommunens prioriteringar gällande kommande samhällsbyggnadsprojekt, vilket är 

positivt. Om det är möjligt kan det vara en fördel att ta fram en prioritering och 

en bedömning av risker och möjligheter för LIS-områden utifrån olika aspekter, 

vilket kan vara till nytta för privata aktörer som ofta är de som driver 

exploateringsprojekt inom LIS-områden. 

684



  

 2022-06-08 

  

 

 

58 

 

Förorenade områden 

Värden och hänsyn 

Bedömningen handlar om risker eller olägenheter från förorenade områden.  

ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö  

Områdena Håkanstorp och Sanatorieskolgen berörs av att det kan finnas 

föroreningar inom området för den gamla skyttebanan, vilket behöver utredas i 

detaljplaneskedet. Inom Sävsjö centrum finns ett flertal fastigheter med miss-

tänkta föroreningar. Vid omvandling behöver föroreningssituationen utredas. 

 

Figur 20 Potentiellt förorenade områden i och kring Sävsjö tätort. 
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Vrigstad  

För området Ingemarsvägen kan det finnas risk för föroreningar från en gammal 

glashytta, vilket behöver utredas vidare. Inom delar av området Söder om marknads-

platsen finns risk för förorenad mark från tidigare verksamheter, vilket hanteras i 

detaljplanearbetet.  

Inom området Gamla macken fanns tidigare en bensinmack. En sanering har genomförts 

på platsen och inga kända föroreningar finns kvar. 

 

Figur 21 Potentiellt förorenade områden i och kring Vrigstad. 
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Stockaryd  

Inom områdena Västra centrum och Stockarydsterminalen (etapp II) finns potentiellt 

förorenade områden som behöver undersökas. 

 

Figur 22 Potentiellt förorenade områden i och kring Stockaryd. 
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Rörvik  

Inom området Oset finns flera potentiellt förorenade områden och även inom eller i 

närheten av området Södra Rörviks industriområde. 

 

Figur 23 Potentiellt förorenade områden i och kring Rörvik. 
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Riktlinjer i ÖP 

Ställningstaganden om markföroreningar 

Vid handläggning av detaljplan eller bygglov i tidigare bebyggda områden ska alltid 

markundersökningar genomföras för att undersöka om det kan finnas 

föroreningar. - Om det ska byggas på en plats där det finns potentiellt förorenade 

områden ska ett yttrande från kommunens miljöenhet eller länsstyrelsens 

miljöenhet inhämtas för att se hur dessa ska hanteras i byggnationen. 

Bedömning av ÖP-förslaget 

Ofta innebär en exploatering inom ett förorenat område att en sanering görs 

tidigare än den annars skulle ha gjorts, vilket är positivt med hänsyn till 

människors hälsa och miljön.  

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

Det viktiga är att undersöka om marken och grundvattnet är förorenat i samband 

med detaljplanering. Generellt finns alltid föroreningar i marken i närheten av 

större vägar och järnvägar. 
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Vatten 

Värden och hänsyn 

Vattnets värden är mångsidiga och hänsyn behöver tas till flera intressen parallellt. 

Vattenmiljöer är viktiga habitat för många växt- och djurarter. Att vattnet är friskt 

och i balans är av ytterst vikt för den biologiska mångfalden och för vårt eko-

system och därtill kopplade ekosystemtjänster i sin helhet. Människors direkta och 

indirekta påverkan på vattnets kvalitet och status, genom till exempel utsläpp, 

övergödning och exploatering, är därför avgörande för människors, djurs och 

växters framtid. 

I Sävsjö kommun finns en vattendelare mellan tre avrinningsområden för tre åar. 

Det handlar om Lagan vars avrinningsområde omfattar större delen av 

kommunen, Emåns omfattar östra delen och Mörrumsåns södra delen. Dessa är i 

sin tur indelade i mindre delavrinningsområden beroende på vilken vatten-

förekomst (större sjö eller å) vattnet rinner ut i. Eftersom vattnet från delav-

rinningsområdena i kommunen alltid rinner ut i antingen Lagan, Emån eller 

Mörrumsån så påverkar kvaliteten på vattnet i våra sjöar och vattendrag också 

vattenkvaliteten i de delarna av åarnas vattensystem som ligger nedströms och i 

havet.  

Följande vattenförekomster i kommunen har pekats ut som värdefulla av 

länsstyrelsen i rapporten Värdefulla vatten i Jönköpings län (2009:23) inom ramen 

för miljömålet om Levande sjöar och vattendrag:  

 
o Vallsjön (regionalt särskilt värdefullt vatten för fiske och nationellt särskilt 

värdefullt vatten för sina naturvärden) Natura 2000-område.  

o Övingen (nationellt särskilt värdefulla vatten för sina naturvärden) Natura 

2000-område. 

o Allgunnen (regionalt värdefullt vatten för fiske och nationellt värdefullt 

för sina naturvärden)  

o Vämmesån (regionalt särskilt värdefullt vatten för sina naturvärden)  

o Sävsjön och Toftaån (värdefullt för sina kulturmiljövärden) 

o Eksjöhovgårdssjön (värdefullt för sina kulturmiljövärden) 
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God vattenkvalitet - miljökvalitetsnormer 

I princip alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige, är indelade i 

mindre enheter, så kallade vattenförekomster. Vattenförekomsternas kvantitativa, 

ekologiska och kemiska status beskrivs och följs upp och mål finns för att uppnå en 

god status. Arbetet grundar sig i EU:s vattendirektiv som anger vad EU-ländernas 

vattenförekomster minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. 

I Sävsjö kommun finns 55 klassade vattenförekomster varav 12 är sjöar, 32 är 

vattendrag och 11 är grundvatten.  

o 6 sjöar och 3 vattendrag uppnår god ekologisk status. 5 sjöar respektive 20 

vattendrag ska uppnå god ekologisk status 2027 och övriga sjöar och 

vattendrag har tidsfrister att till senast 2033 eller 2039 uppnå en god 

ekologisk status.  

o Bortsett från gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 

(PBDE)3 uppnår alla ytvattenförekomster en god kemisk status.  

o Samtliga grundvattenförekomster uppnår god kemisk och god kvantitativ 

status. 

 
Förutom hydromorfologiska förändringar och kontinuitet, är miljögifter de 

huvudsakliga faktorerna som påverkar ytvattenförekomsternas statusklassning. I 

Sävsjö kommun är atmosfärisk deposition av yt- och grundvattenförekomster en 

betydande påverkan och i övrigt saknas data i stor utsträckning. 

  

 

3 På grund av atmosfärisk deposition överskrids gränsvärdena för alla Sveriges 
ytvattenförekomster.  
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Riktlinjer i ÖP 

Ställningstaganden om miljökvalitetsnormer för vatten  

o Vid fysisk planering i anslutning till vattenförekomster som riskerar att 

inte uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten ska det säkerställas att den 

nya bebyggelsen inte riskerar att försämra miljökvaliteten för vatten-

förekomsterna.  

o Åtgärder bör genomföras som en del av den fysiska planeringen för att 

bidra till att miljökvalitetsnormerna uppnås – framför allt i de vatten-

förekomster som påverkas negativt av den urbana markanvändningen. 

Ställningstaganden för verksamheter och industri 

Följande generella ställningstagande för verksamheter och industri handlar om 

vatten: 

o Vid utveckling av områden för verksamheter och industri ska dagvatten 

omhändertas lokalt inom fastigheten. 

Ställningstaganden för bebyggelse på landsbygden 

Följande ställningstagande för bebyggelse på landsbygden handlar indirekt om 

vattenmiljön: 

o Ny bebyggelse på landsbygden bör förses med tomter om minst en hektar 

för att kunna anordna egna avloppslösningar eller samordna avlopps-

lösningar med närliggande bostadsbebyggelse. 
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Figur 24 Vattenförekomster i Sävsjö kommun 
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ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö 

Holmsjön, där det föreslås ett LIS-område är klassad som övrigt vatten. Tätorten 

ligger inom fyra olika mindre avrinningsområden så olika sjöar kan beröras av 

dagvattenutsläpp. Ingen av sjöarna i närområdet är klassad som vattenförekomst 

men vattendragen Sävsjöån och Hängneån i närheten är vattenförekomster med 

måttlig status. 

Vrigstad 

Slättsjön där det förslås ett LIS-område är klassad som övrigt vatten men 

Vrigstadsån som rinner genom tätorten är klassad som vattenförekomst och har 

måttlig status på grund av vandringshinder. Det finns flera avrinningsområden för 

Vrigstad som samtliga troligtvis avrinner till Vrigstadsån. Vrigstad ligger delvis på 

en grundvattenförekomst. 

Stockaryd  

Stockaryd ligger inom ett avrinningsområde som avrinner via vattenförekomsten 

”Bäck från Arnanäsasjön” med måttlig status till Vrigstadsån. Bäcken uppnår inte 

god status på grund av att den är morfologiskt förändrad bland annat på grund av 

skogsbruk. Vattenförekomsten Arnanäsasjön med måttlig status, (som troligtvis 

beror på syrefattiga förhållanden eftersom fisk är påverkad), avrinner också till 

denna bäck. Norrsjön, Norrsjön/Björnskogssjön och Hultsjön är så kallade övrigt 

vatten i Stockarydstraken och Linnesjön är en vattenförekomst med god ekologisk 

status. För samtliga dessa sjöar föreslås LIS-områden. 

Rörvik  

Rörvik ligger inom tre avrinningsområden som avrinner till vattenförekomsterna 

Svinasjön, Hillen och Allgunnen. Hillen och Svinasjön har god ekologisk status 

men Allgunnen har måttlig ekologisk status på grund av näringsläckage från 

enskilda avlopp och jordbruk. Furusjön öster mot Rörvik är ett övrigt vatten. För 

samtliga sjöar förslås LIS-områden. För området Oset inne i Rörvik finns 

potentiellt förorenad mark, vilket särskilt måste tas hänsyn till vid omhänder-

tagande av dagvatten. Området Osen är litet men berörs av Rörviks tre 

avrinningsområden. För Allgunnen är det angeläget att enskilda avlopp kring sjön 

åtgärdas och där kan ny bebyggelse hjälpa till med finansieringen, vilket är 

positivt. 
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Bedömning av ÖP-förslaget 

Dagvatten från både LIS-områden och tätorter berör vattenförekomster och 

övrigt vatten eftersom dagvatten avleds till yt- eller grundvatten även om området 

inte ligger i direkt anslutning till en sjö eller ett vattendrag. Vad gäller föreslagna 

LIS-områden så ligger en del av dessa intill sjöar som är klassade som vattenföre-

komster och en del ligger intill sjöar som är klassade som övrigt vatten. För 

samtliga planerade områden för bebyggelse är det viktigt att dagvatten renas innan 

det släpps ut till vattenförekomster och övrigt vatten. I Stockaryd planeras för en 

utbyggnad av Stockarydsterminalen inom ett område som berörs av ett våtmarks-

område. Vid exploatering av ett våtmarksområde krävs markavvattning, vilket 

klassas som vattenverksamhet och kräver tillstånd enligt miljöbalken. Avvattning 

av skogsmark medför ökade utsläpp av föroreningar till de sjöar och vattendrag 

som berörs. Vid en markavvattning frigörs de föroreningar som finns lagrade i 

marken från tidigare atmosfäriskt nedfall, som exempelvis kvicksilver, vilket redan 

i nuläget är ett stort miljöproblem för svenska sjöar och bidrar till att god kemisk 

status inte kan uppnås.  

I samtliga tätorter berörs ytvattenförekomster med måttlig ekologisk och/eller 

kemisk status.  

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

När det gäller planering av ny bebyggelse på naturmark är det framför allt dag-

vattenutsläpp från hårdgjorda ytor som medför en ökad belastning på yt- och 

grundvatten och därmed även på vattenförekomster. Ju mer hårdgjorda ytor som 

skapas, desto mer dagvatten uppstår när det regnar. Vid planläggning bör andelen 

hårdgjorda ytor minimeras och det dagvatten som uppstår bör i så stor utsträck-

ning tas omhand lokalt och renas genom exempelvis olika öppna dagvatten-

lösningar som diken och dammar. En ökad mängd dagvatten måste utöver rening 

även hanteras för att inte orsaka översvämning vid kraftiga regn. Vid exploatering 

av skogsmark blir det i stort sett alltid en ökad belastning på recipienten trots 

rening medan exploatering av jordbruksmark brukar leda till en minskning av 

näringsämnen som tillförs sjöar och vattendrag.  

I samband med detaljplanering bör i stort sett alltid en dagvattenutredning göras 

så att lämpliga områden för dagvattenhantering kan säkras i detaljplanen. Även 

nära byggnader på tomtmark kan dagvatten tas om hand och vara en resurs för 

vegetationen i exempelvis rabatter i form av regnbäddar. 

Det är en fördel om en dagvattenstrategi tas fram för kommunen eftersom 

dagvatten är relativt svårt att hantera i detaljplaneprocessen.  
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Dricksvatten 

Värden och hänsyn 

Rent vatten och en fungerande vattenförsörjning är en grundläggande förut-

sättning för en god livsmiljö. Kommuner är enligt lagen om allmänna vatten-

tjänster ansvariga att tillhandahålla allmänt dricksvatten om behov finns. 

Möjligheten till rent dricksvatten anses vara ett allmänt intresse som därför ska 

hanteras i kommunens översiktliga planering. Vattenskyddsområden är upprättade 

för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. Vattenskyddsområden har en 

geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vatten-

skyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära 

begränsningar av hur marken får användas och hur kemikaliska produkter och 

avfall får hanteras.  

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Jönköpings län pekas två regionalt 

viktiga vattenresurser ut som är belägna inom Sävsjö kommun. Dels pekas 

grundvattenmagasinet Horveryd-Hjälmseryd i Vrigstad ut, dels pekas sjön 

Vallsjön ut som lämplig för ytvattenuttag. Förutom dessa två används ett antal 

lokalt viktiga vattenresurser för att tillgodose behovet av dricksvatten inom 

kommunen som redovisas i tabellen nedan.  

Vattentäkt Användning Vattenskyddsområde 
Horveryd-Hjälmseryd  
 

Vattentäkt för Vrigstad, 
grundvatten.  

Vattenskyddsområdet  
Sunnerby bör revideras. 

Vallsjön Vattentäkt för Sävsjö.  
 

Finns 
 

Ärnanäsasjön Vattentäkt för Stocka-
ryd. Ska avvecklas och i 
stället ska vatten tas i 
ledning från annan 
kommunal vattentäkt.  

Finns inte.  
 

Allgunnen Vattentäkt för Rörvik. Finns och antogs 1998.  

Hultsjö Grundvattentäkt Finns inte.  
 

Nya Hjälmseryd  
 

Grundvattentäkt 
 

Finns inte.  
 

Hultagård (Klockebo-
Åkerslund) 
 

Grundvattentäkt Finns 
 

Stora Värmen Vattentäkt för 
Lammhult 
i Växjö kommun.  

Finns  
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Riktlinjer i ÖP 

I kommunen finns sex vattenverk och åtta avloppsreningsverk som försörjer tio 

verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsförsörjning. Dessa omfattar 

förutom kommunens fyra tätorter även Hultsjö, Nya Hjälmseryd, Hultagård, 

Källeryd, Vallsjö och Allgunnaryd. I takt med att orter växer, nya områden 

bebyggs eller befintliga fritidshusområden omvandlas till bostadsområden så 

byggs det kommunala vatten- och avloppsnätet ut för att distribuera dricksvatten 

av god kvalitet och för att minska risken för utsläpp av olika slag i vattentäkten.  

 

Figur 25 Vattenskyddsområden i Sävsjö kommun. 
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ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö 

Vallsjön öster om Sävsjö är vattentäkt för Sävsjö tätort. 

 

Figur 26 Vattenskyddsområde för Vallsjön öster om Sävsjö tätort. 
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Vrigstad  

Vrigstads vattentäkt, som är en grundvattentäkt ligger under södra delen av 

samhället. Nya föreskrifter är på gång för vattentäktens vattenskyddsområde. 

Området Trävaruvägen ligger förhållandevis nära vattenskyddsområdet. Förslaget 

på vägkorridor för ny förbifart öster om Vrigstad berör inte vattenskyddsområdet, 

vilket är positivt. 

 

Figur 27 Vattenskyddsområde söder om Vrigstad.  
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Rörvik  

Allgunnen är vattentäkt för Rörvik och Lammhult och omfattas av vatten-

skyddsområde. En utveckling inom området skulle kunna innebära att fler måste 

ansluta sig till allmänt vatten och avlopp, vilket minskar riskerna för belastning på 

Allgunnen. De enskilda avloppen har nyligen kontrollerats och därför kan en del 

bostäder ha anlagt helt nya enskilda avlopp. Dessa bör kompenseras ifall det blir 

aktuellt att ansluta området till det allmänna vatten- och avloppssystemet. 

 

Figur 28 Vattenskyddsområde för Allgunnen öster om Rörvik.  
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Stockaryd 

Vid kommande detaljplanering och lovgivning i området behöver det utredas 

huruvida det är mest lämpligt med allmänna eller enskilda vatten- och avlopps-

anläggningar i området. En allmän vatten- och avloppsanslutning möjliggör fler 

bostäder men innebär högre kostnader. Idag används Ärnanäsasjön för att 

vattenförsörja Stockaryd, men en ny överföringsledning ska byggas till annan 

kommunal vattentäkt så att sjön inte längre behöver fungera som vattentäkt. 

Området Ärnanäsasjön är inte lämpligt att bebygga innan en ny överförings-

ledning för dricksvatten har möjliggjort att Ärnanäsasjön inte längre behövs som 

dricksvattentäkt för Stockaryd. 

Bedömning av ÖP-förslaget 

Ett hänsynstagande till vattenförekomsterna är särskilt viktigt med tanke på att de 

fungerar som vattentäkt i nuläget eller så kan de komma att behövas för vatten-

försörjningen i framtiden. ÖP:n redovisar på ett tydligt sätt konsekvenser och 

hänsynstagande för de förslagen på nya områden för bebyggelse. För Vrigstads del 

blir detta hänsynstagande särskilt viktigt om en ny sträckning för en förbifart ska 

tas fram i framtiden. 

För Stockaryd planeras för en ny överföringsledning ifrån annan kommunal 

vattentäkt, vilket kommer underlätta för planeringen av ny bebyggelse kring 

Stockaryd. Det är positivt om verksamhetsområde upprättas kring Allgunnen så 

belastningen från enskilda avlopp minskar.  

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

Vattenskyddsområden bör även inrättas för de mindre grundvattentäkterna och 

för de reservvattentäkter som planeras att användas. Vilka reservvattentäkter som 

finns bör också redovisas i ÖP:n.   
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Kulturmiljö 

Värden och hänsyn 

Kulturmiljölagen 

Genom kulturmiljölagen (1988:950) anger samhället grundläggande bestämmelser 

till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestäm-

melser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga 

kulturminnen och vissa kulturföremål.  

Fornlämningar 

Det finns drygt 2000 kända fornlämningar i Sävsjö kommun som är skyddade 

genom Lag (1942:350) om fornminnen. Även okända lämningar omfattas av 

skydd. 

Det finns 11 kyrkomiljöer som är skyddade som kyrkliga kulturminnen men inga 

byggnadsmiljöer som är skyddade som enskilda byggnadsminnen i kommunen. 

Riksintresse för kulturmiljövården  

Kulturmiljövårdens riksintressen syftar till att skildra landets historia och kan vara 

mycket varierande både i fråga om storlek och fysiskt uttryck. Riksintressen kan 

representera olika slags miljöer och verksamhet från olika tidsperioder. Sävsjö 

kommun har tagit fram särskilda områdesbestämmelser för flera av riksintresse-

områdena för kulturmiljövård i kommunen för att ta tillvara dess värden. Sävsjö 

kommun berörs av 7 riksintresseområden för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 

MB.  

Eksjöhovgård 

Eksjöhovgårdsområdet består av ett antal viktiga kulturmiljöer. På en ö i 

Eksjöhovgårdssjön finns Eksjöhovgårds slottsruin, en stenbyggnad som började 

byggas under 1600-talet men som aldrig blev färdigställd. Till riksintresset hör 

också Eksjöhovgårds herrgård, Vallsjö nya kyrka samt en bevarad arbetarbostad.  

Gamla Hjälmseryd 

Gamla Hjälmseryd består av ett före detta sockencentrum i Njudung härads 

medeltida kärnbygd. I området finns också ett äldre odlingslandskap med 

lämningar. 

Hjärtlanda 

Hjärtlanda består av ett odlingslandskap i Njudung härads medeltida kärnbygd.  

Området präglas av inägomark typisk för laga skiftet med odlingsrösen och gles 
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bybebyggelse i krönläge. Det finns också gravfält som antyder bebyggelse-

kontinuitet från yngre järnålder och en välbevarad romansk absidkyrka.  

Hultsjö 

Hultsjö består av ett före detta sockencentrum i Njudung härads medeltida 

kärnbygd. I området finns inägomark med odlings- och röjningsrösen och ett 

gravfält som antyder en bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder.  

Komstad 

Komstad består av ett före detta häradscentrum för Västra härad. Bykärnan är 

delvis utskiftad och har mansbyggnader från tiden 1850–1921. I Komstad finns 

ett odlingslandskap med bevarade ängs- och slåttermarker och en kvarn med ram- 

och cirkelsåg samt ett kvarnstensgjuteri. I området ingår även ensamliggande 

fornlämningar.  

Norra Ljunga 

Norra Ljunga är en kyrkby i Njudungs medeltida kärnbygd med en välbevarad 

1200-talskyrka. Norra Ljunga kyrka är en medeltida västtornskyrka och i området 

finns flera enstaka äldre gravar och större gravfält.  

Vallsjö 

Vallsjö består av en herrgårdsmiljö i Njudungs medeltida kärnbygd med en 

välbevarad sockenkyrka. I området finns öppen inägomark med gravfält som 

tyder på en bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder.  
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Figur 29 Riksintressen för kulturmiljövård och kommunintresse för kulturmiljövård 

i Sävsjö kommun. 
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Kulturmiljöunderlag för Sävsjö kommun – karaktärer och värden  

Som underlag till ÖP:n har ett kulturmiljöunderlag tagits fram som beskriver 

kulturhistoriskt värdefulla områden och karaktärsdrag inom kommunens 

tätorter.4I figurerna 30-33 nedan redovisas karaktärsområden inklusive särskilt 

värdefulla bebyggelseområden i respektive tätort.  

Sävsjö 

Följande särskilt värdefulla bebyggelseområden redovisas i figuren nedan: 

o Område 1. Sävsjö centrum väster om järnvägen 

o Område 2. Sävsjö centrum öster om järnvägen. 

o Område 3. Sävsjö sanatorium. 

 

Figur 30 Karaktärområden i Sävsjö.  

 

4 Kulturmiljöunderlag för Sävsjö kommuns tätorter, Sävsjö kommun. Inte antagen än. 
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Vrigstad 

Följande särskilt värdefulla bebyggelseområden redovisas i figuren nedan: 

o Område 6.   Västra infarten 

o Område 8.   Kyrkan och gamla sockencentrum. 

o Område 10. Vrigstads gamla bykärna. 

 

Figur 31 Karaktärområden i Vrigstad.  
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Stockaryd 

Följande särskilt värdefulla bebyggelseområden redovisas i figuren nedan: 

o Område 3. Lövängen 

o Område 4. Stationsområdet 

o Område 6. Gamla kyrkbyn 

o Område 7. Njudungsvallen och hembygdsgården 

 

Figur 32 Karaktärsområden I Stockaryd. 
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Rörvik 

Följande särskilt värdefulla bebyggelseområden redovisas i figuren nedan: 

o Område 1. Rörvik och området kring Knösbo. 

 

Figur 33 Karaktärsområden i Rörvik. 

  

708



  

 2022-06-08 

  

 

 

82 

 

Riktlinjer i ÖP 

Ställningstaganden om riksintressen för kulturmiljövård  

o Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintresseanspråk för 

kulturmiljövård som finns i kommunen och har upprättat 

områdesbestämmelser för alla utom ett av områdena för att säkerställa 

områdenas kulturmiljövärden. 

o Om några av riksintresseanspråken skulle tas bort eller ändras ska 

områdena fortsatt beaktas som kommunala intressen för kulturmiljö.  

o En detaljplan eller områdesbestämmelse ska upprättas för 

Eksjöhovgårdsområdet för att säkerställa områdets kulturmiljövärden.  

o En viktig del av Komstads kulturmiljövärden består av kvarnen och 

dammen. I omprövningen av vattenkraften som kommer att genomföras 

år 2032 ska kulturmiljövärdena värderas högt. 

o Sävsjö kommun anser att även Hylletofta kyrkby och vägsträckan 

Möcklehult-Slättö-Karshult bör utgöra riksintressen för kulturmiljö. Även 

för dessa områden bör områdesbestämmelser upprättas för att säkerställa 

kulturmiljövärdena. 

Generellt ställningstagande för bebyggelse på landsbygden 

Följande generella ställningstagande för bebyggelse på landsbygden handlar i 

första hand om kulturmiljön, men även övriga ställningstaganden för landsbygden 

kan påverka kulturmiljön indirekt: 

o Sävsjö kommun är positiv till byggande på landsbygden. Ny bebyggelse 

ska placeras och utformas med hänsyn tagen till landskapsbild och 

tradition. De ska ges en estetisk riktig utformning och anpassas till lokala 

natur- och kulturvärden.  

o Områden med höga kulturmiljövärden eller områden som omfattas av 

områdesbestämmelser behöver inte utgöra hinder för ny lokalisering av 

bebyggelse. 

Generellt ställningstagande om kulturmiljöer i kommunen 

o Hänsyn bör tas till de råd om byggnader och områden som finns i de 

kulturhistoriska utredningarna från 1989 och 2021 vid om- och 

nybyggnationer. 

o För byggnader som redovisas som särskilt värdefull bebyggelse i 

kommunens kulturmiljöunderlag från 2021 ska en byggnadsantikvarisk 

kompetens rådfrågas vid om- och nybyggnationer.  
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o Om kulturhistoriska utredningar lyfter fram ett behov av planskydd för 

vissa byggnader ska detta beaktas vid detaljplanearbete för berörda 

byggnader. 

Detaljerade ställningstagande finns för följande områden: 

o Hylletofta kyrkby 

o Vägsträckan Möcklehult-Slättö-Karshult 

o Lundbergsplan-Köpmannagatan 

o Söderkvarn 

o Brohultskvarn 

o Merkurius 2 

o Bryggaren 1 

o Ljunga park 

o Vrigstads gamla sockencentrum 

o Sävsjö Häradsväg 
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ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö  

Inom Sävsjö tätort finns flera fornlämningar, område med kulturmiljövärden och 

riksintresse för kulturmiljövården. Eksjöhovgårdsängen och området söder och 

väster om Vallsjö kyrka berör riksintresset för kulturmiljövård för Eksjöhov-

gårdsområdet med band annat Hofgårds värdshus och Eksjöhovgårdsruinen. 

Höga kulturmiljövärden finns inom områdena Västra Sanatorieskogen, Ljunga 

park och Sävsjö centrum. Fornlämningar finns inom följande områden: 

o Tällevad, Mäjensjö och Ny väg 761 genom Mäjensjö 

o Alehögsområdet  

o Södra industriområdet och Fortsättning på södra industriområdet. 

o Ny väg mot Skrapstad/Forsa i stället för över Hultrumbron. 

 

 
 

Figur 34 Fornlämningar och intressen för kulturmiljövården inom Sävsjö tätort. 
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Vrigstad  

Området Tegnérvägen ligger i anslutning till Vrigstads gamla sockencentrum med 

äldre bebyggelse med höga kulturmiljövärden. Delar av området Ingmarsvägen 

har i kommunens kulturmiljöunderlag lyfts fram som ett särskilt värdefullt 

område. Områdets värden består av Vrigstads gamla bykärna samt det öppna 

landskapet. En exploatering av området skulle förvanska värdena. Fornlämningar 

finns inom följande områden: 

o Slättsjön V och IV 

o Biskopsbo 

o Förbifart öster om Vrigstad. 

o Motorkrossbanan och elljusspåret 

o Trävaruvägen 

o Värnamokrysset öster och (lång sikt) 

 

Figur 35 Fornlämningar i Vrigstad. 
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Stockaryd   

Området Västra centrum kring stationen och gamla kyrkbyn i Stockaryd har höga 

kulturmiljövärden. Dessa behöver beaktas vid en utveckling av området. Det är 

exempelvis inte lämpligt med höga byggnader som förstör siluetten från kyrkan 

och småstadskaraktären som finns vid korsningen Kyrkogatan-Bangårdsgatan bör 

förvaras. En arkeologisk utredning har redan genomförts för stora delar av 

området Stockarydsterminalen (etapp II). Strax norr om väg 761 finns en fornåker 

som behöver utredas ytterligare. I områdets södra del (Anslutningsväg mellan väg 

761 och 763), finns ett fornlämningsområde i form av boplatsläge som ska utredas 

vidare enligt den arkeologiska rapporten 2011:70.  

 

Figur 36 Fornlämningar i Stockaryd. 
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Rörvik  

Området kring Knösbo utgör ett värdefullt kulturmiljölandskap. Den äldre 

känslan av bybebyggelse och landsbygd skapar en attraktivitet i området som är 

värdefull att bevara. Fornlämningar finns inom följande områden: 

o Allgunnen 

o Knösbo 

o Hillafällan 

o Sjövik – Repanäs 

 

Figur 37 Fornlämningar i Rörvik. 
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Bedömning av ÖP-förslaget  

Kulturmiljöunderlaget för tätorterna i kommunen är ett bra underlag för ÖP:n 

och den fortsatta detaljplaneringen inom tätorterna. 

De generella ställningstaganden som kommunen gjort gällande kulturmiljöer är 

positivt för hänsynstagandet av värdefulla kulturmiljöer. 

ÖP-förslaget innebär att ny bebyggelse planeras inom några områden med höga 

kulturmiljövärden. Det är Eksjöhovgårdsområdet (riksintresse), Sanatorieskogen, 

Ljunga park och Sävsjö centrum i Sävsjö tätort. I Vrigstad är det bykärnan, i 

Stockaryd stationen och kyrkbyn och i Rörvik området kring Knösbo. För dessa 

värdefulla kulturmiljöer måste särskild hänsyn tas.  

För områdena Tegnervägen och Ingemarsvägen i Vrigstad är det tveksamt om en 

tätare bebyggelse är förenlig med kulturmiljövärdena.  

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

Förutom att arkeologiska utredningar måste göras när fornlämningar riskerar att 

påverkas, bör konsekvensutredningar göras för kulturmiljön i de fall en detaljplan 

omfattar värdefulla kulturmiljöer som påverkas av ny bebyggelse eller förtät-

ningar/ändringar av byggnader. En orts kulturmiljövärde är ofta en stor del av 

ortens attraktivitet och har stor betydelse för invånarnas trivsel, vilket inte ska 

underskattas för ortens möjlighet att utvecklas på sikt.  
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Klimatpåverkan och klimatanpassning 

Värden och hänsyn 

Klimatpåverkan 

När det kommer till klimatpåverkan ligger värdet/värdena i att minska 

kommunens klimatpåverkan. 

Översiktsplaneringen ska bidra till en minskad klimatpåverkan. Det som den 

fysiska planeringen framför allt kan påverka är de utsläpp som sker i ett geogra-

fiskt begränsat område. I Sverige kan detta kopplas till de två miljömålen: God 

bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. 

Den långsiktiga visionen är ett samhälle med noll nettoutsläpp av växthusgaser. På 

vägen dit finns idag ett nationellt klimatmål, att minska utsläppen med 70 % till år 

2030. Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk med noll nettout-

släpp av växthusgaser i Sverige senast år 2045, vilket kommer att bli en stor utma-

ning för hela samhället. Samtidigt som utmaningen är stor, är klimatomställningen 

förenad med möjligheter till stora positiva synergieffekter, såsom renare luft, 

bättre stadsmiljö och tryggare energiförsörjning. 

I Sverige är utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser störst inom 

transportsektorn, jordbruket och basindustrin. Transportsektorns utsläpp kan 

påverkas genom en genomtänkt översiktsplanering. Översiktsplaneringen ska 

sträva efter en struktur som medför att människor har möjlighet att nå arbets-

platser, samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, på hållbara sätt och med 

hållbara färdmedel. 

Klimatanpassning 

Regeringens mål för klimatanpassning är att utveckla ett långsiktigt hållbart och 

robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sår-

barheter och ta tillvara möjligheter. 

För översiktsplanens del görs bedömningen utifrån risker med framtida klimat 

enligt PBL 3 kap. 5 § fjärde punkten, alltså risken för översvämning, ras, skred och 

erosion.  
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Klimat- och energistrategi för Jönköpings län  

Strategin redovisar vilka insatser som behövs från olika aktörer i länet för att 

länets klimatpåverkan ska minska tillräckligt snabbt. I strategin framkommer 

länets vision om att vara ett plusenergilän senast 2045. Tre övergripande mål har 

satts för att synliggöra vad olika aktörer i länet behöver fokusera på:  

o Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län 

lägre än 1 ton per invånare och år.  

o Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. 

Energin vi producerar är förnybar2 och mängden är minst 10 000 

GWh/år.  

o Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett 

samhälle som minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett 

varmare, torrare och blötare län.  

De tre målen är av relevans för den fysiska planeringen och utifrån dem är det 

viktigt att arbeta för minskad klimatpåverkan, förbättra förutsättningarna för ökad 

energiproduktion och att arbeta med klimatanpassning. 

Riktlinjer i ÖP 

Kommunens ställningstagande om vindkraft och solenergi hänger ihop med 
strävan att minska klimatpåverkan. Ställningstagande om översvämning från 
skyfall bidrar till klimatanpassningen. 

Ställningstagande om vindkraft 

För vindkraft finns två olika alternativ för ställningstagande, se planförslaget. 

Alternativ 1 innebär att kommunen är negativ till vindkraft inom ett stort område 

i kommunen som har hög känslighet, Alternativ 2 innebär att kommunen pekar ut 

ett antal lämpliga områden för vindkraft. 

Ställningstaganden om solenergi  

o Vid placering och utformning av ny bebyggelse bör förutsättningarna för 

framtida solenergianläggningar på taken beaktas.  

o Anläggningen av större solenergianläggningar direkt på marken bör 

sammanfalla med andra markanvändningar som till exempel betesmark.  

o Kommunen är generellt positivt inställd till solenergianläggningar – men i 

vissa fall är andra intressen viktigare. Det kan till exempel handla om 

kulturmiljövärden eller Försvarsmaktens intressen. 
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Ställningstaganden om klimatanpassning   

o Arbeta med mångfunktionella gröna funktioner som bland annat kan ge 

förutsättningar för svalka och som kan hantera stora mängder vatten vid 

skyfall. - Vid gestaltning av gårdsmiljöer för vård, omsorg och 

skolverksamheter är det viktigt att beakta behovet av skugga för att 

hantera framtida värmeböljor. 

Ställningstaganden om översvämning från skyfall  

o Vid planering eller byggande i områden som enligt skyfallskarteringen för 

Sävsjö tätort är utsatta ska en fördjupad riskanalys genomföras med 

förslag till åtgärder för att minska risken för översvämning i samband med 

skyfall. 

ÖP-förslaget konsekvenser och hänsyn 

Anpassning med hänsyn till risk för översvämning 

Sävsjö  

För Sävsjö finns en skyfallskartering gjord av WSP 2021-08-25. 

Områdena Västra Högagärde och Håkanstorp är relativt blöta på grund av att en 

snabb tillrinning av vatten från sluttningen brukar samlas i vattendraget intill dessa 

områden och ute på åkrarna. Området Västra Sanatorieskogenligger ligger i 

anslutning till Sävsjöån som vid högt vattenflöde kan översvämmas. Det är viktigt 

att bebyggelse placeras med ett lämpligt skyddsavstånd till ån.  

I anslutning till områdena Alehögsområdet, Mäjensjö och området Ny väg 761 

finns Mäjensjögölen och ett sumpskogsområde, vilket gör att hela området är 

relativt blött. Även området Fortsättning södra industriområdet är relativt blött 

Vrigstad  

Med anledning av att Vrigstadsån riskerar att översvämma stora delar av Vrigstad 

är det svårt att hitta lämplig mark för bostadsbebyggelse i Vrigstad. För områdena 

Östra Slättsjön, Tegnervägen och delar av området Söder om marknadsplatsen 

finns en översvämningsrisk från Vrigstadsån.  

I området Värnamokrysset väster är det relativt blött. 

Stockaryd  

För området Västra centrum och Östra Stockaryd gäller att hela Stockaryd är 

byggd runt våtmarker och det innebär att det ofta är blöta förhållanden. Även vid 

byggnation på tidigare bebyggd mark behöver det här hanteras. 
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Området Södra Stockaryd (lång sikt) ligger på en höjd som troligtvis inte är lika 

blöt som markerna generellt runt Stockaryd är. Även om det här området inte är 

blött så skulle en exploatering av området innebära hårdgörande av ytor vilket 

leder till högre tryck på de omkringliggande mossarna. Vid en exploatering är det 

alltså av största vikt att behandla vattenfrågor med stor försiktighet. För områdena 

Lövängen, Stigamo och Anslutningsväg mellan väg 761 och 763 är det blöta 

markförhållanden i omgivningen.  

Rörvik  

Norr om området Södra Rörviks industriområde ligger Fållekullsgölen som kan 

vara viktig för fördröjning och rening av dagvatten från de befintliga verksam-

heterna.  

Bedömning av ÖP-förslaget 

Klimatpåverkan 

Det kommunen kan göra för att bidra med minskad klimatpåverkan genom sin 

översiktsplan är avsätta lämpliga områden för olika ändamål inklusive bevarande 

och ta fram styrdokument för fortsatt detaljplanearbete. Att planera bebyggelsen 

så att olika målpunkter är möjliga att nå med kollektivtrafik är en viktig del av den 

fysiska planeringen för att minska bilberoendet. Kommunens planering är i 

huvudsak koncentrerad till tätorterna vilket är positivt genom att befintlig 

infrastruktur kan användas. Planeringen för bytespunkter mellan olika trafikslag är 

också positivt och gynnar minskat bilåkande och samåkning.  

I nuläget stannar inte tågen i Rörvik men översiktsplanen pekar ut en lämplig plats 

för framtida tågstopp i Rörvik, vilket är positivt. 

Föreslagna LIS-områden är mer utspridda men även vid urvalet av dessa har 

kommunen tagit hänsyn till lokaliseringen i förhållande till kollektivtrafik och GC-

vägar, vilket är positivt.  

Kommunens ställningstagande gällande vindkraft och solenergi är positivt och en 

biogasanläggning finns sedan tidigare i kommunen.  
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Klimatanpassning - risk för översvämning  

Flera av de planerade nya områdena för bebyggelse i Sävsjö och Vrigstad bedöms 

ha högt grundvatten och/eller riskera att översvämmas på grund av närhet till 

vattendrag. Eftersom ett förändrat klimat i framtiden leder till ökade vattenflöden 

under vissa perioder på året, blir det alltmer viktigt med en beredskap vad gäller 

detta för att minska risken för skador på grund av översvämning. Delar av 

planerade områden för bebyggelse och terminalområde i Stockaryd ligger på mark 

med högt grundvatten, vilket gör att det kan vara tveksamt om dessa områden är 

lämpliga för bebyggelse och hårdgörning av marken. Markavvattning kräver 

tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet. 

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

Klimatpåverkan 

Det är viktigt att kommunen planerar för platser där elbilar kan laddas både 

långtids- och korttidsladdning, men detta bör kunna genomföras utan att särskilda 

områden pekas ut i ÖP:n.  

Klimatanpassning - risk för översvämning  

Eftersom flera av de planerade nya områdena för bebyggelse i Sävsjö bedöms ha 

högt grundvatten och/eller riskera att översvämmas på grund av närhet till 

vattendrag, är det viktigt att utreda vattenförhållandena, risk för översvämning 

och hur dagvatten ska hanteras. Skyfallskarteringen för Sävsjö föreslår ett antal 

framtida utredningar för att få en utökad förståelse för problematiken och möjliga 

åtgärder i Sävsjö tätort. Även för Vrigstad behöver en detaljerad översvämnings-

kartering göras på grund av närheten till Vrigstadsån. 

Stockaryd ligger på ett våtmarksområde och även här kan vattenförhållandena 

behöva utredas i samband med att nya detaljplaner tas fram. 

Klimatanpassning med hänsyn till framtida ökade flöden i vattendrag behöver 

göras för både befintlig och nya bebyggelseområden. 
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Areella näringar 

Värden och hänsyn 

Sävsjö kommun består till 70 % av skog och ungefär 7 % täcks av sjöar. Jord-
bruksmark täcker ungefär 12 % av marken och 4 % består av bebyggelseområden. 

Jord- och skogsbruk av nationell betydelse  

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB. Jord- och 

skogsbruksmark ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som försvårar ett 

rationellt brukande. Det är jord- och skogsbruksnäringen som är av nationellt 

intresse, inte enbart marken. Markens brukningsvärde är centralt för bevarande-

intresset. 

Brukningsvärd jordbruksmark får bara tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar om den behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och 

om det behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Även 

skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.  

Under 2011–2015 exploaterades 4,0 ha åkermark och 9,2 ha betesmark i Sävsjö 

kommun, vilket motsvarar 0,15 % av kommunens jordbruksmark. I Jönköpings 

län som helhet var andelen 0,12 % och i riket som helhet var andelen exploaterad 

jordbruksmark under denna period 0,09 %5.  

Exploateringen av jordbruksmark är permanent och trenden att alltmer odlingsbar 

mark tas i anspråk ger negativa kumulativa effekter för livsmedelsproduktionen. 

Klimateffekternas påverkan på jordbruksmark medför dessutom att värdet på 

jordbruksmarken kan antas öka i framtiden. 

Riktlinjer i ÖP 

Riktlinjerna omfattar markområden som har ett speciellt värde för den areella 

näringen. Det mesta av kommunens areella näringar omfattas av områdestypen 

landsbygd – men de tätortsnära jordbruksområden som har speciellt höga värden 

för jordbruket har lyfts fram i mark- och vattenanvändningskartan. För 

områdestypen areell näring har inga generella ställningstaganden tagits fram. 

 

 

5 Exploatering av jordbruksmark 2011–2015, Rapport 2017:5, Jordbruksverket. 
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Generella ställningstaganden för bebyggelse på landsbygden 

Följande generella ställningstagande för bebyggelse på landsbygden handlar om 

jordbruk: 

o Förutsättningarna för befintliga jordbruk att kunna fortsätta drivas ska 

beaktas som ett väsentligt samhällsintresse – vilket bland annat innebär att 

generationsboenden eller utbyggnad av ekonomibyggnader kan tillåtas på 

jordbruksmark. 

Ställningstaganden om jordbruksmark  

o Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark bör undvikas. All 

jordbruksmark som redovisas i Jordbruksverkets blockdatabas anses vara 

brukningsvärd om inte den som vill bygga på ett övertygande sätt kan 

redogöra för varför den inte är det. - Byggande av enskilda byggnader på 

jordbruksmark kan godtas om det behövs för att säkerställa jordbrukets 

drift. Det kan handla om till exempel generationsboende eller andra 

byggnader som behövs för jordbruket.  

o Byggande av enskilda byggnader på jordbruksmark kan godtas om dessa 

byggs i befintliga bykärnor och placeras på ett sätt som minimerar 

inverkan på jordbruksmarken. En viktig del för att säkerställa vårt 

framtida jordbruk är att skapa goda förutsättningar för människor att bo 

och verka på landsbygden så att grundläggande service i form av till 

exempel kommunikationer och infrastruktur finns.  

o Exploatering av jordbruksmark i större sammanhang i anslutning till 

tätorter kan godtas om den görs i en detaljplaneprövning där alternativa 

lokaliseringar prövas och om den tillgodoser ett väsentligt 

samhällsintresse.  

o När en bedömning görs av jordbruksmarkens värden ska även natur- och 

kulturvärden tas i beaktande. 
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ÖP-förslagets konsekvenser och hänsyn 

Sävsjö  

Området Eksjöhovgårdsängen II är beläget på jordbruksmark men kommunens 

bedömning är att området behövs för utbyggnad av bostäder för att skapa 

förutsättningar för förskolan att fortsätta finnas. Delar av området Eksjö-

hovgårdsområdet ligger på jordbruksmark som har en viktig funktion både för 

jordbruket och i form av kulturmiljövärden. 

Vrigstad  

Området Ingemarsvägen ligger på jordbruksmark och området Biskopsbo ligger i 

anslutning till jordbruksmark. I detaljplaneskedet är det viktigt att säkerställa att 

jordbruket inte påverkas negativt av en exploatering av bostäder. 

Vägkorridoren öster om Vrigstad går delvis över jordbruksmark. 

Stockaryd  

Området Lövängen ligger delvis på jordbruksmark som är rester av en 

jordbruksfastighet. 

Rörvik  

En liten del av området Svinasjön ianspråktar en del av ett litet jordbruksområde 

som redan fragmentiserats i samband med byggnation av närliggande verksam-

hetsområden. Området Knösbo omfattar flera mindre jordbruksfastigheter och 

flera bostadshus. Området Hillafällan omfattar två mindre jordbruksfastigheter 

med tillhörande bostadshus. Vid byggnation ska lämpligheten utredas närmare 

med tanke på ianspråktagande av jordbruksmark. 

Området Sjövik – Repanäs omfattar flera mindre jordbruksfastigheter och flera 

bostadshus. Området Håkanstorp omfattar en del av en jordbruksfastighet. Vid 

byggnation ska lämpligheten utredas närmare med tanke på ianspråktagande av 

jordbruksmark. 

Den föreslagna Ny tillfartsväg till södra Rörviks industriområde passerar delvis 

över några mindre jordbruksområden. 
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Bedömning av ÖP-förslaget 

Sävsjö kommun är inte en jordbrukskommun utan snarare en skogskommun. De 

föreslagna områdena för ny bebyggelse ligger i eller i anslutning till tätorterna eller 

vid sjöar i närheten av tätorterna. Några större områden av produktionsskog 

berörs inte av ÖP-förslaget så därför bedöms inte heller ÖP:n påverka förut-

sättningarna för skogsbruket i kommunen. Planeringen i ÖP:n för en utveckling 

av Stockarydsterminalen är viktig för skogsbrukets infrastruktur eftersom den har 

en funktion som nod för träråvara.  

ÖP:n redovisar några områden som berör jordbruksmark. Dessa områden är 

mindre områden i anslutning till tätorterna. Tidigare har LIS-områden pekats ut 

på jordbruksmark men dessa områden är nu ändrade så att jordbruksmark nu i 

huvudsak är undantagen från LIS-områden. ÖP:n bedöms ha tagit tillräcklig 

hänsyn till jordbruksmark på denna översiktliga nivå och på ett tydligt sätt 

redovisat vilka planerade områden för bebyggelse som berör jordbruksmark. 

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

En fördjupad utredning av huruvida det är lämpligt att exploatera dessa områden 

kommer att göras i kommande detaljplanearbete. 
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Material, råvaror och mineral 

Värden och hänsyn 

Det saknas riksintressen för värdefulla ämnen och mineral i kommunen.  

I kommunen finns två torvtäkter med torvkoncessioner, Hällarydsmossen och 

Store mosse. Båda ligger strax norr om Stockaryd i ett område rikt på våtmarker. I 

kommunen finns också fyra bergtäkter och en täkt för naturgrus. 

Riktlinjer i ÖP 

Ställningstaganden om materialhushållning 

o Nya täktverksamheter för naturgrus bör undvikas och befintliga bör 

ersättas med täkter för bergkross. I stället bör behovet av grus tillgodoses 

genom krossning av bergmaterial.  

o Täktverksamheter bör inte lokaliseras i värdefulla natur- eller frilufts-

områden, i vattenskyddsområden för vattentäkter eller i anslutning till 

befintlig bostadsbebyggelse. 

o Inom områden med befintliga eller framtida grundvattentäkter ska 

täktverksamheter inte förekomma.  

o Inom områden med särskilt hög radonhalt ska utvinning av bergkross 

undvikas för byggnadsändamål.  

o Ny bebyggelse intill täkter kan störas av buller eller hindra täktverksam-

heternas möjlighet att få tillstånd. Därför bör ny bebyggelse inte tillkomma 

i anslutning till täktområde förutom för exploateringsföretagets egna 

behov eller för andra verksamheter som kan anses vara passande i 

anslutning.  

o Vid större exploateringar och markarbeten ska alltid övervägas om 

eventuella överskottsmassor kan användas för andra projekt i närområdet. 

- Sävsjö kommun ställer sig negativ till etablerandet av nya torvtäkter inom 

kommunen. 

ÖP-förslaget konsekvenser och hänsyn 

ÖP-förslaget anger inga särskilda konsekvenser eller behov av hänsyn som kan 

uppstå med anledning av förslaget på markanvändning eller kommunens 

ställningstagande. Ballastförsörjningen är i hög grad en regional fråga och 

materialbehovet är beroende av aktiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen. 

Därför är det svårt att göra analyser över behov och efterfrågan på lokal nivå. 

Samtidigt rör det sig om ett mycket tungt transportarbete varför korta avstånd är 
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en viktig lokaliseringsfaktor och ofta är det bäst om materialbehovet kan lösas 

genom omfördelning av massor lokalt på platsen. 

Bedömning av ÖP-förslaget 

Bedömningen görs utifrån översiktsplanens ställningstaganden om material-

användning samt utifrån en uppskattning av behovet av massor och material, samt 

eventuella möjligheter att tillgodose behoven lokalt.  

Kommunens ställningstagande bedöms som relevanta med hänsyn till vad som är 

brukligt hänsynstagande till olika värden, risk för störningar och material-

hushållning. När behov uppstår av material i form av exempelvis bergkross eller 

naturgrus inom ett byggprojekt som exempelvis ett vägbygge, köps materialet 

normalt in från närmast tillgängliga bergtäkt. Olika områden lämpar sig bättre eller 

sämre för täktverksamhet och kommunen kan inte styra vilka intressenter som 

väljer att söka tillstånd för exempelvis en bergtäkt inom kommunen. 

Föreslagna områden för ny bebyggelse i ÖP:n finns i huvudsak i tätorterna och 

som LIS-områden i närheten av tätorterna och bedöms inte stå i konflikt med 

områden som kan bli aktuella för täkter. 

Föreslagna åtgärder och uppföljning 

Inventeringar av bergförekomster som är lämpliga för bergtäkter och en 

grushushållningsplan kan vara ett bra underlag för översiktsplanering så att 

områden som är potentiellt lämpliga för exempelvis bergtäkter sparas för detta 

ändamål. Underlaget tas lämpligen fram på regional nivå.  
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Miljökvalitetsmålen 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljö-kvalitetsmål (miljömål) för en hållbar 

samhällsutveckling. Miljömålens syfte är att nuvarande och kommande gene-

rationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska 

och ekologiska aspekter. Många av miljömålen kopplar till olika ekosystemtjänster.  

I MKB-arbetet har en avstämning mot miljömålen gjorts och de som har bedömts 

vara relevanta för ÖP-förslaget är: 

o Begränsad klimatpåverkan, 

o Frisk luft, 

o Bara naturlig försurning, 

o Giftfri miljö, 

o Skyddande ozonskikt, 

o Säker strålmiljö, 

o Ingen övergödning, 

o Levande sjöar och vattendrag, 

o Grundvatten av god kvalitet, 

o Myllrande våtmarker, 

o Levande skogar, 

o Ett rikt odlingslandskap, 

o God bebyggd miljö och 

o Ett rikt växt och djurliv. 

 

Sveriges miljömål gäller den svenska miljöns kvalitet, men miljöproblem i Sverige 

beror på negativ miljöpåverkan både inom och utanför landets gränser. 

Begränsad klimatpåverkan 

För att närma sig miljömålet krävs globalt sett en kraftig minskning av utsläpp av 

växthusgaser. Ställningstaganden i ÖP-förslaget som gynnar miljömålet om en 

begränsad klimatpåverkan är: 

o Positiv syn på förnyelsebar energi såsom biogas, sol- och vindkraft. 

o Premiering av ett hållbart resande och särskild satsning på bytespunkter 

mellan olika trafikslag. En gång- och cykelplan finns. 

o Samhällsutveckling i befintliga tätorter och genom förtätning och 

omvandling. 
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o Planering av LIS-områden i anslutning till tätorter, kollektivtrafik och GC-

vägar. 

Frisk luft 

Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framför allt i tätorter men miljö-

kvalitetsnormerna för luft bedöms klaras i Sävsjö kommun eftersom större städer 

saknas i kommunen.  

ÖP-förslaget anger vidare att kommunen önskar att bevara grönområden i 

tätorterna som påverkar luftkvalitén i tätorterna positivt. 

Bara naturlig försurning 

Ämnen som bidrar till acceleration av försurningen av mark och vatten härrör 

från utsläpp framför allt från väg- och sjötrafik, värme- och elkraftverk, industrier 

samt jordbruk, såväl inom som utanför Sveriges gränser. Även intensivt skogsbruk 

kan minska markers naturliga buffringsförmåga och därmed bidra till en ökad 

markförsurning. Försurning till följd av atmosfäriskt nedfall kan vara svårt att 

påverka inom kommunens gränser.  

Av Sävsjös 55 vattenförekomster har 36 stycken god status med avseende på 

försurning, två måttlig status, fem saknar klassning och data saknas för 12 

förekomster. Generellt gynnas detta miljökvalitetsmål av samma åtgärder som 

gynnar målen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan, det vill säga minskade 

luftutsläpp.  

Giftfri miljö 

För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver 

spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska.  

Inom Sävsjö kommun finns precis som i de flesta kommuner ett relativt stort 

antal förorenade områden, varav flera finns i tätorterna. Flera av ÖP:n förslag på 

områden för bebyggelse är förtätning av befintliga områden och omvandling av 

befintliga verksamhetsområden. Inom flera av dessa områden finns potentiellt 

förorenad mark som måste undersökas och vid behov saneras innan den är 

lämplig att använda för ny bebyggelse. Omvandlingen av dessa områden kan 

medföra att de förorenade områdena saneras, vilket är positivt för 

miljökvalitetsmålet. 
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Skyddande ozonskikt 

Sedan användningen av ozonnedbrytande ämnen har begränsats, tack vare 

internationella överenskommelser, tros ozonskiktet totalt sätt sakta återhämtat sig.  

Miljökvalitetsmålet gynnas av samma åtgärder som gynnar målen Bara naturlig 

försurning, Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan, det vill säga minskade luftutsläpp. 

I övrigt gynnas målet av att kommunen har en fungerande insamling av äldre 

vitvaror för omhändertagande av kylmedium som innehåller ozonnedbrytande 

ämnen. 

Säker strålmiljö 

Miljömålet avser att minska människors exponering för joniserande strålning 

(radon), elektromagnetisk strålning samt ultraviolett strålning. 

ÖP:n innehåller ställningstaganden för UV-strålning, joniserande strålning från 

radon och elektromagnetiserande strålning. Ställningstagandet för UV-strålning 

handlar om att arbeta aktivt med skuggning med hjälp av grönska på offentliga 

platser och vid skolmiljöer. För radon handlar ställningstagandet om att 

byggnation i högriskområden för radon ska ske radonsäkert och i normal-

radonområden ska byggnation ske med radonskyddat utförande. Vad gäller 

elektromagnetisk strålning, ska de statliga myndigheternas försiktighetsprincip för 

att begränsa magnetfält gälla vid samhällsplanering och byggande.  

Ingen övergödning 

Övergödning av mark och vatten orsakas dels av atmosfäriska nedfall i form av till 

exempel kväveoxider från biltrafik, sjöfart och kraftverk eller från läckage från 

jord- och skogsbruk samt utsläpp från reningsverk och industrier. 

ÖP-förslagets fokus på att i huvudsak förtäta tätorterna medför mindre 

transportbehov jämfört med om nya bostadsområden sprids ut i kommunen.  

Lokalt omhändertagande av dagvatten och minskning av utsläpp av enskilda 

avlopp är ytterligare åtgärder som nämns i ÖP-förslaget som påverkar 

miljökvalitetsmålet positivt.  

  

729



 

2022-06-08 

 

  

 

 103 

  

Levande sjöar och vattendrag 

Djur- och växtarters livsmiljöer i sjöar och vattendrag påverkas av till exempel 

skogsbruk, jordbruk, industrier och vattenkraft.  

ÖP-förslagets åtgärder som gynnar miljömålet Ingen övergödning gynnar även 

miljömålet Levande sjöar och vattendrag.  

Utpekandet av LIS-områden och inriktningen mot att erbjuda vattennära 

boenden, kan riskera att motverka miljökvalitetsmålet eftersom områdena som är 

viktiga för den biologiska mångfalden och för ekologiska värden kopplade till 

sjöar och vattendrag behöver tas i anspråk för att förverkliga dessa planer. Vid 

urvalet av LIS-områden har hänsyn tagits till naturvärden och fortsatt hänsyn 

kommer tas vid detaljplanering av dessa områden. Vid detaljplanering kommer 

utredningar göras av lämplig dagvattenhantering och VA-lösning med hänsyn till 

bland annat vattenmiljön.  

Grundvatten av god kvalitet 

Grusåsar och andra liknande formationer i landskapet spelar en viktig roll som 

dricksvattenresurs. Inrättandet av skyddsområden är ett viktigt verktyg för att 

skydda grundvattnet från föroreningar. 

Åtgärder i syfte att uppnå miljömålen Giftfri miljö samt Levande sjöar och vattendrag 

gynnar även detta miljökvalitetsmål.  

Myllrande våtmarker 

Ett stort antal hotade eller missgynnade växt- och djurarter är beroende av olika 

våtmarker. En förklaring till detta är att det sedan början av 1800-talet har 

torrlagts stora arealer av just våtmarker.  

Våtmarker utgör inte endast habitat för många växt- och djurarter utan fyller även 

viktiga funktioner för ekosystemtjänster som att binda och lagra kol och rena 

vatten. Med tanke på mer påtagliga klimatförändringar, med fler stora skyfall och 

fler torra perioder, har våtmarker en viktig funktion som fördröjningsmagasin av 

vatten. 

ÖP-förslaget innebär förslag som berör våtmarker i Stockaryd. I de fall våtmarker 

berörs krävs utredning om vilka konsekvenser exploateringen får och tillstånd för 

vattenverksamhet kan behövas. I de fall våtmarker tas i anspråk bör kompen-

sationsåtgärder i form av återskapande av våtmarker övervägas. 

Levande skogar 

Miljömålet om levande skogar påverkas till stor del av intensiteten av skötseln av 

den produktiva skogsmarken. Genom människans påverkan har vissa skogstyper 
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med unika livsmiljöer blivit alltmer sällsynta. Människans aktiviteter har även 

orsakat indirekta negativa effekter i form av nedfall från luftföroreningar och 

pågående klimatförändringar.  

I ÖP-föreslaget finns ställningstaganden för den tätortsnära skogen med hänsyn 

till områden för friluftslivet men för skogsbruksmark saknas särskilda ställnings-

taganden men i ÖP:n anges att eftersom kommunens yta till största delen består 

av skogsmark, så är skogsbrukets infrastruktur viktig i kommunen. Planeringen i 

ÖP:n för en utveckling av Stockarydsterminalen ingår i skogsbrukets infrastruktur 

eftersom den ha en funktion som nod för träråvara.  

Ett rikt odlingslandskap 

En utmaning för att uppnå miljömålet är att brukningen av odlingslandskapet 

måste anpassas så att natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas samtidigt 

som jordbruket ska kunna bedrivas på ett rationellt och konkurrenskraftigt sätt. 

Kommunen har ställningstaganden för jordbruksmark och hänsyn har tagits till 

jordbruksmark vid planering av nya områden för bebyggelse. Några utpekade 

mindre områden berör dock jordbruksmark. När jordbruksmark tas i anspråk för 

bebyggelse i anslutning till tätorter är det en fördel om bostäder kan kombineras 

med stadsodling inom dessa områden så att marken åtminstone delvis kan 

användas för matproduktion och ekosystemtjänster. 

God bebyggd miljö 

Med ökande befolkning och bostadsbehov ses den täta bebyggelsen som 

lösningen för många miljöproblem, som till exempel minskat i anspråkstagande av 

jordbruksmark, minskad energianvändning och bättre nyttjande av befintlig 

infrastruktur. Den täta bebyggelsen och exploatering i centrala lägen kan dock 

innebära att fler människor utsätts för buller och risker om bostäder byggs nära 

hårt trafikerade vägar och järnvägar. I Sävsjö finns en god livsmiljö genom närhet 

till rekreationsområden och områden med kulturmiljövärden men samtidigt berörs 

kommunens tätorter av antingen buller från järnvägen Södra stambanan eller från 

genomfartstrafik vilket medför störningar, risker och barriäreffekter som är svårt 

att bygga bort helt. Eftersom flera av ÖP:n förslagna områden för bostäder berörs 

av buller behöver dessa frågor hanteras med särskild omsorg i det fortsatta 

planeringsarbetet. 
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Ett rikt växt- och djurliv 

En rik biologisk mångfald är avgörande för att naturens ekosystemtjänster, som 

att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor, ska fungera. Biologisk 

mångfald går även hand i hand med folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer 

är viktiga områden för rekreation och friluftsliv. 

I ÖP-förslaget finns ställningstaganden för grönområde och park samt för natur 

och friluftsliv. Ställningstagandena är i första hand inriktade på naturens funktion 

som rekreationsområde även om det anges att utvecklingen av dessa områden ska 

ske med hänsyn till olika ekosystemtjänster. Ställningstagandena kan lämpligen 

kompletteras med aspekter som gynnar biologisk mångfald samt växt- och djurliv 

generellt. Det är viktigt att den gröna infrastrukturen i tätorterna fungerar som 

spridningsvägar mellan olika områden och genom tätorterna. Vid planering av 

planskilda korsningar över Södra stambanan genom kommunen bör även 

djurpassager övervägas. Utpekandet av LIS-områden kan motverka miljömålet, så 

det är viktigt att aspekten biologisk mångfald och hänsyn till växt- och djurliv 

ingår i arbetet med detaljplanering av dessa områden. Generellt bör alltid en 

naturvärdesinventering göras i de fall naturmark tas i anspråk för bebyggelse. Vid 

planering för bebyggelse i strandnära lägen bör även en fladdermusinventering 

övervägas. En ökad belysning i områden som tidigare inte varit upplysta kan 

påverka fladdermöss och insekter negativt. 
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. MB. 

MKN är några av många styrmedel för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 

Det finns MKN för: 

o vatten 
o omgivningsbuller 
o utomhusluft 
o fisk- och musselvatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, omgivningsbuller och utomhusluft berör 

Sävsjö kommun.  

MKN för vatten 

MKN för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grund-

vatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. 

Beslutade MKN finns för samtliga registrerade vattenförekomster. MKN anger 

vilken vattenstatus som ska uppnås vid en viss tidpunkt medan statusklassningen 

är ett sätt att beskriva vattnets kvalité.  

Målet är att vattnet ska uppnå god status samt att vattnets status inte ska försämras. 

Om prognosen är att statusen kan komma att försämras måste åtgärder vidtas för 

att bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten. 

I Sävsjö kommun finns 55 klassade vattenförekomster varav 12 är sjöar, 32 är 

vattendrag och 11 är grundvatten.  

Se vidare under kapitlet Vatten ovan. 

Bedömning av ÖP-förslaget 

En generell bedömning är att genomförandet och val av plats för framtida 

exploateringar behöver ske med försiktighet så att statusen på kommunens 

vattenförekomster inte försämras. Rening av dagvatten och en låg andel 

hårdgjorda ytor bidrar till att minimera påverkan på vattenförekomsterna. 

Anslutning av enskilda avlopp till kommunala reningsverk bidrar till minskade 

utsläpp av näringsämnen till berörda vattenförekomster vilket är positivt.  
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Omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormerna för buller gäller för större vägar (mer än tre miljoner 

fordon per år), större järnvägar (mer än 30 000 tåg per år) eller för större städer 

(mer än 100 000 invånare). Södra stambanan som har mer än 30 000 tågpassager 

per år skär genom kommunen. I nedanstående figur visas Trafikverkets buller-

kartor från 2017.  

      

Figur 38 Kartläggning av järnvägsbuller 2017. Gult= Lden >55 dBA, 

rött=Lden >65 dBA. Den vänstra kartan visar södra delen av 

kommunen och den högra visar den norra delen. Stockaryd finns 

med på båda kartorna. Källa Ramböll och Trafikverket. 
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Bedömning av ÖP-förslaget 

Järnvägsbuller från stambanan berör tätorterna Sävsjö, Stockaryd och Rörvik 

genom att järnvägen går rakt igenom dessa orter. Vid detaljplanering inom dessa 

tätorter måste hänsyn till järnvägsbuller tas genom att bullerberäkningar utförs 

och bostäder och lokaler för skola och vård lokaliseras och orienteras så att 

riktvärdena klaras. Det är en fördel om en samverkan kan ske med Trafikverket 

och deras åtgärdsprogram för kommunen. 

MKN för utomhusluft  

MKN för utomhusluft (SFS 201:527) syftar till att skydda människors hälsa och 

miljön. Det finns MKN för flera luftburna ämnen, bland annat kvävedioxid, 

kväveoxider, svaveldioxid och partiklar (PM 10).  

Ställningstaganden om miljökvalitetsnormer för luft 

o Inga särskilda insatser behövs från kommunen för att hantera den 

befintliga luftkvaliteten, men positiva synergieffekter kan uppstå i 

samband med andra insatser för att förbättra den bebyggda miljön. Det 

kan till exempel handla om minskat bilåkande i tätorterna, fler 

elektrifierade fordon eller mer grönska. 

Bedömning av ÖP-förslaget  

Ett genomförande av ÖP-förslaget bedöms inte påverka luftkvalitén på ett 

betydande sätt och inget tyder på att MKN riskerar att överskridas i framtiden i 

kommunen. 
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Sammanfattning och samlad bedömning 

Boendemiljö 

ÖP-förslaget bedöms svara väl mot målen i bostadsförsörjningsplanen. 

Planförslaget har uttalade planer för centrumbebyggelse i tätorterna vilket är 

positivt. För Vrigstad motsvarar området ”Söder om marknadsplatsen” 

centrumutveckling liknande det som redovisas för de andra tätorterna.  

Kommunikation 

I Sävsjö kommun finns utmaningar genom att järnvägen Södra stambanan går 

genom tre av kommunens tätorter. Sävsjö och Vrigstad har relativt mycket 

genomfartstrafik på väg 127 och riksväg 30. Särskilt järnvägstrafiken innebär stora 

negativa konsekvenser för dessa tätorter med tanke på barriäreffekter, trafikbuller 

och risker med hänsyn till transporter med farligt gods och olyckor vid passager 

över spåret, men även vägtrafiken innebär barriäreffekter, störningar och risker.  

Kommunens riktlinjer och ställningstagande i ÖP:n visar på att kommunen har 

höga ambitioner särskilt gällande oskyddade trafikanter, vilket svarar väl mot 

ÖP:n värden och hänsyn för kommunikationer. Inriktningen mot att i första hand 

planera för nya bostäder i befintliga tätorter, nya planskilda korsningar och bytes-

punkter mellan olika trafikslag, svarar också väl mot målet om goda möjligheter 

att resa och en jämlik tillgänglighet.  

Friluftsliv och rekreation 

Nya områden för bostäder i Sävsjö tätort ligger i närheten av grönområden utan 

att inkräkta på befintliga grönområden. De flesta nya bostadsområden i Vrigstad 

ligger i anslutning till grönområden i tätortens utkanter men några av dem 

inkräktar på grönområden, vilket kan vara negativt för tillgången till rekreations-

områden i tätorten. Förslagen på nya bostadsområden i Stockaryd ligger i 

anslutning till grönområden i östra delen av tätorten.  I Rörvik finns gott om 

tätortsnära natur, så det bör vara möjligt att kombinera boende och rekreation.  

Buller 

Enligt Trafikverkets kartläggning av järnvägsbuller, som visas med översiktliga 

kartor i kapitlet Miljökvalitetsnormer, ligger järnvägsbullret över ekvivalent ljudnivå 

55 dB(A) i tätorterna Sävsjö, Stockaryd och Rörvik. Det bedöms finnas en risk att 

riktvärdena för trafikbuller överskrids i dessa tätorter och även i Vrigstad på grund 

av vägtrafikbuller från väg 127 och riksväg 30. Risk finns för ökade buller-

störningar i Stockaryd från en utbyggd Stockarydsterminal. 
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Olycksrisker och säkerhet 

I Sävsjö tätort, Vrigstad och Rörvik planeras för ny bebyggelse inom 150 meter 

från järnvägen, väg 127 eller riksväg 30, vilket medför att en riskbedömning 

behöver göras med hänsyn till transporter med farligt gods. 

Naturmiljö 

Inget av riksintresseområdena för naturvård i Sävsjö kommun berörs i sin yta av 

utpekade exploateringsområden i ÖP-förslaget. I Vrigstad ligger det föreslagna 

bostadsområdet Biskopsbo intill riksintresseområdet Biskopsbo och Köpstad, och 

förslaget på förbifart Vrigstad passerar strax utanför. Området är även Natura 

2000-område. Inte heller några naturreservat, biotopskyddsområden eller områden 

med naturvårdsavtal riskerar att påverkas av ÖP-förslaget. Vägkorridoren för 

förbifart Vrigstad berör en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens inventeringar. I 

Stockaryd berör två planerade områden för bostäder våtmarksområden med ett 

visst naturvärde. Vägkorridoren för förbifart Vrigstad berör sumpskogar enligt 

Skogsstyrelsens inventering. Ett planerat nytt verksamhetsområde i Sävsjö berör 

en sumpskog i sydvästra delen av Sävsjö intill järnvägen.  

Strandskydd och LIS 

Föreslagna LIS-områden bedöms kunna komma i konflikt med rekreationsvärden 

i Vrigstad och Rörvik. Intill ett av LIS-områdena i Rörvik finns ett område med 

Naturvärden utpekat av Skogsstyrelsen, se figur 15 ovan. 

Flera områden som lämpliga för besöksverksamhet har pekats ut vid Linnesjön 

som är av kommunalt intresse för naturvården.  

Förorenade områden 

Flera av de planerade omvandlingsområdena innebär en exploatering inom ett 

förorenat område, vilket kan medföra att en sanering görs tidigare än den annars 

skulle ha gjorts, vilket är positivt med hänsyn till människors hälsa och miljön.  

Vatten 

Dagvatten från både LIS-områden och tätorter berör vattenförekomster och 

övrigt vatten eftersom dagvatten avleds till yt- eller grundvatten även om området 

inte ligger i direkt anslutning till en sjö eller ett vattendrag. Vad gäller föreslagna 

LIS-områden så ligger en del av dessa intill sjöar som är klassade som vattenföre-

komster och en del ligger intill sjöar som är klassade som övrigt vatten. För 

samtliga planerade områden för bebyggelse är det viktigt att dagvatten renas innan 

det släpps ut till vattenförekomster och övrigt vatten. I samtliga tätorter berörs 

ytvattenförekomster med måttlig ekologisk och/eller kemisk status.  

 

737



 

2022-06-08 

 

  

 

 111 

  

Dricksvatten 

Ett hänsynstagande till vattenförekomsterna är särskilt viktigt med tanke på att de 

fungerar som vattentäkt i nuläget eller så kan de komma att behövas för vatten-

försörjningen i framtiden. ÖP:n redovisar på ett tydligt sätt konsekvenser och 

hänsynstagande för de förslagen på nya områden för bebyggelse. För Stockaryd 

planeras för en ny överföringsledning ifrån annan vattentäkt i kommunen, vilket 

kommer underlätta för planeringen av ny bebyggelse kring Stockaryd. Det är 

positivt om verksamhetsområde upprättas kring Allgunnen så belastningen från 

enskilda avlopp minskar.  

Kulturmiljö 

ÖP-förslaget innebär att ny bebyggelse planeras inom några områden med höga 

kulturmiljövärden. Det är Eksjöhovgårdsområdet (riksintresse), Sanatorieskogen, 

Ljunga park och Sävsjö centrum. I Vrigstad är det bykärnan, i Stockaryd stationen 

och kyrkbyn och i Rörvik området kring Knösbo. I det framtida detaljplanearbetet 

blir det viktigt att hänsyn tas till dessa värdefulla kulturmiljöer. För områdena 

Tegnervägen och Ingemarsvägen i Vrigstad är det tveksamt om en tätare 

bebyggelse är förenlig med kulturmiljövärdena. Kulturmiljöunderlaget för 

tätorterna i kommunen är ett bra underlag för ÖP:n och den fortsatta 

detaljplaneringen inom tätorterna. 

Klimatpåverkan och klimatanpassning 

Kommunens planering är i huvudsak koncentrerad till tätorterna vilket är positivt 

genom att befintlig infrastruktur kan användas. Planeringen för bytespunkter 

mellan olika trafikslag är också positivt och gynnar minskat bilåkande och 

samåkning. Föreslagna LIS-områden är mer utspridda men även vid urvalet av 

dessa har kommunen tagit hänsyn till lokaliseringen i förhållande till kollektivtrafik 

och GC-vägar, vilket är positivt. Kommunens ställningstagande gällande vindkraft 

och solenergi är positivt och en biogasanläggning finns sedan tidigare i 

kommunen.  

Flera av de planerade nya områdena för bebyggelse i Sävsjö och Vrigstad bedöms 

ha högt grundvatten och/eller riskera att översvämmas på grund av närhet till 

vattendrag. Delar av planerade områden för bebyggelse och terminalområde i 

Stockaryd ligger på mark med högt grundvatten, vilket gör att det kan vara tvek-

samt om dessa områden är lämpliga för bebyggelse och hårdgörning av marken. 

Klimatanpassning med hänsyn till framtida ökade flöden i vattendrag behöver 

göras för både befintlig och nya bebyggelseområden. 
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Areella näringar 

ÖP:n redovisar några områden som berör jordbruksmark. Dessa områden är 

mindre områden i anslutning till tätorterna. Tidigare har LIS-områden pekats ut 

på jordbruksmark men dessa områden är nu ändrade så att jordbruksmark nu i 

huvudsak är undantagen från LIS-områden. ÖP:n bedöms ha tagit tillräcklig 

hänsyn till jordbruksmark på denna översiktliga nivå och på ett tydligt sätt 

redovisat vilka planerade områden för bebyggelse som berör jordbruksmark. 

Material, råvaror och mineral 

Föreslagna områden för ny bebyggelse i ÖP:n finns i huvudsak i tätorterna och 

som LIS-områden i närheten av tätortena och bedöms inte stå i konflikt med 

områden som kan bli aktuella för täkter. 

Miljökvalitetsnormer 

En generell bedömning är att genomförandet och val av plats för framtida 

exploateringar behöver ske med försiktighet så att statusen på kommunens 

vattenförekomster inte försämras. Markavvattning bör undvikas. Rening av 

dagvatten och en låg andel hårdgjorda ytor bidrar till att minimera påverkan på 

vattenförekomsterna. Anslutning av enskilda avlopp till kommunala reningsverk 

bidrar till minskade utsläpp av näringsämnen till berörda vattenförekomster vilket 

är positivt.  

Järnvägsbuller från stambanan berör tätorterna Sävsjö, Stockaryd och Rörvik 

genom att järnvägen går rakt igenom dessa orter. Vid detaljplanering inom dessa 

tätorter måste hänsyn till järnvägsbuller tas genom att bullerberäkningar utförs 

och bostäder och lokaler för skola och vård lokaliseras och orienteras så att 

riktvärdena klaras.  

Ett genomförande av ÖP-förslaget bedöms inte påverka luftkvalitén på ett 

betydande sätt och inget tyder på att MKN riskerar att överskridas i framtiden i 

kommunen. 

Miljökvalitetsmål 

Bedömningen är att ÖP:n tar hänsyn till miljökvalitetsmålen på olika sätt men det 

är nästan oundvikligt att flera av miljökvalitetsmålen påverkas negativt vid en ökad 

exploatering men ytterligare hänsynstaganden och kompensationsåtgärder och 

förbättringar kan göras i detaljplaneskedet. Miljökvalitetsmålet om förorenade 

områden kan däremot påverkas positivt när sanering av föroreningar görs i 

samband med exploatering. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö påverkas både 

positivt och negativ. Positivt genom att nya goda boendemiljöer tillkommer men 

negativt i den mån nya bostäder berörs av risk för störningar.  
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Risk för betydande miljöpåverkan 

En betydande miljöpåverkan som bedöms riskera att uppstå på grund av ÖP-

förslaget är störningar i form av buller och vibrationer samt risker med hänsyn till 

de områden som ligger nära järnvägen Södra stambanan genom Sävsjö, Stockaryd 

och Rörvik samt i närheten av väg 721 och 20 genom Vrigstad. Det är en fördel 

om dessa frågor kan utredas samlat för dessa tätorter som ett underlag inför det 

kommande arbetet med detaljplaner.  

En annan betydande miljöpåverkan som eventuellt kan uppstå är påverkan på 

naturmiljön, vattenförekomster och boendemiljön i Stockaryd på grund av 

planerna på en utbyggnad av Stockarydsterminalen. En järnvägsterminal medför 

risk för omfattande bullerstörningar för omgivningen som hanteras med hjälp av 

riktvärden för industribuller. 

Förslaget på vägkorridor för ny förbifart öster om Vrigstad innebär risk för 

betydande miljöpåverkan på naturmiljön men samtidigt stora vinster för boende-

miljön i Vrigstad. 

 

Kalmar den 8 juni 2022 

Vatten och Samhällsteknik AB 

 

Catarina Lund  
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1 

Ändrad användning (svart ram) 
En ändrad användning innebär a  e  område idag har en annan 
typ av användning, men a  kommunen anser a  det är lämpligt a  
ändra användningen  ll den områdestyp som redovisas. 
 
Utvecklad användning (mörkgrå ram) 
Med utvecklad användning menar kommunen a  områdestypen 
ska vara kvar, men a  det finns förutsä ningar för a  utveckla om-
rådet,  ll exempel genom förtätning eller annan förnyelse. 
 
Pågående användning (ljusgrå ram) 
En pågående användning innebär a  den gällande områdestypen 
är lämplig även fortsä ningsvis och a  endast mindre förändringar 
i bebyggelsen är lämplig. Mindre förtätningar och komple eringar 
llåts, men väsentliga förändringar i områdets användning eller 

karaktär bör inte  llåtas. 

Mark– och va enanvändning i översiktsplanen 
I översiktsplanens mark– och va enanvändningskartor redovisas 
kommunens kommande planer gällande nya eller ändrade markan-
språk. Planerna har sorterats in e er tätort och innehåller beskriv-
ningar av kommunens ställningstaganden och iden fierade konse-
kvenser, samt vilken hänsyn som är vik g a  ta vid kommande ut-
veckling.  
 
I mark- och va enanvändningskartorna har å a områdestyper an-
vänts för kommunens utveckling. Det framgår i kartorna om e  
område är utpekat för ändrad, utvecklad eller pågående använd-
ning genom a  de har olika färger på ramen.  

Vad är det här för dokument? 
Det här är en bilaga  ll  förslaget  ll en ny översiktsplan för Sävsjö 
kommun. I bilagan redovisas alla kartor som finns i den digitala 
översiktsplanen i e  format som går a  skriva ut.  
 
Hela översiktsplanen kan du läsa på hemsidan: www.savsjo.se/
översiktsplan/ 

Kartbilaga  ll översiktsplan för Sävsjö kommun 
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Fram da kommunika onsstråk 

Na onella stråk 

Bebyggelse 

Kommunika oner 

Natur och frilu sliv 

Kulturmiljö 

Landsbygd 

Na onella stråk 

Fram da kommunika onsstråk 

N 

Strukturbilden som visar den föreslagna utvecklingsinriktningen för kommunen 
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3 

Transpor nfrastruktur 

Mångfunk onell bebyggelse 

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Verksamheter och industri 

Teknisk anläggning 

Grönområde och park 

Natur– och frilu sliv 

Fri ds– och idro sanläggning 

Landsbygd 

Va en 

Karta över mark- och vattenanvändningen i norra Sävsjö tätort 

N 
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4 

Karta över mark- och vattenanvändningen i södra Sävsjö tätort 

N 

Transpor nfrastruktur 

Mångfunk onell bebyggelse 

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Verksamheter och industri 

Teknisk anläggning 

Grönområde och park 

Natur– och frilu sliv 

Fri ds– och idro sanläggning 

Landsbygd 

Va en 
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5 

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad 

N 

Transpor nfrastruktur 

Mångfunk onell bebyggelse 

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Verksamheter och industri 

Teknisk anläggning 

Grönområde och park 

Natur– och frilu sliv 

Fri ds– och idro sanläggning 

Landsbygd 

Va en 
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6 

Karta över mark- och vattenanvändningen i Stockaryd 

N N 

Transpor nfrastruktur 

Mångfunk onell bebyggelse 

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Verksamheter och industri 

Teknisk anläggning 

Grönområde och park 

Natur– och frilu sliv 

Fri ds– och idro sanläggning 

Landsbygd 

Va en 
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7 

Karta över mark- och vattenanvändningen i Rörvik 

N 

Transpor nfrastruktur 

Mångfunk onell bebyggelse 

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Verksamheter och industri 

Teknisk anläggning 

Grönområde och park 

Natur– och frilu sliv 

Fri ds– och idro sanläggning 

Landsbygd 

Va en 
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8 

Karta över mark- och vattenanvändningen för transportinfrastruktur i kommunen 

N 

Bytespunkter i kommunen 

Planskilda korsningar vid södra stambanan 
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9 

Karta över kollektivtrafikstråk för bussar och hållplatser sorterade efter turtäthet 

N 

Ej turtät hållplats på linje som passerar kommunen 

Hållplats på linjer som inte passerar kommunen 

Turtät hållplats på linje som passerar kommunen 
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10 

Karta över statliga vägar i kommunen sorterade baserat på vägarnas årsdygnstrafik 

N 
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11 

Karta som visar var det inte anses vara lämpligt med etablering av vindkraft i kommunen 

N 
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12 

Karta över riksintresseanspråk för naturmiljövård 

N 
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13 

Karta över riksintresseanspråk för kulturmiljövård 

N 
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Karta över riksintresseanspråk för kommunikationer 

N 

Riksintresse för väg 

Riksintresse för järnväg 

Riksintresse för järnvägssta oner 

Riksintresse för flygplatsers MSA-ytor 
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15 

Karta över riksintresseanspråk för totalförsvaret 

N 

Influensområde för lu rum (MSA-yta) 

Övrigt riksintresse för totalförsvaret 

Stoppområde för höga objekt 
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16 

Karta över riksintressen för älvar och åar 

N 
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17 

Karta över riksintressen för Natura 2000 

N 
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18 

Karta över kommunintressen för naturmiljöer i kommunen 

N 
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Karta över kommunintressen för kulturmiljöer i kommunen 

N 
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20 

Karta över kommunintressen för friluftslivet i kommunen 

N 
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21 

Karta över kommunintressen för friluftslivet i Sävsjö 

N 
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22 

Karta över kommunintressen för friluftslivet i Vrigstad 

N 
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23 

Karta över kommunintressen för friluftslivet i Stockaryd 

N 
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24 

Karta över kommunintressen för friluftslivet i Rörvik 

N 
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25 

Karta över områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

N 

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
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26 

Karta över gällande miljökvalitet för de vattenförekomster som omfattas av vattenförvaltningen: 

Ekologisk status för sjöar och vattendrag 

N 
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Karta över gällande miljökvalitet för de vattenförekomster som omfattas av vattenförvaltningen: 

Kemisk status för sjöar och vattendrag 

N 
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Karta över gällande miljökvalitet för de vattenförekomster som omfattas av vattenförvaltningen: 

Kvantitativ status för grundvatten 

N 
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N 

Karta över gällande miljökvalitet för de vattenförekomster som omfattas av vattenförvaltningen: 

Kemisk status för grundvatten 
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30 

Karta över transportleder på väg för farligt gods 

N 
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Karta som visar potentiella riskområden för ras, skred och erosion i kommunen 

N 

772



32 

Karta som visar potentiella riskområden för översvämning i Vrigstad 

N 
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33 

Karta som visar naturreservat i kommunen 

N 
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34 

Karta över områden som omfattas av Jordbruksverkets blockdatabas 

N 
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Översiktsplan Sävsjö kommun

Välkommen till Sävsjö kommuns förslag till ny översiktsplan!

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument som beskriver hur vi 
ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden. Den här nya 
översiktsplanen är digital för att bli lättare att ta till sig. I översiktsplanen �nns interaktiva 
kartor där det går att zooma in och ut direkt i planen för att titta närmare eller få en 
helhetsbild över den utveckling som föreslås. Om du vill veta mer om hur man läser planen, 
gå in på avsnittet med läsanvisningen.

Ett aktivt arbete har pågått för att få in tidiga förslag till vad översiktsplanen ska ta hänsyn 
till. I en tidig dialog fanns det möjlighet för kommunens invånare att lämna sina förslag på 
kommunens hemsida och en dialog har också förts med samhällsföreningar, delar av 
näringslivet och barn och unga för att försöka fånga upp de viktigaste frågorna tidigt.

Nu och fram till den 20 september �nns möjlighet att läsa det här förslaget till översiktsplan 
och komma in med synpunkter. Klicka här för att lämna synpunkter.
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Inledning

I inledningen beskrivs bakgrunden till arbetet med en ny översiktsplan. Här �nns en 
förklaring om vad en översiktsplan är för någonting och en beskrivning av processen för att 
ta fram en översiktsplan. Dessutom �nns beskrivningar av grundförutsättningar för 
kommunen samt vilka mellankommunala och regionala frågor och vilka mål, planer och 
program som är relevanta för översiktsplanen.
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Vad är en översiktsplan?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 3 kap.) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell 
översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska, enligt lagen, ange den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön i kommunen genom att peka ut användningen av mark- och 
vattenområden och genom att redogöra för hur den bebyggda miljön i kommunen ska 
användas, utvecklas eller bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men de 
ställningstaganden som �nns i översiktsplanen är vägledande för framtida beslut.

I översiktsplanen ska allmänna intressen av väsentlig betydelse redovisas. Dessa omfattar bland 
annat riksintressen, men också intressen som är av betydelse lokalt eller regionalt. I 
översiktsplanen ska det också framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program. Dessutom ska det framgå hur kommunen 
avser att tillgodose behovet av bostäder, hur kommunen avser att hantera risker för skador på 
den fysiska miljön med hänsyn till framtida klimatförändringar samt vilka mellankommunala 
och regionala frågor som är viktiga att ta hänsyn till och hur dessa beaktas.

Processen

Att utarbeta en ny översiktsplan följer en process enligt Plan- och bygglagen. Under processen 
�nns �era tillfällen då det är möjligt för myndigheter, föreningar, företag och invånare att ge 
sina synpunkter. Redan innan planförslaget har tagits fram har kommunen genomfört en tidig 
dialog då det varit möjligt att komma med förslag för kommunens framtida utveckling. Läs mer i 
avsnittet Dialog- och samrådstillfällen. Nu har ett planförslag arbetats fram och det är möjligt att 

yttra sig under samrådet. Efter samrådet kommer kommunen att bearbeta förslaget utifrån 
synpunkterna, sedan kommer ett nytt förslag att �nnas tillgängligt att yttra sig på under 
granskningen. Efter att kommunen justerat de sista synpunkterna kommer översiktsplanen att 
antas i kommunfullmäktige.

Nuvarande översiktsplan
6
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Sävsjö kommuns be�ntliga översiktsplan består av Översiktsplan 2012, en fördjupad 
översiktsplan för Stockaryd från 2009 och ett tematiskt tillägg som handlar om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge från 2011. De kommer att ersättas av den här nya 
översiktsplanen som omfattar hela kommunen.
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Läsanvisning för översiktsplanen

Det här är en digital översiktsplan, vilket innebär att planen är interaktiv och att text kopplas 
samman med en interaktiv plankarta i vissa avsnitt. Det är också möjligt att ladda ner 
planen och skriva ut den. I det här avsnittet beskrivs hur man läser översiktsplanen och vilka 
delar den består av.

Översiktsplanen består förutom av en planbeskrivning och en plankarta också av en 
miljökonsekvensbeskrivning.

Att läsa översiktsplanen

Den digitala översiktsplanen fungerar likadant som en vanlig hemsida. För att navigera mellan 
olika avsnitt är det enklast att använda sig av meny-knappen eller sök-knappen uppe i högra 
hörnet. Där kan man snabbt hitta det man söker efter.

På vissa sidor �nns interaktiva kartor. I dessa är det möjligt att själv släcka och tända lager 
genom att klicka på meny-knappen uppe i hörnet med tre streck och sedan klicka på respektive 
lager. För att visa mer information om ett objekt är det möjligt att klicka på objekten och sedan 
på den länk som dyker upp.

Det går också att skriva ut hela dokumentet genom att klicka på länken nedanför. Det �nns 
också en kartbilaga som går att skriva ut.

Översiktsplanen i utskrivbart format  

Kartbilaga i utskrivbart format  

OBS! Instruktionsfilm (jfr. Ödeshögs kommun). 

Planbeskrivningen

Översiktsplanens planbeskrivning är uppdelad i fem avsnitt där Inledning beskriver vad en 

översiktsplan är och processen med att ta fram en översiktsplan samt några grundläggande 
förutsättningar för kommunen och vilka mål, planer och program som är relevant för 
översiktsplanen. I avsnittet om Utvecklingsinriktning framgår ett antal fokusområden som tagits 

fram och som fungerar som övergripande ställningstaganden för hela planen. Där �nns också 
en strukturbild som visar funktioner och funktionella samband inom kommunen på en 
övergripande nivå. 

Det tredje avsnittet heter Mark- och vattenanvändning och redovisar kommunens 

ställningstaganden och intentioner för bebyggelsens och mark- och vattenanvändningens 
utveckling. I avsnittet Hänsyn och tillhörande ställningstaganden framgår de förutsättningar som 
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kommunen har tagit hänsyn till vid framtagandet av planen och tillhörande ställningstaganden. I 
slutet av översiktsplanen framgår i avsnittet Genomförande hur kommunen avser att säkerställa 

att planen kan genomföras.

Plankartan

Översiktsplanens plankarta består av en interaktiv webbkarta som redovisar översiktsplanens 
olika kartlager. Plankartan �nns invävd i texten i den digitala kartan men går också att nå via den 

här länken . Strukturen i webbkartan följer rubrikerna i planbeskrivningen: Utvecklingsinriktning, 

Mark- och vattenanvändning samt Hänsyn och tillhörande ställningstaganden.

Kommunala ställningstaganden

I översiktsplanen �nns ett antal kommunala ställningstaganden. Dessa redovisas i gråa rutor för 
att framgå tydligt. Ställningstagandena härrör först och främst från fokusområdena och 
strukturbilden, men också från bland annat nationella, regionala och lokala mål, planer och 
program. De fungerar som underlag för kommande beslut om mark- och vattenanvändning och 
annan utveckling i kommunen. Översiktsplanens ställningstaganden är vägledande men inte 
juridiskt bindande.  

Kommunalt ställningstagande 

Kommunala ställningstaganden redovisas i gråa rutor med blå text.
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Dialog- och samrådstillfällen

Arbetet med den nya översiktsplanen sker enligt Plan- och bygglagen med samråd och 
granskning. Innan arbetet med en ny översiktsplan påbörjades höll dessutom kommunen en 
tidig dialog med allmänheten och särskilda intressenter för att fånga upp förslag redan 
tidigt. I Plan- och bygglagen 3 kap. 12-18 § framgår ramarna för hur dialog- och 
samrådstillfällen ska gå till vid framtagandet av översiktsplaner.

Tidig dialog

Inför arbetet med översiktsplanen har Sävsjö kommun haft tidiga dialoger med representanter 
från olika delar av kommunen. Det har också funnits möjlighet för allmänheten att lämna 
förslag till översiktsplanen genom en e-tjänst som fanns tillgänglig under våren och sommaren 
2021. Syftet med dialoginsatserna har varit att ge allmänheten och berörda organisationer 
möjlighet att komma med förslag tidigt i processen. 
Dialoger har hållits med elever i fyra skolklasser i de fyra tätorterna samt med 
samhällsföreningarna i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik och med 20+-nätverket som 
representeras av de företag i kommunen som har �er än 20 anställda.

Alla förslag som har kommit in i samband med den tidiga dialogen har hanterats, men det 
innebär inte att alla förslagen kommer att tillgodoses. Under arbetet med att ta fram ett 
planförslag har kommunen gjort avvägningar för att bedöma vilken markanvändning och vilka 
ställningstaganden som är bäst lämpade. Resultatet från den tidiga dialogen har sammanställts 
i en redogörelse som �nns att läsa här   .

Samråd

Samrådet är en viktig del av översiktsplaneprocessen och syftar till att få fram ett bra 
beslutsunderlag och att ge möjlighet att påverka. Under samrådet ska både myndigheter och 
kommunens medlemmer ges möjlighet att komma in med synpunkter.
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Samrådet för översiktsplanen pågår mellan den 20 juni och den 20 september 2022. Under 
samrådet går det att ta del av översiktsplanen digitalt via kommunens hemsida, men det är 
också möjligt att läsa kortversioner av översiktsplanen och få mer information på kommunens 
bibliotek och på kommunalhuset. Information om samrådet skickas ut via kommunens 
informationskanaler och lokal nyhetsmedia.

Under samrådet kommer också ett antal samrådsmöten att hållas då det �nns möjlighet för 
allmänheten att komma och ställa frågor. Gå in på savsjo.se/översiktsplan  för att få veta mer.

Granskning

Innan kommunens politiker beslutar att anta översiktsplanen ska planförslaget granskas under 
minst två månader. Då ska myndigheter och kommunens medlemmar ges möjlighet att komma 
in med synpunkter en sista gång. Efter att planförslaget varit ute på granskning får mindre 
ändringar göras innan beslut. Om planförslaget ändras väsentligt ska kommunen låta förslaget 
granskas på nytt.
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Sävsjö kommun

Sävsjö kommun är en småländsk landsbygdskommun med en yta på ungefär 700 km² och 
med nästan 12 000 invånare. Det strategiska läget mellan storstäderna Jönköping och Växjö, 
mellan tillväxtorterna Vetlanda och Värnamo samt placeringen mitt emellan sjukhusen i 
Eksjö och Värnamo gör Sävsjö kommuns placering central i Småland. Kommunen har en lång 
historia och ett intressant kulturarv som på �era sätt präglats av Sveriges utveckling och 
som ännu syns i landskapet.

Befolkning

Sävsjö kommuns befolkning har ökat i antal varje år sedan 2013 efter att sedan början av 1990-
talet minskat de �esta åren. Folkmängden har stigit från strax under 11 000 personer år 2013 till 
mer än 11 700 år 2020. Folkökningen de senaste åren har framförallt berott på ett positivt 
�yttnetto med �er in�yttade personer än ut�yttade, varav de �esta har �yttat in från utlandet.

Två olika befolkningsprognoser, en från SCB och en framtagen av statistikenheten på 
Jönköpings kommun, ligger till grund för planeringen av kommunens framtida bostadsbehov. 
En fördjupning av analysen �nns att läsa i Sävsjö kommuns bostadsförsörjningsplan. 
Prognoserna pekar mot en fortsatt ökning av folkmängden i kommunen, men skiljer sig ändå. 
Enligt befolkningsframskrivningen från SCB beräknas folkmängden att öka kraftigt fram till 2030 
till 13 300 personer och enligt prognosen från Jönköpings kommun beräknas folkmängden öka 
till 11 925 år 2030. Gemensamt för de båda prognoserna är att den absolut största ökningen 
förväntas bland den del av befolkningen som är 80 år eller äldre. Därför behövs framförallt �er 
bostäder som passar personer som är 80 år eller äldre. Idag bor många av de som 2030 
kommer att vara 80 år eller äldre i småhus och genom att bygga �er bostäder för äldre blir 
också �er småhus i kommunen tillgängliga för yngre.
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Diagram som visar befolkningsutvecklingen i kommunen från 1968 till 
2020. Under 1990-talet sjönk befolkningen kraftigt för att sedan under åren 
från 2010 öka igen.

Av kommunens befolkning bor ungefär hälften i centralorten Sävsjö, en fjärdedel bor i de andra 
tre tätorterna Vrigstad, Stockaryd och Rörvik och en fjärdedel bor på landsbygden. Under 
många år har befolkningen på landsbygden minskat, men sedan 2015 går det att se att 
befolkningen ökar i hela kommunen – även landsbygden. För Vrigstad, Stockaryd och Rörvik har 
folkmängden varit relativt stabil sedan mitten av 1990-talet och för Sävsjö har befolkningen ökat 
stadigt sedan år 2000.

Då tre fjärdedelar av kommunens invånare �nns inom de fyra tätorterna är det viktigt att arbeta 
för att säkra servicen i första hand i dessa orter. En säkerställd service i tätorterna innebär också 
att servicebehovet i den omgivande landsbygden kan försörjas, och att stora delar av 
kommunen täcks in.
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Diagram som visar befolkningsutvecklingen i kommunens olika delar vart 
femte år mellan 1970 och 2020. Efter att ha sjunkit under flera decennier 
har befolkningen på landsbygden de senaste åren börjat öka igen. 
Befolkningen i tätorterna har överlag varit mer stabil.

Sävsjö kommun har delats in i sju olika statistiska geogra�ska enheter av SCB som underlag för 
statistik om demogra�ska förhållanden i kommunen. Områdena är indelade på ett sätt så att 
folkmängden är någorlunda lika i alla. Områdena är: Sävsjö västra, Sävsjö östra, Sävsjö södra 
(Hägneområdet), Vrigstad, Stockaryd, Sävsjös norra landsbygd och Sävsjös södra landsbygd 
inklusive Rörvik.

Generellt är det många likheter i de demogra�ska förhållandena i de olika områdena. 
Ålderssammansättningen är någorlunda jämn över hela kommunen.

När det gäller andelen utlandsfödda däremot skiljer det sig ganska mycket mellan olika 
områden. I Sävsjö tätort och Stockaryd är andelen utlandsfödda som störst (över 20 %), medan 
landsbygdsområdena och Vrigstad har en lägre andel utlandsfödda. Allra störst andel 
utlandsfödda �nns i södra Sävsjö.

Andelen personer som bor i �erbostadshus och i hyresrätter är mycket större i tätorterna än i 
landsbygdsområdena. Men generellt bor många i småhus i hela kommunen. Inkomstnivåerna 
(medianvärdet) är också större på landsbygden än i tätorterna.

Sävsjö kommun i regionen
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Sävsjö kommun är beläget mitt i Småland i södra delen av Jönköpings län med gräns mot 
Kronobergs län. Sävsjö kommun gränsar till kommunerna Värnamo, Vaggeryd, Nässjö, Vetlanda, 
Växjö och Alvesta. Södra stambanan skär genom kommunen och är en viktig transportled som 
binder samman Sävsjö med regionala noder, men också med större storstadsområden som 
Stockholm och Öresundsregionen. Riksväg 30 som bland annat passerar Vrigstad är en viktig 
länk mellan de regionala centralorterna Jönköping och Växjö. Andra orter av regional betydelse 
för kommunen är Vetlanda, Nässjö, Värnamo och Eksjö med viktiga funktioner som skapar goda 
förutsättningar för pendling inom regionen. Läs mer i avsnittet Mellankommunala och regionala 

frågor.
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Mark- och vattenförutsättningar

I det här avsnittet redovisar översiktsplanen förutsättningarna i Sävsjö kommun gällande 
mark- och vattenförhållanden. Förutom att övergripande redovisa vilka mark- och 
vattenförhållanden som �nns idag så redovisas också förutsättningarna för jord- och 
skogsbruksmarken, materialhushållning och strandskyddade områden.

Mark

Sävsjö kommun är i huvudsak del av ett småskaligt och kuperat kulturlandskap som domineras 
av skog. Kommunen är belägen på småländska höglandet med höjder som når över 300 meter 
över havsnivån. Eftersom hela kommunen ligger över höga kusten-linjen åter�nns ofta bördiga 
jordar i höjdlägen. Den högt liggande odlingsbebyggelsen kännetecknas av ett småbrutet 
landskap med en ålderdomlig karaktär som består av landskapselement såsom rösen, 
stenmurar och naturbetesmarker.

Vattenvägarna och deras dalgångar har sedan stenåldern varit viktiga bosättningsbygder. 
Utmed Vrigstadsån och Ljungaån dominerar odlingslandskapet, liksom i anslutning till de gamla 
sockencentrumen. Söder om Vrigstad och norr om Stockaryd �nns större myrområden och 
södra delen av kommunen domineras av ett mer sjörikt landskap. I nordvästra delen av 
kommunen �nns kommunens mest höglänta områden med stora skogrika områden.  

Mer än 70 % av Sävsjö kommun täcks av skog och ungefär 7 % täcks av sjöar. Jordbruksmark 
täcker ungefär 12 % av marken och 4 % av marken består av bebyggelseområden. Läs mer i 
avsnittet om Areella näringars markanvändning.

Tabell som redovisar mark- och vattenanvändningen i kommunen presenterat i hektar och 
andel från 2015. Källa: Markanvändningen i Sverige, SCB.

Markanvändning Yta mätt i hektar 
2015

Andel av ytan i procent 
2015

Åkermark 5 705 8,40 %

Betesmark 2 621 3,86 %

Skogsmark 48 759 71,78 %

Bebyggd mark och tillhörande 
mark

2 750 4,05 %
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Markanvändning Yta mätt i hektar 
2015

Andel av ytan i procent 
2015

Täkter och gruvområden 672 0,99 %

Golfbanor och skidpistar 3 0,00 %

Vatten 5 026 7,40 %

Övrig mark 7 420 10,92 %

Total landareal (exklusive vatten) 67 930 100,00 %

Vatten

I Sävsjö kommun �nns en vattendelare mellan tre avrinningsområden för tre åar. Det handlar 
om Lagan vars avrinningsområde omfattar större delen av kommunen, Emåns omfattar östra 
delen och Mörrumsåns södra delen. Dessa är i sin tur indelade i mindre delavrinningsområden 
beroende på vilken vattenförekomst (större sjö eller å) vattnet rinner ut i. Eftersom vattnet från 
delavrinningsområdena i kommunen alltid rinner ut i antingen Lagan, Emån eller Mörrumsån så 
påverkar kvaliteten på vattnet i våra sjöar och vattendrag också vattenkvaliteten i de delarna av 
åarnas vattensystem som ligger nedströms och i havet.

Hur kommunen arbetar med den tekniska försörjningen för vatten redovisas i avsnitten om 
vatten- och avloppsförsörjning och dagvatten. I avsnittet om miljökvalitetsnormer redovisas hur 

kommunen arbetar med vattenförvaltningen enligt lagstiftningen om miljökvalitetsnormer. 

Följande vattenförekomster i kommunen har pekats ut som värdefulla av Länsstyrelsen i 
rapporten Värdefulla vatten i Jönköpings län (2009:23) inom ramen för miljömålet om Levande 
sjöar och vattendrag: 

Vallsjön (regionalt särskilt värdefullt vatten för fiske och nationellt särskilt värdefullt vatten för sina 
naturvärden) 

Övingen (nationellt särskilt värdefulla vatten för sina naturvärden) 

Allgunnen (regionalt värdefullt vatten för fiske och nationellt värdefullt för sina naturvärden) 

Vämmesån (regionalt särskilt värdefullt vatten för sina naturvärden) 

Sävsjön och Toftaån (värdefullt för sina kulturmiljövärden) 
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Eksjöhovgårdssjön (värdefullt för sina kulturmiljövärden)

Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet utmed sjöar och vattendrag. Det 
generella skyddet är på 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. 
Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Strandskyddet regleras i 7 kap. i miljöbalken. 

Om det �nns särskilda skäl kan strandskyddet upphävas eller dispens ges för byggande eller 
andra åtgärder inom strandskyddat område. Det är antingen länsstyrelsen eller kommunen 
som beslutar om det. 
Strandskyddsreglerna i miljöbalken ger kommuner möjlighet att peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) för att gynna utvecklingen på landsbygden. I dessa 
kan landsbygdsutveckling användas som särskilt skäl för upphävande av eller dispens från 
strandskyddet. Läs mer i avsnittet om LIS-områden.
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Mål, planer och program

Av en översiktsplan ska det enligt 3 kap. 5 § i Plan- och bygglagen framgå hur kommunen 
avser att ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling i kommunen. Följande mål, planer och program bedöms ha betydelse för 
kommunens fysiska utveckling. Även internationella och lokala mål, planer och program av 
betydelse för kommunens fysiska planering redovisas i det här avsnittet.

Internationella mål, planer och program

Agenda 2030 och de globala målen

FNs generalförsamling antog 2015 resolutionen Agenda 2030. Agendan förbinder samtliga 
medlemsländer att arbeta för att uppnå en social, ekologisk och ekonomisk hållbar värld till år 
2030. Då utmaningarna i arbetet är globala så är lösningarna oftast lokala. Det övergripande 
syftet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för kvinnor och �ickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. För att förtydliga denna ambitiösa målsättning och underlätta 
arbetet att nå dit har agendan utformat 17 mål och 169 delmål, de så kallade globala målen. Av 
särskilt intresse för översiktsplanen är mål 11 som handlar om att skapa hållbara städer och 
samhällen.

I kommunens utvecklingsstrategi har det fastställts att de globala målen ska fungera som en 
vägledning för Sävsjö kommun i arbetet med den långsiktiga utvecklingen av samtliga 
kommunala verksamheter. De globala miljömålen inkluderar både miljökvalitetsmål som 
folkhälsomål och ger därför en heltäckande målbild för arbetet med en långsiktig och hållbar 
utveckling av kommunen.

Nationella mål, planer och program

De nationella miljökvalitetsmålen

Sverige har utformat 16 nationella miljömål och 29 etappmål. Etappmålen är menade att 
vägleda miljöarbetet för att stegvis uppnå de nationella miljömålen. Det så kallade 
generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en 
generation. Eftersom generationsmålet infördes 1999 så ska generationsmålet vara uppfyllt till 
2020-2025.

Regionala åtgärdsprogram till de nationella miljökvalitetsmålen
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På regional nivå har det tagits fram fem regionala åtgärdsprogram som syftar till att 
tillsammans skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen. I alla åtgärdsprogram �nns 
åtgärder som är relaterade till översiktsplanering. I programmet Hälsans miljömål framgår det 
bland annat att kommunerna ska göra en fördjupad genomlysning av målet God bebyggd miljö i 
sina respektive översiktsplaner.  

De regionala åtgärdsprogrammen är: 

Hälsans miljömål 2016-2020 

Vattnets miljömål 2017-2021 

Grön handlingsplan 2018-2022 

Minskad klimatpåverkan 2021-2025 

Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

Strategi för Levande städer 

Regeringen antog 2018 en strategi för levande städer som presenterar regeringens strategi för 
en hållbar stadsutveckling. Strategin innehåller övergripande mål och etappmål för att nå 
miljökvalitetsmålet om God bebyggd miljö. Målen handlar framförallt om att i den fysiska 
planeringen arbeta för att öka andelen persontransporter med kollektivtra�k, cykel och gång 
samt att ta hand om och utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. 

Sveriges energi- och klimatmål

Sveriges energi- och klimatmål utgår från den lagstiftning som har tagits fram av EU. I den 
regionala klimat- och energistrategin för Jönköpings län preciseras målen utifrån regionala 
förhållanden. Följande nationella mål är uppsatta till år 2030 och framåt: 

Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i 
Sverige

Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990 (gäller verksamheter som 
inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter)

Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 
2010

Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom minskad 
energiintensitet) 

Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar (men det är inte ett stoppdatum som förbjuder 
kärnkraft) 

De folkhälsopolitiska målen 
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Riksdagen har satt upp åtta folkhälsopolitiska mål för en långsiktig och förebyggande struktur i 
det nationella folkhälsoarbetet. Ett av de berörda målområdena är Boende och närmiljö som 
handlar om att alla ska ha tillgång till en god boendemiljö, vilket även omfattar bostadens 
omgivning. Region Jönköpings län har tagit fram en strategi för folkhälsa, läs mer om den längre 
ner. 

De friluftspolitiska målen 

Riksdagen har satt upp tio friluftspolitiska mål som syftar till att säkerställa människors rätt att 
vara ute i naturen och utöva friluftsliv. De två målen som är av störst relevans för den fysiska 
planeringen handlar om att säkerställa tillgänglig natur för alla och att skapa eller bibehålla 
attraktiv tätortsnära natur. I den gröna handlingsplanen för Jönköpings län 2018-2022 �nns 
insatser och åtgärder samt en vägledning för grön infrastruktur i samhällsplaneringen som 
bland annat syftar till att uppfylla målen.

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Regeringen håller på med en ny nationell infrastrukturplan som förväntas bli klar 2022.  

Regeringen fastställde 2018 en nationell tra�kslagsövergripande plan för 
transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029. Planen de�nierar de infrastruktursatsningar 
som är prioriterade nationellt och syftar till att bidra till en omställning till ett fossilfritt 
välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade 
förutsättningar för näringslivet. Inga av de omnämnda infrastruktursatsningarna omfattar 
Sävsjö kommun.

Regionala mål, planer och program 

Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020-2035 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en samlad strategi för Jönköpings läns regionala 
utvecklings- och tillväxtarbete. RUSens vision säger att Jönköpings län ska vara Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och tillgängliga region år 2035, vilket innebär goda möjligheter till boende i 
attraktiva miljöer, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett 
rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. 

I RUSen framställs också sex strategiområden med tillhörande mål och delstrategier, dessa är: 

En hållbar region 

En attraktiv region 

En tillgänglig region 

En smart region 
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En kompetent region 

En global region 

Översiktsplanen berörs framförallt av strategiområdena om en hållbar och en attraktiv region, 
och bland annat av delstrategier om miljömässig hållbarhet, klimatanpassning, tillgänglighet och 
goda livsmiljöer. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings län 

Region Jönköpings län har tagit fram ett regionalt tra�kförsörjningsprogram för Jönköpings län 
som redovisar mål och inriktning för den regionala kollektivtra�ken. Flera av målen berör 
framförallt kollektivtra�kverksamheten – såsom mål om resandemål, kundnöjdhet, tillgänglighet 
och miljö. Målen som är mest intressant för översiktsplanen berör marknadsandelsmålet – att 
resandet med kollektivtra�ken ska öka – och mål om nåbarhet. Nåbarhetsmålet innebär att 85 
% av länets befolkning ska ha närmare än 1000 meter till närmaste hållplats eller station (med 
minst 8-12 turer varje vardag). I målet framgår det att kommunernas arbete med förtätning av 
bostäder utmed be�ntliga kollektivtra�kstråk och i närheten av be�ntliga hållplatslägen är 
viktigt för att målet ska kunna uppnås. 

I regionens planering för framtida utbud av kollektivtra�k framgår att det ska �nnas en god 
kollektivtra�kförsörjning mellan angränsande kommunhuvudorter där det är möjligt att ordna 
under 60 minuter. Det innebär att det i framtiden kan öppnas upp för nya kollektivtra�klinjer 
från Sävsjö till både Värnamo och till Vaggeryd. Programmet fastställer också att orter med 
mindre än 1000 invånare inte ska prioriteras när det gäller regionala kollektivtra�kstråk – vilket 
kan komma att innebära att Rörvik inte prioriteras på regional nivå. 

Regional transportplan för region Jönköping 2018-2029

Region Jönköpings län håller på med en ny regional transportplan som förväntas bli klar 2022. 

Region Jönköpings län har tagit fram en regional transportplan som redovisar vilka 
infrastruktursatsningar som ska genomföras fram till 2029. Transportplanen kan revideras 
årligen och beslut om �nansiering sker löpande. I planen genomförs analyser för att ordna 
satsningar utifrån samhällsekonomisk nytta och hur dessa bidrar till ett klimate�ektivt och 
konkurrenskraftigt transportsystem. 

Inga av de större infrastruktursatsningarna omfattar Sävsjö kommun. Däremot omfattas 
kommunen av små investeringar i form av underhåll av be�ntlig transportinfrastruktur och 
utveckling av hållplatslägen. En av åtgärderna som omnämns är en tillgänglighetsanpassning 
och uppfräschning av stationsområdet i Sävsjö tätort. Denna är planerad att genomföras 2022. 

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en regional klimat- och energistrategi. Strategin 
redovisar vilka insatser som behövs från olika aktörer i länet för att länets klimatpåverkan ska 
minska tillräckligt snabbt. I strategin framkommer länets vision om att vara ett plusenergilän 
senast 2045. Tre övergripande mål har satts för att synliggöra vad olika aktörer i länet behöver 
fokusera på: 

Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år. 

Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar2 
och mängden är minst 10 000 GWh/år. 

Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som minskar sårbarheter 
och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län. 

De tre målen är av relevans för den fysiska planeringen och utifrån dem är det viktigt att arbeta 
för minskad klimatpåverkan, förbättra förutsättningarna för ökad energiproduktion och att 
arbeta med klimatanpassning. 

Ett jämställt Jönköpings län – Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 
2018-2020 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en jämställdhetsstrategi som ska verkar för att de 
jämställdhetspolitiska målen för genomslag i länet. Utifrån jämställdhetsstrategin är det 
framförallt viktigt att integrera jämställdhetsperspektivet i arbetet med fysisk planering. En 
viktig aspekt av jämställdheten som framhålls i strategin är att aktivt arbeta för att inkludera 
både män och kvinnor i möjligheter till påverkan på den fysiska planeringen och samhällets 
utveckling. 

Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en integrationsstrategi som de�nierar ett antal 
fokusområden som länet behöver arbeta med utifrån ett etniskt och kulturellt perspektiv. De 
fokusområden som berör den fysiska planeringen handlar framförallt om ett fördomsfritt och 
inkluderande samhälle och tillgång till bostäder för utrikes födda. 

Regional livsmedelsstrategi 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en livsmedelsstrategi för Jönköpings län för att 
skapa bättre förutsättningar för livsmedelsproduktionen i länet. Tillgången till odlingsbar 
jordbruksmark lyfts i strategin fram som viktigt för att kunna bibehålla och öka produktionen av 
livsmedel i länet. 

Regionalt serviceprogram 
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Region Jönköpings län har ansvar för det regionala serviceprogrammet. Programmet ska skapa 
förutsättningar för möjligheten att bo, arbeta och driva näringar i hela länet. I programmet har 
särskilda riktlinjer fastställts för vilka näringar som kan få stöd i glesbygd och områden med 
vikande befolkningsunderlag. För Sävsjö kommun innebär det bättre förutsättningar för 
livsmedelsbutikerna och annan service i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik. 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, regional 
strategi och handlingsplan 

Region Jönköpings län har tagit fram en strategi som syftar till att förbättra folkhälsan i länet. I 
strategin �nns ett strategiskt mål om jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet. Under det 
målet lyfts den byggda miljön och människors närmiljö fram som viktig för folkhälsan. Tillgång 
till grönområden och en meningsfull fritid är viktigt för människors hälsa och välbe�nnande. 

Regional vattenförsörjningsplan

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Jönköpings län pekas ett antal viktiga 
vattenresurser ut som är belägna inom Sävsjö kommun. Dessa har lyfts fram utifrån att de 
långsiktigt kan komma att behövas för att säkerställa det framtida behovet av vatten. De 
vattenförekomster som pekas ut och som ligger i kommunen listas i tabellen nedan.

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Kronobergs län pekas ytvattentäkterna Stora 
Värmen och Allgunnen ut som viktiga för dricksvattenförsörjningen i Växjö kommun. Båda 
vattentäkterna ligger till stor del i Sävsjö kommun. Läs mer om hur kommunen tar hänsyn till 
den regionala vattenförsörjningsplanen i avsnittet om Vatten och avlopp.

Lokala mål, planer och program 

Utvecklingsstrategi 2020-2026 för Sävsjö kommun med sikte på 2030 

Sävsjö kommun har utformat en utvecklingsstrategi som grundar sig i visionen om att Sävsjö 
kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun samt Agenda 
2030. Till utvecklingsstrategin �nns en värdegrund och mål för den kommunala verksamheten 
men också ett antal utvecklingsområden för kommunen. Översiktsplanens övergripande 
fokusområden har grundat sig framförallt på utvecklingsstrategins vision och 
utvecklingsområden samt Agenda 2030. 

De nio utvecklingsområdena beskrivs i en bilaga till strategin och �era av dem berör den fysiska 
planeringen i hög grad. Här kan nämnas Ungdomars initiativ och engagemang, Säkra och 
snabba kommunikationer, Kreativa och o�entliga miljöer i hela kommunen, Klimatsmarta livs- 
och boendemiljöer, Entreprenörskap för framtiden, Öppenhet och gemenskap och Alla får plats 
hela livet. 
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Bostadsförsörjningsplan 

Kommunens bostadsförsörjningsplan är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen ska 
skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. Syftet med 
planen är bland annat att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. I planen framgår också kommunens mål för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet och vilka insatsområden som planeras för att nå de uppsatta 
målen. 

I bostadsförsörjningsplanen �nns en analys för framtida bostadsbehov för olika grupper utifrån 
bland annat befolkningsprognoser och marknadsförutsättningar. I kommunen förväntas 
framförallt en ökning av andelen personer över 80 år, vilket skapar ett ökat behov för den 
gruppen. I övrigt är det viktigt att hela tiden ha en planberedskap för olika behov för att kunna 
säkerställa att alla får tillgång till bostäder. I planens andra insatsområde framgår det att det ska 
�nnas planberedskap för boenden i olika upplåtelseformer i kommunens fyra tätorter. 

Livslust hela livet – Äldreplan 2018-2023 för Sävsjö kommun med sikte på 
2030 

Sävsjö kommun har tagit fram en Äldreplan med syfte att skapa förutsättningar för ett gott 
äldreliv. I planen �nns ett antal prioriterade utvecklingsområden, där Klimatsmarta 
boendemiljöer, Säkra och snabba kommunikationer och Kreativa o�entliga miljöer är av störst 
relevans för den fysiska planeringen. I korthet handlar det om att väga in äldres behov vid 
uppförande av bostäder, utformning av o�entliga platser och kollektivtra�kplanering. 

Integrationspolitiskt program 2016-2022 

Sävsjö kommun har tagit fram ett integrationspolitiskt program som ska ge förutsättningar för 
människor att ingå i samhällsgemenskapen utan att behöva göra avsteg från sin egen kulturella 
och etniska identitet. Programmet utgår från nationella och regionala mål och redovisar ett 
antal mål och insatser för att hantera frågor kring integration utifrån ett lokalt behov. 
Insatsområdet om bostäder som tar hänsyn till mångfald berör den fysiska planeringen i hög 
grad. Målen om ett tolerant samhälle och demokratiskt in�ytande är viktiga för att säkerställa 
in�ytande i samhällsutvecklingen oberoende av etnisk och kulturell bakgrund. 

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 

Sävsjö kommun har tagit fram ett handlingsprogram för skydd och säkerhet som ska skapa 
förutsättningar för ett tryggt och säkert samhälle. I den fysiska planeringen handlar det 
framförallt om att arbeta förebyggande för att minska antalet nödlägen i kommunen. 
Programmet bygger på en risk- och sårbarhetsanalys som kartlägger och beskriver de risker 
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samt sårbarheter som kommunen står inför. Det förebyggande arbetet samordnas av 
hållbarhetsrådets tre arbetsgrupper som också tar fram de insatser som kommunen behöver 
arbeta med. I den fysiska planeringen berörs framförallt klimatanpassning, suicid och olyckor. 

Gång- och cykelplan 

Sävsjö kommun har tagit fram en gång- och cykelplan som ska bidra till sammanhållna 
satsningar för att gynna fotgängare och cyklister i hela kommunen. Vid framtagande av planen 
har inventeringar av behov genomförts och i planens tillhörande åtgärdsprogram redovisas 
konkreta åtgärder för att förbättra tra�ksituationen för fotgängare och cyklister. 

Avfallsplan

En Avfallsplan är under framtagande av Kretslopp Sydost. 
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Mellankommunala och regionala frågor

Enligt Plan och bygglagen 3 kap. 5 § ska översiktsplanen redovisa områden och 
verksamheter som berör �era kommuner eller som är av regional betydelse. Dessa 
redovisas här. 

Sävsjö kommun gränsar till sex kommuner: Värnamo, Vaggeryd, Nässjö, Vetlanda, Växjö och 
Alvesta. Växjö och Alvesta ligger inom Region Kronoberg, medan de andra kommunerna 
ligger i Region Jönköpings län som även Sävsjö kommun tillhör. Tillsammans med Vetlanda, 
Nässjö, Eksjö och Aneby är Sävsjö med i Höglandsförbundet som är ett kommunalförbund 
för ett antal olika mellankommunala samarbeten. 

Genom att samarbeta med grannkommuner om regionala frågor och gemensamma 
intressen skapas goda förutsättningar för att tillsammans driva en hållbar utveckling.

Mellankommunal transportinfrastruktur

Sävsjö kommun är beroende av en fungerande infrastruktur och en fungerande kollektivtra�k 
för att ha en bra kontakt med sina grannkommuner. Såväl studenter som arbetspendlare kan 
smidigt åka till och från Jönköping via Nässjö och likaså till och från Växjö via Alvesta. I området 
�nns omkring Sävsjö kommun �nns också många tätorter med etablerade arbetsgivare i form 
av till exempel husföretag eller mindre industrier. Det är viktigt att även det �nmaskiga 
kollektivtra�knätet möjliggör pendling mellan mindre tätorter. En väl utbyggd kollektivtra�k är 
viktig både för pendling och för fritids- och besöksresor. Läs mer under avsnittet om 
kollektivtrafik och under avsnittet om pendling.  

Väginfrastruktur

Väg 30 är en av de viktigaste transportlänkarna till och från Sävsjö kommun. Vägen är en 
transportnod med många tunga fordon som försörjer företag och intilliggande regioner med 
råvaror. En av vägens absolut viktigaste funktioner är att förse kommunen med 
pendlingsmöjligheter för att säkra kompetensförsörjningen. Väg 30 har en viktig funktion för att 
skapa möjligheter till pendling till och från storstadsområdena Jönköping och Växjö – men är 
också viktig för grannkommunerna Vaggeryd och Alvesta. 

Väg 30 är också en transportlänk som är viktig för godstransporter av råvaror och färdiga 
produkter för företag både lokalt, regionalt och nationellt. Stockarydsterminalen är en av 
Sveriges största öppna råvaruterminaler för träråvara och ligger i nära anslutning till väg 30 som 
alltså fungerar som en väldigt viktig länk för transporter av träråvara – både lokalt och regionalt. 
För Stockarydsterminalen och för andra företag i närområdet �nns ett behov av att frakta gods 
nationellt – där Riksväg 30 fungerar som en viktig länk ut mot europaväg E4 och vidare norrut 
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samt mot Växjö och vidare mot bland annat hamnen i Karlskrona. Läs mer om under avsnittet 
om Väg.

Godstransporter

Södra stambanan betyder mycket för kommunen. Stockarydsterminalen möjliggör idag en 
över�yttning från väg till järnväg för många virkestransporter. Terminalen är lokaliserad med 
hänsyn till stambanans förutsättningar och skogsnäringens behov och utvecklingen av 
terminalen bör ske utifrån regionala behov.

Grön och blå infrastruktur och friluftsområden 

Utmed kommunens gränser �nns �era viktiga områden för grön och blå infrastruktur samt 
friluftslivet. Områdena har identi�erats i samråd med grannkommunerna och utgör områden 
med �era olika värden. Områdena lyfts också fram i översiktsplanens strukturbild.  

Höglandets barrskogsområde 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en regional handlingsplan för arbetet med grön 
infrastruktur. I den framgår bland annat att det �nns en stor värdetrakt för barrskog i 
kommunens nordvästra del som kallas Höglandets barrskogsområde och som ansluter till 
Vaggeryds och Nässjö kommuner. Området omfattas av �era naturreservat – bland annat 
Hattens, Västermarkens och Rönnbergens naturreservat i Sävsjö kommun – som alla gränsar 
mot Vaggeryd respektive Nässjö kommuner. Inom området �nns också Brunnstorpsmossen 
som är ett riksintresse för naturvård. Även om området också omfattas av olika 
riksintresseanspråk från Försvarsmakten så får det också anses vara ett relativt opåverkat 
område med goda förutsättningar för utveckling av friluftsliv och naturturism – där bland annat 
Tomtabacken redan idag är ett vanligt besöksmål. 

Ruskenområdet och Vrigstadsån 

I Värnamo kommun, nära gränsen mot Sävsjö, ligger Rusken. Området kring Rusken har stora 
naturvärden – och området pekas ut i Värnamo kommuns översiktsplan som ett friluftsområde 
och stort opåverkat område. Vrigstadsån rinner ut i Rusken vid Långö och är ett viktigt 
vattendrag för �ske och friluftsliv. Området utmed stora delar av Vrigstadsån samt området 
öster om Rusken i Sävsjö kommun utgör också ett opåverkat område. Här �nns dessutom 
naturvärden i form av tre riksintresseområden för naturvård – Söndra, Spjutamossen och 
Trälbomossen. Området har goda förutsättningar för utveckling av friluftsliv och naturturism. 

Höjdvärend 
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I norra delen av Kronobergs län �nns ett område som kallas Höjdvärend. Området pekas ut i 
Växjö kommuns översiktsplan som ett område lämpligt för naturturism. Området ansluter till 
hela den sydöstra delen av Sävsjö kommun som i översiktsplanen från år 2000 pekades ut som 
ett stort opåverkat område. På Sävsjö kommuns sida om gränsen �nns �era värdefulla natur- 
och friluftsområden. Bland annat kan nämnas sjöarna Allgunnen, Övingen (dessutom 
Natura2000-område), Frissjön och Linnesjön, �era riksintresseområden för naturvård och det 
länsöverskridande naturreservatet Kråketorpsskogen som sträcker sig över Sävsjö, Växjö och 
Vetlanda kommuner. Höjdvärendområdet har goda förutsättningar för utveckling av friluftsliv 
och naturturism. 

Vallsjön 

Vallsjön ligger inom Sävsjö och Nässjö kommuner och utgör dricksvattentäkt för Sävsjö 
kommun samt reservvattentäkt för Vetlanda kommun. En god vattenkvalitet i sjön är viktig för 
dricksvattenförsörjningen inom ett stort område. Sjön är också viktig för �sket och utgör 
Natura2000-område. 
Stora Värmen och Allgunnen 
Sjöarna Stora Värmen och Allgunnen med omnejd utgör dricksvattentäkter både för Lammhult i 
Växjö kommun och för Rörvik. En god vattenkvalitet i sjöarna är viktig för 
dricksvattenförsörjningen för Lammhult och Rörvik. 

Lagans, Emåns och Mörrumsåns avrinningsområden 

Sävsjö kommun ligger inom Lagans, Emåns och till en liten del i Mörrumsåns 
avrinningsområden. För att samverka inom vattenfrågor med berörda kommuner ingår Sävsjö 
kommun i Lagans och Emåns vattenråd.
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Utvecklingsinriktning

Utvecklingsinriktningen är vägledande för den långsiktiga samhällsutvecklingen i Sävsjö 
kommun. Den visar i grova drag kommunens långsiktiga intentioner för den fysiska 
utvecklingen i kommunen. Utvecklingsinriktningen består av två delar - fokusområden och 
en strukturbild. 

De tre fokusområdena redovisar kommunens generella inriktning för den fysiska 
planeringen och är vägledande för de ställningstaganden som �nns i översiktsplanen. 
Fokusområdena är också vägledande i avvägningar mellan olika intressen. Fokusområdena 
bygger på kommunens vision som säger att vi i Sävsjö kommun tillsammans skapar Sveriges 
mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun. 

Förutom de tre fokusområdena sätts också en målbild om att planeringen ska skapa 
förutsättningar för 13 000 personer år 2030 och 14 000 personer år 2040. Det är en ambitiös 
målbild, men den går hand i hand med de senaste årens befolkningstillväxt och några av de 
befolkningsprognoser som �nns tillgängliga för kommunen. Totalt innebär det en 
befolkningsökning på 2300 personer fram till år 2040. 

Strukturbilden redovisar övergripande på en karta kommunens prioriteringar för framtida 
utveckling. På kartan redovisas viktiga stråk eller områden som kommer att prioriteras i den 
framtida planeringen. Även strukturbilden är vägledande för de ställningstaganden och 
avvägningar som �nns i resten av översiktsplanen.
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Fokusområden

Utifrån Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi har tre fokusområden tagits fram för den 
fysiska planeringen. Dessa fokusområden är vägledande för de ställningstaganden som �nns 
i översiktsplanen. Fokusområdena är också vägledande i avvägningar mellan olika intressen.

Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga kommun. Det ska vara lätt för barn och 
ungdomar att tryggt och säkert för�ytta sig i sitt närområde och mellan olika målpunkter. 
Viktiga målpunkter för barn och ungdomar – såsom platser för kultur- och fritidsaktiviteter, 
naturområden, lekplatser och skolan – ska vara trygga, inkluderande, jämställda och 
stimulerande. Barn och ungdomar är de som kommer att utgöra framtidens samhälle och 
ska därför särskilt ges möjlighet till att vara delaktiga vid utformning och planering av 
fysiska miljöer.

 

Sävsjö kommun ska vara Sveriges grönaste kommun. Det ska vara självklart för människor, 
föreningar och företag att göra hållbara val. Hållbart resande ska bli ett förstahandsval för 
resor inom kommunen och till andra kommuner. Genom ökad förnybar elproduktion och 
ökad produktion av biobränsle bidrar vi till att Jönköpings län blir självförsörjande på 
förnybar energi.

Sävsjös trädgård ska tillsammans med kommunens småskaliga charm bidra till det goda 
livet. Grön- och blåstrukturen ska vara tillgänglig och sammankopplad och ska präglas av 
hänsyn till den biologiska mångfalden och användandet av ekosystemtjänster. Vid 
nybyggnation ska omvandling och förtätning ge förutsättning för närhet, samtidigt som 
viktiga grönstrukturer ska bevaras och utvecklas. På landsbygden ska bebyggelse 
uppmuntras framförallt utmed be�ntliga stråk och i be�ntliga bystrukturer.

 

Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest inkluderande kommun. O�entliga mötesplatser ska vara 
trygga och tillgängliga för alla och utformas så att många olika människor bjuds in att 
besöka dessa. Det ska �nnas varierande boendemiljöer i olika upplåtelseformer och miljöer 
för näringsverksamheter i hela kommunen för att alla ska kunna bo och verka där de trivs 
bäst. Fiberanslutning och övrig infrastruktur av hög kvalitet i hela kommunen är en nyckel 
för en levande landsbygd och för en stark regional arbetsmarknad. Tillsammans-andan ska 
prägla processerna kring utformning och planering av nya fysiska miljöer och människor 
ska ges möjlighet att bli delaktiga i dessa.
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Strukturbild

Strukturbilden redovisar övergripande på en karta kommunens prioriteringar för framtida 
utveckling. På kartan redovisas viktiga stråk eller områden med hög prioritet i den fortsatta 
planeringen. Strukturbilden är vägledande för de ställningstaganden och avvägningar som 
�nns i resten av översiktsplanen, men också för kommunala ställningstaganden i nationella 
och regionala transportplaneringen.

Strukturbilden som visar den föreslagna utvecklingsinriktningen för
kommunen på en karta.

Länk till översiktsplanekartan. 

Bebyggelsekärnor

Tätorterna Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik pekas i strukturbilden ut som 
bebyggelseområden. Kommunens inriktning är att det är i tätorterna den främsta 
bebyggelseutvecklingen för verksamheter och bostäder ska ske. I kommunens mindre orter och 
byar kan också ny bebyggelse tillkomma men på privata initiativ. I tätorterna ska den mesta 
servicen �nnas och det är också där som den största delen av bostadsbebyggelsen och 
bebyggelse för verksamheterna ska utvecklas. Till och från dessa ska det �nnas goda 
möjligheter att ta sig med kollektivtra�k.

Från Sävsjö tätort har också �era pilar ritats ut där det är lämpligt med en utveckling av den 
tätortsnära landsbygden med mer bostadsbebyggelse. Utmed vägarna mot Komstad, 
Torset/Vallsjön, Femtinge/Bringetofta och Skepperstad �nns höga värden, men också möjlighet 
att utveckla landsbygden.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Natur och friluftsliv

Natur- och friluftsområden har stor betydelse för kommunens attraktivitet. De genererar en rad 
värden och ekosystemtjänster, bland annat i form av rekreation, besöksnäring, biologisk 
mångfald och klimatanpassning. Ett antal större områden med särskilda kvaliteter för natur och 
friluftsliv lyfts fram i strukturbilden. Dessa har stor betydelse för friluftslivet, kultur- och 
naturupplevelser, biologisk mångfald eller för övriga ekosystemtjänster. Dessa områden ska 
värnas, bevaras och utvecklas för att främja besöksnäring, landsbygdsutveckling, naturvärden 
och friluftslivet.

Höglandets barrskogsområde består i Sävsjö kommun av Hattens naturreservat, Västermarkens 

naturreservat och Rönnbergets naturreservat inom Sävsjö kommun samt riksintresseområdet 
för Brunstorpsmossen. På andra sidan kommungränsen – i Vaggeryds och Nässjö kommuner 
�nns bland annat Stensjökvarnsskogens naturreservat, Fallamossen och sydsvenska höglandets 
högsta punkt – Tomtabacken. Området är viktigt för totalförsvaret – vilket innebär 
begränsningar för andra verksamheter och att områdets karaktär i stort kan bevaras.

Vallsjön är en så kallad källsjö och har lyfts fram ett särskilt värdefullt vatten för natur och �ske 

av Länsstyrelsen. Dessutom utgör området både Natura2000-område och en viktig vattentäkt 
för kommunen. Allt detta medför att sjön har höga värden för både friluftsliv och naturen.

Vrigstadsån och Rusken-området ligger i kommunens sydvästra del. Vrigstadsån rinner från 

Köpstad strax nordost om Vrigstad och ner mot Rusken och har höga naturvärden både 
uppströms och nedströms Vrigstad. Uppströms Vrigstad �nns riksintresseområdet Biskopsbo 
med höga naturvärden i form av välbevarade odlingslandskap med naturbetesmarker. 
Nedströms Vrigstad �nns Lundholmen som är ett kommunintresse för naturvård med slättsjöar 
och våtmarker och där �era hotade fågelarter häckar. Öster om Rusken �nns �era viktiga 
mossar som går in i Sävsjö kommun och i Söndra samt utmed Möcklehultsvägen �nns 
välbevarade odlingslandskap.

Höjdvärend kallas ett område i norra delen av Växjö kommun som ansluter till kommunens 

södra och östra del där det �nns �era sjöar och naturområden med höga natur- och 
friluftsvärden. Allgunnen, Övingen, Frissjön och Linnesjön är sjöar med höga värden och i 
området �nns Kråketorpsskogen och Linneåns mader med höga naturvärden.

Kulturmiljö

I Sävsjö kommun �nns ett stort sammanhängande område med höga kulturmiljövärden. 
Sammanhängande kulturmiljöer har höga värden och potential för utveckling av besöksnäring, 
men skapar också en attraktivitet för de som bor i miljön.
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Njudungs folkland är benämningen för den centralbygd som bland annat kännetecknas av �era 

romanska 1100-talskyrkor som uppfördes under 1100-talet och höggravfält från yngre 
järnåldern. Kyrkorna tros ha byggts av hantverkare som var delaktiga i byggandet av Lunds 
domkyrka och har �era likheter. Kyrkorna visar på historiska processer och starka ekonomiska 
strukturer som fanns i det tidigmedeltida Njudung (källa: Jönköpings läns museum   ). För Sävsjö 

kommuns del omfattar området bland annat kyrkorna Hylletofta, Gamla Hjälmseryd, Norra 
Ljunga, Hjärtlanda, Skepperstad och Gamla Vallsjö.

Kommunikationer

Kommunikationsstråken som lyfts fram i strukturbilden är viktiga för att koppla samman 
tätorter inom kommunen och att binda ihop dem med tätorter utanför kommunen. Stråken är 
viktiga för att kunna uppnå ett e�ektivt och hållbart transportsystem där kollektiva 
transportmedel och hållbara godstransporter främjas.

I strukturbilden lyfts viktiga nationella stråk fram som passerar igenom kommunen, men också 
viktiga lokala och regionala kopplingar mellan tätorterna i kommunen och orter i andra 
kommuner. Stråken är viktiga för �era olika tra�kslag, det kan handla om kollektivtra�k, resande 
med persontransport eller cykel.

Det blå stråket som går mellan Stockarydsterminalen – i anslutning till Södra stambanan – och 
väg 30 utgår ifrån behovet av godstransporter och är viktig för att kunna �ytta över 
godstransporter från väg till järnväg och alltså för att kunna uppnå en hållbar utveckling i 
kommunen och regionen.

Ett ställningstagande om en framtida förbifart i Vrigstad syns också i strukturbilden. Läs mer om 
kommunens ställningstagande för förbifart i Vrigstad i projektkatalogens avsnitt om 
transportinfrastruktur i Vrigstad.

Landsbygd

Landsbygden fyller en väldigt viktig funktion för kommunen. Från landsbygden kommer råvara 
till mycket av den produktion som sker i tätorterna – både mat och naturresurser samt mycket 
av energiproduktionen �nns där. Landsbygden innehåller viktiga naturmiljöer för djur och 
växter och innehåller attraktiva livs- och boendemiljöer. Landsbygdens breda potential gör att 
det är svårt att planera för framtiden. På landsbygden eftersträvas byggande i lägen som 
förstärker den nuvarande bebyggelsestrukturen och som bidrar till att stötta lokal utveckling 
och service. Särskilt prioriteras bebyggelse i närheten av kollektivtra�kstråken så att bil inte är 
nödvändigt för vardagsresandet till skola, arbete, handel, service och fritidsaktiviteter.
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Mark- och vattenanvändning

Under avsnitten om mark- och vattenanvändning �nns kommunens ställningstaganden för 
den pågående och framtida mark- och vattenanvändningen. Här �nns dels en projektkatalog 
som redovisar framtida utvecklingsområden samt ett avsnitt som redovisar övergripande 
ställningstaganden.

35

810



Projektkatalogen

I projektkatalogen redovisas kommunens kommande planer gällande nya eller ändrade 
markanspråk. Planerna har sorterats in efter tätort och innehåller beskrivningar av 
kommunens ställningstaganden och identi�erade konsekvenser, samt vilken hänsyn som är 
viktig att ta vid kommande utveckling.
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Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens 
invånare.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens 
invånare. Utgångspunkten har varit att utvecklingen av bostäder ska ske inom två kilometer 
från tågstationen.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort.

Länk till översiktsplanekartan. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tällevad IV

Ställningstagande och konsekvenser

Området utgör en naturlig fortsättning på Tällevad-området. Den sydligaste delen av området 
är redan idag detaljplanelagd och ett projekt är igång för att exploatera området. I området är 
det lämpligt med småskalig bebyggelse i form av till exempel småhus eller radhus.

Hänsyn

Inom området �nns en fornlämning i form av en hägnad. Hur denna ska tas hänsyn till får 
avgöras i kommande detaljplanearbete.

Området används till viss del som ett friluftsområde för boende – och i närheten planerar IFK 
Sävsjö för anläggande av konstsnöspår.

Igenom området går en mindre bäck som har markerats som naturområde i kartan. Tanken är 
att bäcken fortsatt ska få rinna i sin naturliga sträckning och att bostadsbebyggelsen tar hänsyn 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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till bäcken.

I samband med att området bebyggs är det viktigt att vägen breddas och övertas av kommunalt 
väghållarskap från den vägförening som äger vägen idag.

Västra Högagärde

Ställningstagande och konsekvenser

Område i sluttningarna nordväst om Högagärdebacken. Lämpligt för småskalig bebyggelse i 
form av till exempel småhus eller radhus.

Infarten till området bör ske från Ljungagatan med en gång- och cykelvägsförbindelse som 
ansluter till Gränsgatan. Exakta placeringar för dessa utreds i detaljplaneskedet och pekas inte 
ut i översiktsplanen.

Hänsyn

Området är relativt blött idag – en snabb tillrinning av vatten från sluttningen brukar samlas i 
vattendraget nordväst om området och ute på åkrarna. Viktigt att utreda vattenförhållanden i 
detaljplaneskedet. De blöta vattenförhållandena gör också området besvärligt för utbyggnad av 
vatten- och avloppsanläggningar.

Håkanstorp

Ställningstagande och konsekvenser

Område söder om Ljungagatan som ligger utmed infarten till gamla skjutbanan. Området är 
lämpligt för småskalig bebyggelse i form av till exempel småhus eller radhus.

Området är relativt litet och det är bara lämpligt för upp till tio bostäder.

Vid bebyggelse ska en grön korridor lämnas som binder ihop Högagärdebacken med 
Sanatorieskogen.

Hänsyn

Området är relativt blött idag – en snabb tillrinning av vatten från sluttningen brukar samlas på 
åkrarna väst om området. Viktigt att utreda vattenförhållanden i detaljplaneskedet. De blöta 
vattenförhållandena gör också området besvärligt för utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningar.

Den be�ntliga infartsvägen är väldigt liten och förutsättningarna för en ny väg och en 
genomtänkt utfart till Ljungagatan behöver utredas i detaljplaneskedet.

Vid den gamla skyttebanan kan det �nnas föroreningar. Detta behöver utredas i 
detaljplaneskedet.
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Västra Sanatorieskogen

Ställningstagande och konsekvenser

Område väster om Sanatorieskogen, på västra sidan om Sävsjöån. Området är lämpligt för 
småskalig bebyggelse i form av till exempel småhus och radhus på lång sikt.

Hänsyn

Området ligger i anslutning till Sävsjöån som vid högt vatten�öde kan översvämmas. Det är 
viktigt att bebyggelse placeras med ett lämpligt skyddsavstånd till ån.

Inom området ligger den gamla skjutbanan där det kan �nnas föroreningar. Detta behöver 
utredas i detaljplaneskedet. 
Området ligger i närhet till en be�ntlig jordbruksverksamhet. Områdets påverkan på 
verksamheten bör utredas och området är inte lämpligt för bebyggelse om det försvårar 
jordbrukets möjligheter att bedriva verksamhet på platsen.

En lämplig infartsväg är troligen vägen som ansluter till den gamla skjutbanan, men det behöver 
utredas vidare i detaljplaneskedet.

Området ligger i anslutning till Sanatorieskogen som har höga kulturmiljövärden och detta bör 
beaktas i detaljplanearbetet.

Eksjöhovgårdsängen II

Ställningstagande och konsekvenser

Området utgör en fortsättning på Eksjöhovgårdsängen och är lämpligt för småskalig bebyggelse 
såsom småhus eller radhus.

Hänsyn

Området är beläget på jordbruksmark. Trots det är det viktigt med utbyggnad av bostäder på 
platsen för att skapa förutsättningar för förskolan att fortsätta �nnas.

Stensträngargatan som leder fram mot elljusspåret, Djurgårdsstugan och förskolan är väldigt 
smal – en lämplig infart sker lämpligen mittemot Fornåkersgatan och bör försörja förskolan 
också.

Vid detaljplanearbete i området behöver hänsyn tas till närheten till riksintresset för kulturmiljö 
för Eksjöhovgårdsområdet.

Cirkusplatsen

Ställningstaganden och konsekvenser

40

815



Redan detaljplanelagt område som pekats ut sedan tidigare i översiktsplanen. Området är 
lämpligt för �erbostadshus, men kan också vara aktuellt för verksamhetslokaler till 
socialförvaltningen eller trygghetsboende.

Hänsyn

Området är idag gräsyta och därför behöver en hållbar dagvattenhantering säkras i samband 
med exploatering.
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Mångfunktionell bebyggelse i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens 
invånare. I Sävsjö �nns en stor potential för omvandling av centrala områden. Utmed 
järnvägen �nns idag en del storskaliga verksamheter som skulle kunna �yttas ut till 
renodlade verksamhets- och industriområden. Detta skulle öppna upp för mer 
mångfunktionell bebyggelse nära centrum.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort.

Länk till översiktsplanekartan. 

Mångfunktionell bebyggelse

Omvandling Sävsjö centrum

Ställningstagande och konsekvenser

Inom Sävsjös centrum-område �nns redan idag ett �ertal bostäder och centrumverksamheter. 
Inom området ska en omvandling ske där storskalig industri ska ges möjlighet att �ytta till 
områden längre från centrum, vilket kan möjliggöra att verksamheter som är mer lämpliga i 
centrummiljöer får chansen att etablera sig – såsom handel och kontor. Samtidigt ska 
områdena också omvandlas för att skapa en trevligare centrummiljö där gående och cyklande 
tra�kanter ska få bättre företräde utan att begränsa möjligheterna för nödvändig 
transportlogistik att ta sig in i området.

Inga verksamheter ska behöva �ytta ifall inte kommunen kan erbjuda mark på annan plats i 
Sävsjö.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Omvandlingen av Sävsjö centrum är uppdelade i fyra etapper – varav den första kommer att ske 
i en överskådlig framtid. Etapp ett består dels av projektet ”Från väg till gata” som har påbörjats 
med en etapp väster om järnvägen – Sävsjö centrum västra – med omvandling av torget och 
korsningarna Västra Järnvägsgatan/Ljungagatan/Mejensjögatan.

I etapp två ska en liknande omvandling ske utmed Storgatan öster om järnvägen och vid 
korsningen Odengatan/Eksjöhovgårdsvägen. För etapp ett och två bör det planeras för 
centrumbebyggelse där det skapas plats för handel i markplan men kan �nnas utrymme för 
kontor och bostäder i våningarna ovanför.

Etapp tre utgörs av fortsatt omvandling av området utmed Västra järnvägsgatan söderut samt 
utmed Hantverkaregatan mot mer renodlade handelsområden. Redan idag består områdena av 
mycket handel, men tanken är att området ska bli mer präglat av handel.

I fjärde etappen ska motsvarande del på östra sidan om järnvägen omvandlas. I den etappen är 
det tänkt att möjliggöra för blandad bebyggelse som harmoniserar mer bättre med de 
bostäderna som �nns i områdets närhet.

Hänsyn

Området är stort och det �nns mycket att ta hänsyn till. Hela området är idag detaljplanelagt, 
men det kan �nnas behov av uppdatering av detaljplanerna inom området vid större 
omvandlingsprojekt.

Området ligger i anslutning till Södra stambanan vilket innebär att hänsyn behöver tas till buller 
och till transportled för farligt gods.

Inom området �nns ett �ertal fastigheter med misstänkta föroreningar. Vid omvandling behöver 
föroreningssituationen ofta utredas.

Hela Sävsjö centrum har höga kulturmiljövärden som är viktiga att beakta i utvecklingen av 
området. Gatustrukturen från de tidigare stadsplanerna och den äldre bebyggelsen är exempel 
på värdebärande karaktärsdrag i områdena.

Odengatan förtätning

Ställningstagande och konsekvenser

Utmed Odengatan �nns mark som delvis har varit bebyggt tidigare. Området är lämpligt för 
utveckling av mångfunktionell bebyggelse.

Hänsyn

Området utgörs idag delvis av en nästintill oanvänd parkeringsyta och ett grönområde med 
dagvattendammar. Igenom området passerar också en naturlig grön korridor som bör bevaras.

Dagvattendammarna fungerar som fördröjningsmagasin och bör �nnas kvar.
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Ljunga park

Ställningstagande och konsekvenser

Redan detaljplanelagt område som pekats ut sedan tidigare i översiktsplanen. Området är 
detaljplanelagt för bostäder, men bör avsättas som markreservat för eventuella framtida behov 
av en ny skola. Skolorna i Sävsjö idag börjar bli fulla och en ny skola behöver ligga centralt.

Hänsyn

Ligger inom ett särskilt värdefullt kulturmiljöområde och behöver därför anpassas till det. Detta 
regleras i den be�ntliga detaljplanen. Den byggnaden som i den be�ntliga detaljplanen 
markerats med Q för dess höga kulturvärden har tyvärr brunnit upp och därför är motsvarande 
skydd inte längre aktuellt inom området.
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Verksamheter och industri i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens 
invånare. Utvecklingen av verksamheter och industri bör ske i anslutning till be�ntliga 
transportleder som är lämpliga för godstra�k. Närheten till väg 127 gör Mäjensjö-området 
lämpligt för verksamheter och industri - och den nya vägen genom Mäjensjö möjliggör en 
fortsatt utveckling av verksamhetsområdena söder om Sävsjö.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort.

Länk till översiktsplanekartan. 

Verksamheter och industri

Mäjensjö

Ställningstagande och konsekvenser 

I sydvästra Sävsjö, väster om järnvägen och söder om väg 127 �nns ett skogsområde som 
lämpar sig för utveckling av ytkrävande och bullrande verksamheter. Närmast väg 127 ska 
handelsverksamheter som kräver bra skyltlägen lokaliseras. Längre söderut �nns områden som 
är mer lämpliga för industrier.

Genom området går ett vägreservat för omledning av väg 761 mot Stockaryd. En förbifart kan 
byggas så att den tunga tra�ken mot Stockaryd och södra industriområdet inte går förbi 
Aleholmsgymnasiet och bostadsområdet Nyhem.

Hela området behöver hanteras i ett sammanhang.

Hänsyn

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Öster om området går Södra stambanan med risk för buller eller olyckor från transporter för 
farligt gods.

I anslutning till området �nns Mäjensjögölen och ett sumpskogsområde. Hela området är 
relativt blött och därför är det viktigt att hantera vattenfrågor och markförhållanden på ett 
varsamt sätt och tidigt i processen.

I anslutning till området �nns Södra Mäjensjö som är en gård med jordbruksmark. Eventuell 
påverkan på jordbruksmarken behöver utredas i kommande detaljplan.

Inom och i anslutning till området �nns �era fornlämningar. Eventuell påverkan på 
fornlämningar behöver utredas i kommande detaljplan.

Dragningen för omledning av väg 761 genom området behöver utredas tillsammans med 
anslutning till väg 128 och bro över Södra stambanan mot Stockaryd. Till området �nns idag 
heller ingen anslutning för gående och cyklande tra�kanter.

Finns idag ingen anslutning till vatten- och avloppssystemet på den här sidan om järnvägen – 
förutsättningar för utredas tidigt i processen.

Södra industriområdet

Ställningstaganden och konsekvenser

I stort sett hela det södra industriområdet är idag detaljplanelagt och området har pekats ut 
som lämpligt för industriverksamheter i den be�ntliga översiktsplanen – något som är fortsatt 
aktuellt.

Hänsyn

Vid exploatering behöver hänsyn tas till vattenförhållandena och fornlämningar.

Alehögsområdet

Ställningstaganden och konsekvenser

Söder om Mäjensjöområdet �nns en möjlighet att långsiktigt fortsätta utbyggnaden av 
verksamheter. Det här området är lämpligt för utbyggnad först efter att väg 761 letts om genom 
Mäjensjöområdet väster om järnvägen. Inom området är det lämpligt med ytkrävande och 
bullrande verksamheter.

Hänsyn

Inom och i anslutning till området �nns �era fornlämningar. Eventuell påverkan på 
fornlämningar behöver utredas i kommande detaljplan.
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Liksom för Mäjensjöområdet så behöver många frågor utredas tidigt i processen, bland annat 
vattenförhållandena, förutsättningar för vatten- och avloppsanläggningar och påverkan från 
reningsverket samt järnvägen.

Fortsättning södra industriområdet

Ställningstaganden och konsekvenser

Söder och sydväst om det be�ntliga Södra industriområdet i Sävsjö �nns mark som fortsatt kan 
utvecklas för kommande industrietableringar. Området är lämpligt för utveckling på längre sikt 
efter att Mäjensjö etablerats. Inom området är det lämpligt för ytkrävande och bullrande 
verksamheter.

Hänsyn

Igenom området slingrar sig Hägneån – det är viktigt att ta hänsyn till åns utbredning vid 
exploatering av området och säkerställa ett lämpligt avstånd till ån.

I anslutning till området �nns �era fornlämningar. Eventuell påverkan på fornlämningar 
behöver utredas i kommande detaljplan.

Vid exploatering behöver vattenförhållandena utredas i ett tidigt skede då området är relativt 
blött.
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Landsbygd i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens 
invånare. I kommunens förra översiktsplan lyftes konceptet tätortsnära hästgårdar fram. En 
utveckling av samma område �nns med även i denna översiktsplan.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort.

Länk till översiktsplanekartan. 

Landsbygd

Tällevads hästgårdar

Ställningstagande och konsekvenser

Området utgör en naturlig fortsättning på hästgårdarna som byggts norr om Tällevad. Det är 
lämpligt för avstyckning och försäljning av stora fastigheter som kan användas som tätortsnära 
lantligt boende med möjligheter att ha egen småskalig djurhållning eller växtodlingar.

Hänsyn

Igenom området �nns ett vägreservat för ny anslutningsväg mot väg 822 som går mellan Forsa 
kvarn och Skrapstad. Läs mer om vägreservatet under avsnittet om tra�k- och infrastruktur i 
avsnittet om Transportinfrastruktur i Sävsjö.

Området ligger i närheten av Södra stambanan – vilket innebär att hänsyn behöver tas till både 
buller och transportled för farligt gods.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

500 m
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Vid lovgivning eller detaljplanering av området bör en dialog föras om vilket som passar bäst av 
allmänna eller enskilda vatten- och avloppsanläggningar för fastigheterna.
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Grönområden och park i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens 
invånare. I Sävsjö �nns ett antal grönområden och parker av hög kvalitet. Istället för att 
skapa många nya grönområden är inriktningen att skötseln av grönstrukturen ska utvecklas 
utifrån från konceptet Sävsjö trädgård. Däremot har det efterfrågats lämpliga ytor för 
hundrastgård och odlingslotter.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort.

Länk till översiktsplanekartan. 

Grönområde och park

Lämpligt område för hundrastgård

Ställningstaganden och konsekvenser

Området ligger på östra sidan om järnvägen strax norr om centrum. Om det i framtiden skulle 
bli aktuellt med en hundrastgård i Sävsjö tätort lyfts fram det här som ett lämpligt förslag.

Hänsyn

Närheten till järnvägen kan komma att utgöra ett hinder för etablering av hundrastgård här. Det 
är dock viktigt att eventuellt framtida hundrastgård inte hamnar mitt i anslutning till 
bostadsbebyggelse.

Lämpligt område för odlingslotter

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

500 m
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Ställningstagande och konsekvenser

Område utmed strandpromenaden runt Eksjöhovgårdssjön. Om det i framtiden skulle uppstå 
ett behov efter många odlingslotter lyfts det här området fram som lämpligt. Odlingslotterna 
bör förläggas inom lämpligt avstånd från bostäderna vid Sjövägen och Hägnevägen samt inte 
innehålla någon bebyggelse för att bibehålla utsiktsmöjligheterna från bostäderna.

Hänsyn

Strandpromenaden runt Eksjöhovgårdssjön är väldigt populär och behöver tas hänsyn till.
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Transportinfrastruktur i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens 
invånare. Med anledning av den föreslagna utvecklingen i Sävsjö har behovet av två nya 
större vägar uppkommit för att undvika tyngre tra�k genom tätorten. Dessutom har 
behovet av säkrare korsningar för gåendes och cyklandes förbi väg 127 och 128 i östra delen 
av Sävsjö.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort.

Länk till översiktsplanekartan. 

Transportinfrastruktur

Ny väg 761 genom Mäjensjö

Ställningstagande och konsekvenser

Vägdragningen innebär dels en ny gata för tra�ken till verksamhetsområdet i Mäjensjö, dels en 
omdragning av väg 761. Vägen är en förutsättning för att kunna etablera verksamhetsområdet, 
men möjliggör också att den tunga tra�ken som ska till södra industriområdet eller Stockaryd 
inte behöver passera bostäder och skolor utmed Hjärtlandavägen.

Hänsyn

Dragningen för omledning av väg 761 genom området behöver utredas tillsammans med 
anslutning till väg 128 och bro över Södra stambanan mot Stockaryd. Till området �nns idag 
heller ingen anslutning för gående och cyklande tra�kanter. Lämpliga tillfartsvägar för dessa 
tra�kslag behöver utredas i detaljplaneskedet.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

500 m
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I anslutning till området �nns Mäjensjögölen och ett sumpskogsområde. Hela området är 
relativt blött och därför är det viktigt att hantera vattenfrågor och markförhållanden på ett 
varsamt sätt.

Inom och i anslutning till området �nns �era fornlämningar. Eventuell påverkan på 
fornlämningar behöver utredas i kommande detaljplan.

Ny väg mot Skrapstad/Forsa istället för över Hultrumbron

Ställningstagande och konsekvenser

I samband med att Hultrumbron stänger kommer en viktig infartsväg för en hel del tra�k till 
norra delen av Sävsjö att behöva åka omvägar. En ny väg enligt sträckningen skulle möjliggöra 
en ny infart från väg 128 för tung tra�k till de verksamheter som ligger i norra delen av tätorten 
så att mindre tung tra�k behöver passera igenom orten. Även persontra�k kommer att få en 
genare väg till norra delen av Sävsjö från väg 128.

Den föreslagna korridoren för vägreservatet är draget på en be�ntlig skogsväg. En mer exakt 
lämplig dragning behöver utredas i senare skede.

Hänsyn

Om vägen byggs kommer mängden tra�k som passerar plankorsningen över Södra stambanan 
att intensi�eras. Kommunens inställning är att det behövs en planskild korsning där för att 
skapa en tryggare korsning.

Den föreslagna vägen passerar igenom både ett be�ntligt och ett planerat område för 
tätortsnära landsbygd. I området �nns bland annat hästgårdar och annan djurhållning och 
därför är det viktigt att den nya vägen planeras på ett tra�ksäkert och icke-störande sätt om 
möjligt.

I området �nns �era fornlämningar. I samband med planering av vägen är det viktigt att dessa 
hanteras.

GC-korsning utmed väg 128

Ställningstaganden och konsekvenser

Väg 128 korsas av en gång- och cykelpassage som av �era medborgare uppfattas som osäker. 
Tra�kverket genomförde för ett par år sen åtgärder för att skapa en säkrare passage, men 
behovet kvarstår. Kommunen ska i samråd med Tra�kverket fortsätta undersöka vilken typ av 
passage som är mest lämpligast på platsen.

GC-korsning utmed väg 127
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Ställningstaganden och konsekvenser

Behovet av en ordentlig passage under vägen intill Eksjöhovgårdssjön behövs för att göra det 
lättare att gå och cykla från fruktlunden vid Eksjöhovgårds värdshus till Eksjöhovgårdssjön och 
tillbaka. Idag används en trång trumma för att komma under vägen – men en ny passage 
behöver säkerställas för att öka känslan av trygghet och skapa en bättre tillgänglighet inom 
området. En ordentlig passage möjliggör också en utveckling av fritidsområdet norrut.
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Fritids- och idrottsanläggningar i Sävsjö

Sävsjö är kommunens centralort med många funktioner och nästan hälften av kommunens 
invånare. I Sävsjö �nns Sävsjö fritidscenter i omgivningarna kring Eksjöhovgårdssjön. 
Efterfrågan efter mark för fritids- och idrottsaktiviteter innebär att området kan komma att 
behöva utökas.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Sävsjö tätort.

Länk till översiktsplanekartan. 

Fritids- och idrottsanläggningar

Eksjöhovgårdsområdet

Ställningstagande och konsekvenser

I området söder och väster om Vallsjö kyrka �nns bland annat Eksjöhovgårds värdshus och 
Eksjöhovgårdsruinen. Området utgör riksintresse för kulturmiljövård och en detaljplan bör 
upprättas i området för att säkerställa riksintressets värden. 

Inom området är det lämpligt med fritids- och besöksnäringsverksamheter som passar in i 
riksintresset. Området är också lämpligt för tillfälliga arrangemang. Kopplingen för gående och 
cyklande tra�kanter till Sävsjö fritidscenter söder om väg 127 är väldigt viktig för att säkerställa 
områdets tillgänglighet.

På södra sidan om väg 127 är en fortsatt utbyggnad av det be�ntliga fritidscentret möjligt. 
Fritidscentret har viktiga värden för hela kommunen och en fortsatt utveckling i området utgör 
ett väsentligt samhällsintresse.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

500 m
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Kommunen ska verka för bevarande av gamla sockensmagasinet, lusthuset och andra 
byggnader inom området som ägs av kommunen.

Hänsyn

Området ligger till stor del inom riksintresseområde för kulturmiljö.

I områdets södra del går väg 127 som är en barriär som passerar igenom riksintresset och som 
dessutom är en transportled för farligt gods.

Delar av området ligger på jordbruksmark som har en viktig funktion både för jordbruket och i 
form av kulturmiljövärden.

Om området blir ett område för tillfälliga arrangemang behöver behovet av parkeringsplatser 
hanteras. 
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Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror 
på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror 
på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. Vrigstad är också en 
populär ort att bo i med en lika stor efterfrågan på bostäder som i Sävsjö. Utvecklingen av 
bostäder i Vrigstad föreslås att komplettera den be�ntliga bebyggelsen med närhet 
framförallt till skolan och busshållplatserna. Utvecklingen runt Slättsjön föreslås att 
fortsätta, men utan att hindra utsikterna över sjön.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad.

Länk till översiktsplanekartan. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Slättsjön IV

Ställningstaganden och konsekvenser

Område nordväst om Vrigstad och söder om den senaste utbyggnaden av Slättsjön. Området 
ligger på höjden och är lämpligt för småskalig bebyggelse i form av till exempel småhus eller 
radhus.

Hänsyn

Området ligger i relativt svår terräng uppe på en höjd – vid detaljplanearbete är det viktigt att ta 
hänsyn till terrängens förutsättningar. 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

500 m
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För att kunna exploatera området behövs tra�klösningar. Då området ligger högt behövs en 
lämplig sträckning för tillfartsväg från Slättsjövägen utredas i detaljplanearbetet. 

I sydost �nns ett värdefullt fornlämningsområde i form av ett gravfält som behöver tas hänsyn 
till vid exploatering av området. 

Då det har byggts en del i den västra delen av Vrigstad så har behovet av en ny 
överföringsledning genom Vrigstad blivit aktuell. Detta behöver beaktas i kommande 
detaljplanearbete.

Slättsjön V

Ställningstaganden och konsekvenser

Område som ligger norr om den senaste utbyggnaden av Slättsjön. Området är lämpligt för 
utveckling på lång sikt och för småskalig bostadsbebyggelse i form av till exempel småhus eller 
radhus. 

Hänsyn 

Eftersom området ligger relativt långt från närmaste busshållplats och från Vrigstads centrala 
delar så är det viktigt att utreda möjligheten för en gång- och cykelväg att ansluta till området 
från Vrigstad. 

Inom området �nns en möjlig fornlämning i form av Täppan som är en gammal 
bostadsbebyggelse. 

Precis öster om området �nns en bäck som är viktig att beakta i detaljplaneskedet. 

Då det har byggts en del i den västra delen av Vrigstad så har behovet av en ny 
överföringsledning genom Vrigstad blivit aktuell. Detta behöver beaktas i kommande 
detaljplanearbete. 

Östra Slättsjön

Ställningstaganden och konsekvenser

Området ligger öster om Slättsjön och är lämplig för bebyggelse på lång sikt. I kommande 
detaljplanearbete är det viktigt att utreda vilken typ av bostadsbebyggelse som är lämplig inom 
området. Om det �nns en fortsatt stor efterfrågan på bostäder så kan det komma att �nnas ett 
behov av att dra en ny väg till området. Om området ska utvecklas med ett fåtal bostäder 
kanske infart genom vägen väster om Slättsjön eller genom Köpstad är mer lämplig. 

Hänsyn 

Eftersom området ligger relativt långt från närmaste busshållplats och från Vrigstads centrala 
delar så är det viktigt att utreda möjligheten för en gång- och cykelväg att ansluta till området 
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från Vrigstad. 

Delar av området ligger inom strandskyddat område, men området pekas i översiktsplanen ut 
som ett LIS-område. 

Det �nns en eventuell översvämningsrisk från Vrigstadsån som behöver hanteras i framtida 
detaljplanearbete. 

Utveckling av området kommer innebära höga kommunala kostnader i form av dragning av VA-
nät och tra�kinfrastruktur. 

Tegnérvägen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Området ligger utmed Tegnérvägen söder om kyrkan. Eventuellt lämpligt för 
översvämningssäkrad bebyggelse – antingen i form av tätare eller mer småskalig bebyggelse. 

Hänsyn 

Inom området �nns en risk för översvämning från Vrigstadsån. En ordentlig 
översvämningskartering behöver tas fram inför detaljplanearbete. 

Området ligger i anslutning till Vrigstads gamla sockencentrum med mycket äldre bebyggelse 
med höga kulturmiljövärden. Tegnérvägen fungerar också som ett naturskönt grönt stråk i 
centrala Vrigstad. 

Ingemarsvägen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område väster om riksväg 30 i södra Vrigstad. Området är lämpligt på längre sikt för blandad 
bebyggelse i form av antingen småskalig eller något tätare bostadsbebyggelse. 

Med anledning av att Vrigstadsån riskerar att översvämma stora delar av Vrigstad är det svårt 
att hitta lämplig mark för bostadsbebyggelse i Vrigstad. Området kan komma att bedömas som 
lämplig för utveckling trots att det är beläget på jordbruksmark med anledning av att 
bostadsbyggande i samhället är ett väsentligt samhällsintresse. 

I anslutning till området �nns en cirkulationsplats utmed riksväg 30 som är lämplig som 
infartsväg till området. 

Hänsyn 

Området är beläget på jordbruksmark. Områdets lämplighet behöver utredas vidare i 
detaljplanearbetet. 
I områdets närhet �nns reningsverk som kan komma att avge obehagliga lukter. Det 
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rekommenderade skyddsavståndet till mindre avloppsreningsverk – som det i Vrigstad – är 500 
meter. Då en stor del av området hamnar inom skyddsavståndet behöver frågan utredas vidare. 
Det kan vara så att höjdskillnaden från skogen vid gamla Gubbakulan möjliggör ett kortare 
skyddsavstånd. Det är också viktigt att beakta avloppsreningsverkets möjligheter till förnyade 
miljötillstånd i framtiden. 

Vid detaljplanearbete är det viktigt att också anlägga en dagvattendamm i området för att 
hantera dagvattnet. 
Närheten till riksväg 30 innebär bland annat frågor om buller, luftföroreningar och farligt gods. 
Det är frågor som behöver utredas vidare i kommande detaljplanearbete. 

I området kan det �nnas risk för föroreningar från en gammal glashytta. Även det behöver 
utredas vidare.

Delar av området har i kommunens kulturmiljöunderlag lyfts fram som ett särskilt värdefullt 
område.

Områdets värden består av Vrigstads gamla bykärna samt det öppna landskapet. En 
exploatering av området skulle förvanska värdena – något som behöver vägas mot 
samhällsintresset i att bygga ny bostadsbebyggelse. 

Sandslätt 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område som ligger i östra delen av Vrigstad. Området är redan detaljplanelagt för bostäder och 
utvecklingen borde fortsätta med småhus. För att göra området mer attraktivt är det möjligt att 
göra om detaljplanen för att kunna erbjuda större tomter. 

Hänsyn 

På andra sidan Trävaruvägen �nns industrier och utmed vägen går en del tunga transporter. 
Genom att plantera alléer utmed norra delen av Trävaruvägen enligt gällande detaljplan skapas 
en trevligare vägmiljö. 

Förtätning Dalsgränd 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Området ligger på höjden ovanför Dalsgränd strax öster om väg 30 i södra delen av Vrigstad. 
Området är lämplig för förtätning av enstaka småskalig bebyggelse såsom småhus eller radhus. 

Hänsyn 

Området utgör idag ett grönområde som avskärmar be�ntliga bostäder från varandra. 
I områdets närhet ligger väg 30 som bidrar med buller, luftföroreningar och som är en 
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transportled för farligt gods. 

För att kunna lösa vatten- och avloppsanslutning för fastigheterna behöver tomterna anläggas 
så att det går att få till självfall till huvudledningarna på Dalsgränd 4. 

Östra Sinaiberget 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område utmed Slättsjövägen och kanten på Sinaiberget. Området är lämpligt för tätare 
bebyggelse och utveckling av �erbostadshus. 

Hänsyn 

Området ligger i utkanten av Sinaiberget som fungerar som ett populärt friluftsområde för både 
skolan och närboende. Det är viktigt att tillgängligheten till Sinaiberget säkerställs vid utveckling 
av området. 
Området är bergigt, vilket innebär att det kan komma att bli dyra entreprenadkostnader i 
området. 

Utmed Slättsjövägen går en del tra�k till den närliggande förskolan och skolan. Vid 
framtagandet av en detaljplan kan det bli lämpligt att också säkerställa en okej tra�ksituation till 
förskolan och skolan. 

Lämplig infartsväg till området får utredas i detaljplanearbetet. 

Biskopsbo 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område strax öster om Vrigstad mot Biskopsbo. Området ligger ovanför åkrarna som man ser 
från väg 127 mot Sävsjö. Området är lämpligt för utveckling av småskalig bebyggelse på längre 
sikt. Lämplig infartsväg för biltra�k är troligen från Stockarydsvägen och lämplig anslutning för 
gående och cyklande tra�kanter �nns genom gång- och cykelvägen som redan idag går till 
Biskopsbo. 

Hänsyn 

Inom området och i områdets närhet �nns �era fornlämningar. Det är viktigt att utreda dessa i 
detaljplaneskedet. En del av dem hanteras i rapport 2004:2 från Jönköpings läns museum. 
Området ligger i anslutning till jordbruksmark. I detaljplaneskedet är det viktigt att säkerställa 
att jordbruket inte påverkas negativt av en exploatering av bostäder. 

Området är beläget inom förhållandevis långt avstånd från Vrigstad, men med goda 
anslutningsmöjligheter för gående och cyklande tra�kanter. Det innebär höga kostnader för 
infrastruktur i form av anslutning för biltra�k och vatten- och avloppanslutning.
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Mångfunktionell bebyggelse i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror 
på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. I Vrigstad �nns redan 
idag ett stort område med mångfunktionell bebyggelse bestående av bostäder och 
verksamheter blandat. En upprustning av området öster om ån och söder om 
marknadsplatsen föreslås för att skapa ett större attraktivt centrumområde.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad.

Länk till översiktsplanekartan. 

Mångfunktionell bebyggelse

Söder om marknadsplatsen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område som ligger söder om marknadsplatsen, centralt i Vrigstad. Här �nns idag både tomma 
ytor och en del ytkrävande verksamheter. Här är en successiv omvandling till tätare bebyggelse 
lämplig. I ett första steg bör grusplanen i södra delen av området detaljplaneläggas för 
�erbostadshus. 

Hänsyn 

Delar av området ligger inom riskområde för översvämning från Vrigstadsån. Detta hanteras i 
detaljplanearbetet. 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Inom delar av området �nns risk för förorenad mark från tidigare verksamheter. Detta hanteras 
i detaljplanearbetet. 

Området ligger i närhet till väg 127, vilket kan innebära risker för buller och luftföroreningar. 
Vägen är också transportled för farligt gods.
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Verksamheter och industri i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror 
på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. Dagens 
verksamheter i Vrigstad ligger framförallt i sydöstra delen av tätorten utmed Trävaruvägen 
där en fortsatt utveckling föreslås. Som komplettering till det området föreslås en utveckling 
väster om Vrigstad, vid korsningen där väg 127 mot Värnamo och väg 30 mot Jönköping 
möts. Detta är en strategisk plats för utvecklingen av logistikverksamheter.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad.

Länk till översiktsplanekartan. 

Verksamheter och industri

Väster om Vrigstad finns ett behov av nya verksamhetsområden för logistikverksamheter och viss handel. Fyra 

alternativ har plockats fram med olika förutsättningar. Vi tar gärna emot synpunkter på vilket eller vilka av 

områdena som är mest lämpliga att peka ut i översiktsplanen. 
Tabell som redovisar alternativa verksamhetsområden väster om Vrigstad.

Namn Gamla 
macken

Värnamokrysset 
öster

Värnamokrysset 
väster

Värnamokrysset 
(lång sikt)

Kort 
beskrivning

Område 
strax väster 
om Vrigstad.

Område sydost 
om 
Värnamokrysset.

Område väster 
om 
Värnamokrysset.

Större område 
längre västerut 
från 
Värnamokrysset

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

500 m

65

840

https://karta.savsjo.se/spatialmap?profile=oversiktsplan_samrad
https://www.lantmateriet.se/


Gamla macken 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område väster om Vrigstad utmed väg 30. Lämplig plats för ytkrävande logistikverksamheter. 

Hänsyn 

Relativt långt ifrån Vrigstad. Förutsättningar för hållbart resande i form av gång- och cykelväg 
samt kollektivtra�k behöver säkerställas.

Idag saknas VA i området och förutsättningar för en allmän VA-försörjning behöver säkerställas i 
samband med detaljplanearbete i området. Då det har byggts en del i den västra delen av 
Vrigstad så har behovet av en ny överföringsledning genom Vrigstad blivit aktuell. Detta behöver 
beaktas i kommande detaljplanearbete. 

Vid kommande planarbete för utveckling av området är det viktigt att samarbeta med 
Tra�kverket för att säkerställa lämpliga infartsvägar.

I närheten av parkeringsplatsen norr om väg 30 fanns tidigare en mack. En sanering har 
genomförts på platsen och inga kända föroreningar �nns kvar. 

Värnamokrysset öster 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område väster om Vrigstad utmed väg 30. Lämplig plats för ytkrävande logistikverksamheter. 

Hänsyn 

Långt ifrån Vrigstad. Förutsättningar för hållbart resande i form av gång- och cykelväg samt 
kollektivtra�k behöver säkerställas. 

Idag saknas VA i området och förutsättningar för en allmän VA-försörjning behöver säkerställas i 
samband med detaljplanearbete i området. Då det har byggts en del i den västra delen av 
Vrigstad så har behovet av en ny överföringsledning genom Vrigstad blivit aktuell. Detta behöver 
beaktas i kommande detaljplanearbete. 
Vid kommande planarbete för utveckling av området är det viktigt att samarbeta med 
Tra�kverket för att säkerställa lämpliga infartsvägar. 

Inom området �nns fornlämningar som behöver hanteras i kommande planarbete. 

Värnamokrysset väster 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område väster om Vrigstad utmed väg 30. Lämplig plats för ytkrävande logistikverksamheter. 
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Hänsyn 

Långt ifrån Vrigstad. Förutsättningar för hållbart resande i form av gång- och cykelväg samt 
kollektivtra�k behöver säkerställas. 

Idag saknas VA i området och förutsättningar för en allmän VA-försörjning behöver säkerställas i 
samband med detaljplanearbete i området. Då det har byggts en del i den västra delen av 
Vrigstad så har behovet av en ny överföringsledning genom Vrigstad blivit aktuell. Detta behöver 
beaktas i kommande detaljplanearbete. 
Vid kommande planarbete för utveckling av området är det viktigt att samarbeta med 
Tra�kverket för att säkerställa lämpliga infartsvägar. 

I området är det relativt blött och vattenförhållandena behöver utredas i detaljplanearbetet. 

Värnamokrysset (lång sikt) 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område väster om Vrigstad utmed väg 30. Lämplig plats för ytkrävande logistikverksamheter. 

Hänsyn 

Området som pekas ut är relativt stort. I kommande detaljplanearbete får en lämplig 
avgränsning för området utredas närmare. 

Området ligger långt ifrån Vrigstad. Förutsättningar för hållbart resande i form av gång- och 
cykelväg samt kollektivtra�k behöver säkerställas. 

Vid kommande planarbete för utveckling av området är det viktigt att samarbeta med 
Tra�kverket för att säkerställa lämpliga infartsvägar. 

Idag saknas VA i området och förutsättningar för en allmän VA-försörjning behöver säkerställas i 
samband med detaljplanearbete i området. Då det har byggts en del i den västra delen av 
Vrigstad så har behovet av en ny överföringsledning genom Vrigstad blivit aktuell. Detta behöver 
beaktas i kommande detaljplanearbete. 
Inom området �nns fornlämningar, åkermark och en del blöta markområden. Dessa frågor 
behöver hanteras i kommande detaljplanearbete. 

Trävaruvägen 

Ställningstaganden och konsekvenser

Området ligger sydost om Vrigstad och är lämpligt för utveckling av ytkrävande verksamheter 
och industrier. 

Hänsyn 
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Inom området �nns mycket fornlämningar som behöver hanteras i samband med 
detaljplanearbete. 

Inom området �nns �era bäckar som behöver hanteras i detaljplanearbetet. Området ligger 
förhållandevis nära vattenskyddsområdet för Vrigstads vattentäkt som behöver skyddas – 
troligen kommer det att bli aktuellt att anlägga dagvattendammar för rening och fördröjning av 
dagvatten. 

Verksamheter vid motorbanan

Ställningstagande och konsekvenser 

Utmed Stockarydsvägen i östra Vrigstad �nns förutsättningar för utveckling av ett mindre 
verksamhetsområde i anslutning till motorbanan. I anslutning till motorbanan ska bland annat 
en lokal för skolverksamheter i form av ett motorcrossgymnasium anläggas. Skollokalen 
kommer framförallt användas för underhåll av motorfordon.

Ett detaljplanearbete pågår i området där omfattningen av verksamhetsområdet, naturområdet 
och idrottsanläggningen utreds.

Hänsyn 

I anslutning till området �nns ett elljusspår och i området ligger fornlämningar som behöver 
hanteras i detaljplanen.

Eftersom området ligger i anslutning till en större väg behöver även en eventuell gång- och 
cykelväg utredas.
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Grönområden och park i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror 
på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. I Vrigstad �nns redan 
idag �na grönområden och parker. I Vrigstad �nns marknadsplatsen som används för 
marknadet ett par gånger om året. Marknadsplatsen används dock inte annars, och en 
utveckling av området som parkområde skulle förbättra områdets attraktivitet resten av 
året.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad.

Länk till översiktsplanekartan. 

Grönområden och park

Marknadsplatsen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Området ligger i norra delen av Vrigstad och har de senaste åren använts som marknadsplats 
för Vrigstads marknad. Då området ligger inom översvämningsriskområde för Vrigstadsån så är 
det inte lämpligt för permanent bebyggelse. Däremot är området fortsatt lämpligt för tillfälliga 
arrangemang. 

Området är också lämpligt för att utveckla som parkområde för att öka områdets attraktivitet 
resten av året. 

Hänsyn 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Inom området är det stor risk för översvämningar från Vrigstadsån. Lämplig bostadsbebyggelse 
bör inte uppkomma under 2,4 meter över normalvattennivån.
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Transportinfrastruktur i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror 
på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. I Vrigstad �nns några 
mindra vägreservat för att komma åt nya bostadsområden som inte beskrivs närmare här. 
Dessutom �nns ett vägreservat för en förlängning av Trävaruvägen som skulle kunna avlasta 
en del av tra�ken igenom Vrigstad.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad.

Länk till översiktsplanekartan. 

Transportinfrastruktur

Förbifart Vrigstad

Ställningstaganden och konsekvenser

Idag passerar vägarna 30 och 127 igenom Vrigstad med i genomsnitt mer än 1000 tunga fordon 
per dygn. Med anledning av investeringar av verksamheter i Vrigstad och vid 
Stockarydsterminalen kan trycket på genomfartsvägarna i Vrigstad bli ännu större i framtiden.

En förbifart för Vrigstad skulle minska tra�ken av framförallt tunga fordon igenom Vrigstad, och 
innebära en förbättring av tra�kförhållandena inne i Vrigstad.

Frågan om att bygga en förbifart i Vrigstad är inte kommunal, utan hanteras genom den 
nationella eller regionala transportplaneringen och är en investering som regeringen eller 
regionen tar beslut om. Det kommunen kan göra är att tydligt visa sitt ställningstagande om en 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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förbifart i översiktsplanen och föra fram sin ståndpunkt under processen för att ta fram 
nationella eller regionala transportplaner.

Förbifart Vrigstad finns med i det här första förslaget till ny översiktsplan eftersom kommunen vill ha in 

synpunkter från allmänheten.

Hänsyn

Vägreservatet går på �era platser över jordbruksmark och passerar också mycket svår 
skogsterräng.

Vrigstadån har höga naturvärden och vägreservatet passerar i anslutning till 
riksintresseområdet för naturvård och Natura 2000. Ån har höga värden och en dragning av en 
ny väg över ån behöver hanteras med varsamhet.

Inom vägreservatet �nns både bostäder och fornlämningar.

Reservatet ska ses som väldgit övergripande och det är först när beslut har tagits i den 
nationella eller regionala transportplaneringen som en dragning kan fastställas av Tra�kverket.

Förlängning av Trävaruvägen

Ställningstaganden och konsekvenser

En förlängning av Trävaruvägen skulle kunna minska tra�ken igenom Vrigstad på kort sikt. En ny 
väg skulle underlätta både för verksamheter i Vrigstad och för tra�k som passerar Vrigstad i syd-
ostlig riktning. En utveckling av Trävaruvägen kommer också att kräva åtgärder på den be�ntliga 
Trävaruvägen.

Hänsyn

Reservatet för en förlängning av Trävaruvägen passerar delvis över åkermark.
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Stockaryd

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1000 invånare. Igenom 
Stockaryd passerar järnvägen och i orten �nns både Stockarydsterminalen och en 
järnvägsstation.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse i 
Stockaryd

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1000 invånare. Igenom 
Stockaryd passerar järnvägen och i orten �nns både Stockarydsterminalen och en 
järnvägsstation. I Stockaryd �nns sedan innan ett detaljplanelagt område för bostäder som 
inte har blivit bebyggt. Efterfrågan har på bostäder har länge varit låg, men en utveckling av 
Stockarydsterminalen skulle kunna öka efterfrågan. I närheten till Stockaryd �nns dessutom 
möjlighet att bygga vid två sjöar för att öka attraktiviteten i samhället.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Stockaryd.

Länk till översiktsplanekartan. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Östra Stockaryd 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område i nordöstra Stockaryd som redan är detaljplanelagt och där några tomter redan ligger 
ute för försäljning. Området har pekats ut sedan tidigare i översiktsplanen och är lämpligt för 
utveckling av småskalig bebyggelse. Genom att ta fram en ny detaljplan skulle tomtstorlekarna 
kunna ökas för att skapa en större attraktivitet och efterfrågan på tomter. 

Hänsyn 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Inom området �nns en mellanlagringsplats för massor. När ny bostadsbebyggelse blir aktuell på 
mellanlagringsplatsen behöver en ny plats säkerställas. 

Inom området �nns också en gammal avfallstipp som kan vara förorenad. 

Lövängen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område i sydöstra Stockaryd som är lämplig för utbyggnad av småskalig bostadsbebyggelse. 
Området ligger förhållandevis centralt och med närhet till Tallbackens friluftsområde. 

Hänsyn 

Blöta markförhållanden i omgivningen. I detaljplanearbetet behöver vattenförhållandena 
utredas. De blöta markförhållandena innebär också att förutsättningar för vatten- och 
avloppsanläggning behöver utredas tidigt. 

Området ligger delvis på ett redan fragmentiserat jordbruksmarksområde som är vad som �nns 
kvar av en gammal jordbruksfastighet. 

Stigamo 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område utmed vägen mot Rörvik som är lämplig för utbyggnad av småskalig 
bostadsbebyggelse på lång sikt. 

Hänsyn 

Blöta markförhållanden i omgivningen. I detaljplanearbetet behöver vattenförhållandena 
utredas. De blöta vattenförhållandena innebär att det kan bli svårt att få till bra vatten- och 
avloppsanläggningar inom området. 

Västerkvarn 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område väster om Stockaryds tätort strax söder om vägen mot Gamla Hjälmseryd. Området 
pekas ut som LIS-område och är lämplig för utveckling av strandnära bostadsbebyggelse. 
Attraktiva strandnära tomter på platsen skapar förutsättning för att den service som �nns i 
Stockaryd ska kunna �nnas kvar. 

Hänsyn 

En del av området är strandskyddat men omfattas av LIS-område. 
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Strax norr om området �nns en kommunal badplats. Tillgången till denna är viktig att 
säkerställa i samband med exploatering av området. 

Då området ligger en bit från Stockaryd �nns idag inte kollektivtra�k till området. Dock �nns 
möjligheter att med cykel ta sig till både Gamla Hjälmseryd (ungefär två kilometer) och till 
Stockaryd (ungefär fem kilometer) där det �nns stationslägen för buss respektive tåg och buss. 

Vid kommande detaljplanering och lovgivning i området behöver det utredas huruvida det är 
mest lämpligt med allmänna eller enskilda vatten- och avloppsanläggningar i området. En 
allmän vatten- och avloppsanslutning möjliggör �er bostäder men innebär högre kostnader. 

Området ligger vid Norrsjön som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Norrsjön 
uppnår för närvarande inte god status för varken den ekologiska eller kemiska statusen. För att 
kunna uppnå god ekologisk status behövs nya vandringsvägar. När det gäller den kemiska 
statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för höga – dessa undantas dock 
från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att de orsakats av luftburna 
föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Vid planläggning är det alltså 
framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på vattenförekomsten. 

Ärnanäsasjön 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område öster om Stockaryds tätort strax norr om vägen mot Sävsjö. Området pekas ut som LIS-
område och är lämplig för utveckling av strandnära bostadsbebyggelse. Attraktiva strandnära 
tomter på platsen skapar förutsättning för den service som �nns i Stockaryd att �nnas kvar. 

Området är inte lämpligt att bebygga innan en ny överföringsledning för dricksvatten har 
möjliggjort att Ärnanäsasjön inte längre behövs som dricksvattentäkt för Stockaryd. 

Hänsyn 

En del av området är strandskyddat men omfattas av LIS-område. 

Området ligger en bit från Stockaryd, men det �nns kollektivtra�k utmed väg 761 mellan Sävsjö 
och Stockaryd. Det �nns också möjlighet att cykla till Stockaryds station där det även �nns tåg 
(ungefär tre kilometer). 

Vid kommande detaljplanering och lovgivning i området behöver det utredas huruvida det är 
mest lämpligt med allmänna eller enskilda vatten- och avloppsanläggningar i området. En 
allmän vatten- och avloppsanslutning möjliggör �er bostäder men innebär högre kostnader. 
Idag används Ärnanäsasjön för att vattenförsörja Stockaryd, men en ny överföringsledning ska 
byggas till Sävsjö så att sjön inte längre behöver fungera som vattentäkt. 

Området ligger vid Ärnanäsasjön som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Norrsjön 
uppnår för närvarande inte god status för varken den ekologiska eller kemiska statusen. 
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När det gäller den kemiska statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för 
höga – dessa undantas dock från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att 
de orsakats av luftburna föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Vid 
planläggning är det alltså framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på 
vattenförekomsten.
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Mångfunktionell bebyggelse i Stockaryd

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1000 invånare. Igenom 
Stockaryd passerar järnvägen och i orten �nns både Stockarydsterminalen och en 
järnvägsstation. Väster om Stockaryd �nns den gamla bykärnan ifrån innan Stockaryd blev 
en stationsort. I anslutning till den �nns möjlighet att omvandla ett område med 
mångfunktionell bebyggelse för att åter göra Stockaryd attraktivt.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Stockaryd.

Länk till översiktsplanekartan. 

Mångfunktionell bebyggelse

Västra centrum 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Området direkt väster om järnvägen är lämpligt för utveckling av centrumbebyggelse i form av 
framförallt mindre butiker och tätare bostadsbebyggelse. I anslutning till området �nns 
Kyrkogatan som förr i tiden fungerade som ortens västra centrum. 

För en del av området handlar det om omvandling av industriområdet till verksamheter som är 
mer lämpliga centralt och för en del av området handlar det om att ianspråkta ett grönområde. 

Hänsyn 

Delar av området består idag av småindustri. Den delen av småindustrin som är miljöstörande 
bör successivt �yttas till mer renodlade verksamhetsområden längre från bostadsbebyggelse. 
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Inom området �nns potentiellt förorenade områden som behöver undersökas. 

Närheten till både järnvägen och väg 761 innebär risker för buller och olyckor från transporter 
med farligt gods. 

Hela Stockaryd är byggd runt våtmarker och det innebär att det ofta är blöta förhållanden. Även 
vid byggnation på tidigare bebyggd mark behöver det här hanteras. 
Området kring stationen och gamla kyrkbyn i Stockaryd har höga kulturmiljövärden. Dessa 
behöver beaktas vid en utveckling av området. Det är exempelvis inte lämpligt med höga 
byggnader som förstör siluetten från kyrkan och småstadskaraktären som �nns vid korsningen 
Kyrkogatan-Bangårdsgatan bör förvaras.
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Verkamheter och industri i Stockaryd

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1000 invånare. Igenom 
Stockaryd passerar järnvägen och i orten �nns både Stockarydsterminalen och en 
järnvägsstation. Den stora utvecklingspotentialen för Stockaryd handlar om 
Stockarydsterminalen. Över�yttningen från väg till järnväg kan komma att möjliggöra en 
stor vinst för klimatet och därför är många verksamheter intresserade av att etablera sig i 
anslutning till terminalen.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Stockaryd.

Länk till översiktsplanekartan. 

Verksamheter och industri

Stockarydsterminalen (etapp II) 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Vid Stockarydsterminalen �nns utvecklingspotential för terminalen. Kommunen vill att 
terminalen i framtiden också ska kunna användas som kombiterminal och därför avsätts större 
markområden för terminalens utveckling. 

Ställningstagandena i översiktsplanen följer den fördjupade översiktsplanen för Stockaryds 
samhälle som antogs av kommunfullmäktige 2009 (2009-10-19 §83). Även om den fördjupade 
översiktsplanen slutar gälla i samband med antagandet av den här översiktsplanen �nns 
planens intentioner för Stockarydsterminalen kvar. 

Söderut �nns förutsättningar för tre till fyra lastspår med spårlängd upp till 700 meter. 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

500 m

80

855

https://karta.savsjo.se/spatialmap?profile=oversiktsplan_samrad
https://www.lantmateriet.se/


Ett stamspår kan vara möjligt att dra norrut över väg 761 för att där övergå i �era lastspår.

Hänsyn 

Runt omkring terminalen �nns våtmarker och sumpskogar som har höga naturvärden och som 
är viktiga att hantera på ett varsamt sätt. 

De höga grundvattennivåerna och de många våtmarkerna kring terminalen innebär också en 
risk för översvämningar i perioder med skyfall eller långa perioder av regn. En vidareutveckling 
av området innebär troligen stora hårdgjorda ytor, vilket innebär ännu större risker. 
Vattenförhållandena försvårar också framtida exploatering inom området. 

Det stora markanspråket innebär att det kan uppkomma behov av gröna korridorer för att inte 
fragmentisera naturområden för mycket. 

En arkeologisk utredning har redan genomförts för stora delar av området. Strax norr om väg 
761 �nns en fornåker som behöver utredas ytterligare. 

Inom området �nns ett antal potentiellt förorenade områden. 

Karta från den gamla fördjupade översiktsplanen som visar hur 
Stockarydsterminalen kan utvecklas och som fortfarande är ett viktigt 
underlag för kommande planering i Stockarydsterminalen.
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Stockarydsterminalen söder (lång sikt) 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Stort område söder om Stockaryd. Utvecklingen är eventuellt lämpligt på lång sikt och för 
verksamheter som drar nytta av närheten till Stockarydsterminalen. 

Hänsyn 

Området ligger på en höjd som troligtvis inte är lika blöt som markerna generellt runt Stockaryd 
är.

Även om det här området inte är blött så skulle en exploatering av området innebära 
hårdgörande av ytor vilket leder till högre tryck på de omkringliggande mossarna. Vid en 
exploatering är det alltså av största vikt att behandla vattenfrågor med stor försiktighet. 

Området består idag av en mängd olika fastigheter som ägs av många olika privatpersoner. En 
framtida exploatering skulle kräva att kommunen eller bolaget Stockarydsterminalen köper in 
fastigheterna.

Det stora markanspråket innebär att det kan uppkomma behov av gröna korridorer för att inte 
fragmentisera naturområden för mycket. 

Östra Stockaryds verksamhetsområde 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område öster om Stockaryd som bland annat är lämpligt för ut�yttning av de verksamheter 
som ligger väster om järnvägen. Området är inte lämpligt för bullrande eller miljöstörande 
verksamheter. 

Hänsyn 

Området ligger i anslutning till väg 761, varifrån det behövs ordnas en säker infartsväg. 

Hela Stockaryd är byggd runt våtmarker och det innebär att det ofta är blöta förhållanden som 
behöver beaktas i kommande planering och lovgivning. 

Stigamo verksamhetsområde 

Ställningstagande och konsekvenser 

Område söder om Stockaryd utmed väg 756 mot Rörvik. Området ärbland annat lämpligt för 
ut�yttning av verksamheter från området väster om järnvägen. Idag består området av 
skogsmark. 

Hänsyn 
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Närheten till järnvägen innebär risker för buller och olyckor från transporter med farligt gods.
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Transportinfrastruktur i Stockaryd

Stockaryd är kommunens tredje största tätort med strax över 1000 invånare. Igenom 
Stockaryd passerar järnvägen och i orten �nns både Stockarydsterminalen och en 
järnvägsstation. I anslutning till Stockarydsterminalen behöver kommunen verka för ett 
antal förändringar för att möjliggöra en fortsatt utveckling. Det handlar bland annat om 
förlängning av spår och en ny södergående växel.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Stockaryd.

Länk till översiktsplanekartan. 

Transportinfrastruktur

Anslutningsväg mellan väg 761 och 763 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Sävsjö kommun har i samband med att Tra�kverket byggde om väg 761 mellan Gamla 
Hjälmseryd och Stockarydsterminalen åtagit sig att bygga en ny anslutningsväg mellan 
Stockarydsterminalen och väg 763 som går mot Vrigstad. Vägen kan fungera som industrigata 
eller liknande och kan utvecklas i samband med omgivande verksamhetsområde. 

Vägens dragning ska fastställas i senare skede. 

Hänsyn 

I samband med att Tra�kverket byggde om väg 761 slöts en överenskommelse där kommunen 
ålades att bygga en kompletterande anslutning mellan Stockarydsterminalen och väg 763 mot 
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Vrigstad. 

I områdets södra del �nns ett fornlämningsområde i form av boplatsläge som ska utredas 
vidare enligt den arkeologiska rapporten 2011:70. 

I området är det känsliga vattenförhållanden med våta förhållanden. 

Trafiklösningar i anslutning till Stockarydsterminalen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Det �nns ett behov av att komplettera järnvägslösningen till Stockarydsterminalen för att 
fortsätta utvecklingen för området. Flera saker är på gång – bland annat etablering av en 
södergående växel, förlängning av spår 11 och etableringen av ett nytt spår. En 
funktionsutredning har tagits fram av Tra�kverket som kan användas som underlag för det 
fortsatta arbetet. 

Hänsyn 

Ingen särskild hänsyn behöver tas.
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Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger utmed 
järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan �era sjöar och har stor potential 
för att bli en attraktiv boendeort.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse i Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger utmed 
järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan �era sjöar och har stor potential 
för att bli en attraktiv boendeort. Utvecklingen av bostäder i Rörvik kan med fördel ske i 
närheten av de omgivande sjöarna. Den nya gång- och cykelvägen i Rörvik möjliggör en 
fortsatt utveckling av bostäder utmed Allgunnens norra strand, med möjlighet att ta sig in i 
tätortens centrum gåendes eller med cykel.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Rörvik.

Länk till översiktsplanekartan. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Svinasjön 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område väster om Svinasjön som till viss del redan är planlagt men där området behöver 
planeras om.

Området fanns med i förra översiktsplanen, men har omarbetats för att kunna möjliggöra �er 
bostäder. 

Hänsyn 

Området är utpekat som LIS-område och är därför lämpligt för utveckling för att skapa underlag 
för både o�entlig och kommersiell service i Rörvik. 
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En liten del av området ianspråktar en del av ett litet jordbruksområde som redan 
fragmentiserats i samband med byggnation av närliggande verksamhetsområden. 

Området ligger vid Svinasjön som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Svinasjön 
uppnår för närvarande inte god kemisk status. 

När det gäller den kemiska statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för 
höga – dessa undantas dock från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att 
de orsakats av luftburna föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Vid 
planläggning är det alltså framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på 
vattenförekomsten. 

Allgunnen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Området ligger utmed Allgunnen i Rörviks sydöstra del. Området blir en naturlig fortsättning på 
bebyggelsen utmed Strandgatan och ger förutsättning för attraktiva tomter i strandnära läge. 

Hänsyn 

Området ligger i närheten av järnvägen och hänsyn behöver tas till både risken för olyckor för 
transporter för farligt gods och risken för höga bullernivåer. 

Området ligger i närheten av Allgunnen och pekas i översiktsplanen ut som LIS-område. 

Allgunnen är vattentäkt för Rörvik och Lammhult och omfattas av vattenskyddsområde. 

Området ligger vid Allgunnen som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Allgunnen 
uppnår för närvarande inte god ekologisk eller kemisk status. 

När det gäller den kemiska statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för 
höga – dessa undantas dock från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att 
de orsakats av luftburna föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Den 
ekologiska statusen påverkas bland annat av jordbruk och enskilda avlopp. Vid planläggning är 
det alltså framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på vattenförekomsten, men 
planläggning kan också möjliggöra att vissa enskilda avlopp ansluts till allmänna vatten- och 
avloppssystem vilket kan komma att minska den negativa påverkan på sjön. 

Inom området �nns �era möjliga fornlämningar. En arkeologisk utredning behöver genomföras 
i samband med att en detaljplan tas fram. 

Inom området �nns idag en telemast. 

Knösbo 

Ställningstaganden och konsekvenser 
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Område öster om Rörvik utmed väg 744 och 756 mot Stockaryd. Området kan bli lämpligt för 
byggnation på lång sikt. 

Hänsyn 

Området omfattar �era mindre jordbruksfastigheter och �era bostadshus. Vid byggnation ska 
lämpligheten utredas närmare med tanke på ianspråktagande av jordbruksmark. 

En liten del av området omfattas av strandskydd, men med anledning av att området är väl 
avskilt av väg 744 så borde dispens kunna ges. 

Området ligger i närheten av järnvägen och hänsyn behöver tas till både risken för olyckor för 
transporter för farligt gods och risken för höga bullernivåer. 

Området omfattas av minst en fornlämning. En arkeologisk utredning behöver genomföras i 
samband med att en detaljplan tas fram. 

Området ligger i anslutning till den nya gång- och cykelvägen som går in till Rörvik och 
kollektivtra�k som ansluter till Stockaryd passerar igenom området. 

Den be�ntliga vatten- och avloppsanläggningen är fastighetsrättsligt svårtillgänglig – något som 
behöver lösas i kommande detaljplanearbete. 

Området kring Knösbo utgör ett värdefullt kulturmiljölandskap. Den äldre känslan av 
bybebyggelse och landsbygd skapar en attraktivitet i området som är värdefull att bevara. 

Hillafällan 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Området ligger norr om Rörvik som kan bli lämpligt för byggnation på lång sikt. 

Hänsyn 

Området omfattar delar av två mindre jordbruksfastigheter med tillhörande bostadshus. Vid 
byggnation ska lämpligheten utredas närmare med tanke på ianspråktagande av 
jordbruksmark. 

Delar av området har svåra förutsättningar i form av bergig och kuperad terräng som kan 
komma att innebära höga kostnader för till exempel vatten- och avloppsanläggningar. 

Delar av området omfattas av strandskydd men pekas i översiktsplanen ut som LIS-område. 

Skolan och förskolan använder idag delar av naturområdet till undervisning och rekreation. 

Vid detaljplanearbete ska möjligheten till en promenadslinga runt sjön säkerställas. 

Inom området �nns �era möjliga fornlämningar. En arkeologisk utredning behöver genomföras 
i samband med att en detaljplan tas fram. 
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Området ligger vid Hillen som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Hillen uppnår för 
närvarande inte god kemisk status. 

När det gäller den kemiska statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för 
höga – dessa undantas dock från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att 
de orsakats av luftburna föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Vid 
planläggning är det alltså framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på 
vattenförekomsten. 

Sjövik-Repanäs 

Ställningstagande och konsekvenser 

Område öster om Rörvik utmed Allgunnens norra strand. Området är lämpligt för förtätning av 
bostäder men bör detaljplaneläggas först. 

Hänsyn 

Området omfattar �era mindre jordbruksfastigheter och �era bostadshus. Vid byggnation ska 
lämpligheten utredas närmare med tanke på ianspråktagande av jordbruksmark. 

Delar av området omfattas av LIS – landsbygdsutveckling för strandnära läge. I övrigt gäller 
strandskydd.

Allgunnen är vattentäkt för Rörvik och Lammhult och omfattas av vattenskyddsområde. En 
utveckling inom området skulle kunna innebära att �er måste ansluta sig till allmänt vatten och 
avlopp, vilket minskar riskerna för miljöbelastning på Allgunnen.  

Området ligger vid Allgunnen som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten. Allgunnen 
uppnår för närvarande inte god ekologisk eller kemisk status. 

När det gäller den kemiska statusen är nivåerna av bromerade difenyletrar och kvicksilver för 
höga – dessa undantas dock från normerna i form av mindre stränga krav med anledning av att 
de orsakats av luftburna föroreningar och omfattar i princip alla vattendrag i Sverige. Vid 
planläggning är det alltså framförallt viktigt att inte orsaka förvärrad påverkan på 
vattenförekomsten. 

Inom området �nns �era möjliga fornlämningar. En arkeologisk utredning behöver genomföras 
i samband med att en detaljplan tas fram.

Enekullen

Ställningstaganden och konsekvenser

Område i södra delen av Rörvik. Området är redan detaljplanelagt för bostäder och 
utvecklingen borde fortsätta med småhus. För att göra området mer attraktivt är det möjligt att 
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göra om detaljplanen för att kunna erbjuda större tomter.

Hänsyn

Ingen särskild hänsyn behövs.
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Mångfunktionell bebyggelse i Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger utmed 
järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan �era sjöar och har stor potential 
för att bli en attraktiv boendeort. I tätortens nordöstra del �nns området Oset där det 
tidigare har funnits verksamheter och bostäder blandat. Nu är det inte så mycket 
verksamheter kvar på platsen, vilket möjliggör en omvandling till en mångfunktionell 
bebyggelse.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Rörvik.

Länk till översiktsplanekartan. 

Mångfunktionell bebyggelse i Rörvik

Oset 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område centralt i Rörvik där det idag �nns både industrilokaler och bostäder. Området är 
lämpligt att omvandla mot mer bostadsbebyggelse och för att skapa ett attraktivare 
centrumområde i Rörvik. 

Hänsyn 

Inom området �nns �era potentiellt förorenade områden. 

Området omfattas delvis av strandskydd, men borde anses vara ianspråktaget på ett sådant sätt 
att det saknar betydelse för strandskyddens syfte. En exploatering av området skulle kunna 
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stärka allmänhetens tillgång till strandområdet. 

Området ligger i närheten av järnvägen och hänsyn behöver tas till både risken för olyckor för 
transporter för farligt gods och risken för höga bullernivåer.
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Verksamheter och industri i Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger utmed 
järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan �era sjöar och har stor potential 
för att bli en attraktiv boendeort. I Rörvik är inte en nyetablering av stora verksamheter eller 
industrier lämplig, men för be�ntliga verksamheter och nya mindre verkamheter säkerställs 
möjlighet att utvecklas.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Rörvik.

Länk till översiktsplanekartan. 

Verksamheter och industri

Håknatorp 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Området ligger utmed väg 744 väster om Rörvik. Området är lämpligt för bullrande och 
ytkrävande verksamheter. Fördelen med området är framförallt att ingen tung tra�k behöver 
passera igenom Rörvik då vägen leder ut mot väg 30. 

Hänsyn 

Området omfattar en del av en jordbruksfastighet. Vid byggnation ska lämpligheten utredas 
närmare med tanke på ianspråktagande av jordbruksmark. 

Södra Rörviks industriområde (utökning) 
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Ställningstaganden och konsekvenser 

Lämpligt område för utbyggnad av de be�ntliga industrierna. Området är inte lämpligt för 
nyetablering av industrier. Förutsättningen för att området ianspråktas är en ny anslutningsväg 
som inte passerar igenom Rörvik. Vägen pekades ut redan i förra översiktsplanen. 

Hänsyn 

Området ligger i närheten av järnvägen och hänsyn behöver tas till både risken för olyckor för 
transporter för farligt gods och risken för höga bullernivåer. 

Området ligger i anslutning till Rörviks elljusspår som också fungerar som friluftsområde. 
Norr om området ligger Fållekullsgölen som kan vara viktig för fördröjning och rening av 
dagvatten från de be�ntliga verksamheterna. 

Inom eller i närheten av området kan det �nnas förorenade områden. 

Allgunnen är vattentäkt för Rörvik och Lammhult och omfattas av vattenskyddsområde som 
delar av det föreslagna området går in i.
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Transportinfrastruktur i Rörvik

Rörvik är kommunens fjärde största tätort med ungefär 500 invånare och ligger utmed 
järnvägen, men utan tågstation. Rörvik ligger mittemellan �era sjöar och har stor potential 
för att bli en attraktiv boendeort. Igenom Rörviks bostadsområden passerar godstransporter 
för att ta sig till verksamheterna i södra delen. Därför �nns ett behov av att dra om vägen så 
att den inte passerar bostäderna. Det �nns också ett behov av att långsiktigt säkerställa ett 
område för en eventuell framtida station ifall det skulle bli aktuellt i framtiden.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Rörvik.

Länk till översiktsplanekartan. 

Transportinfrastruktur

Ny tillfartsväg till södra Rörviks industriområde 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Ny tillfartsväg till industriområdet i södra Rörvik skulle leda till att färre tunga transporter 
passerar förbi bostadsbebyggelse i samhället. 

Hänsyn 

Den föreslagna vägen passerar delvis över några mindre jordbruksområden. 

Den föreslagna vägen passerar över elljusspåret som bör förläggas i planskild korsning. 
Området är också ett viktigt friluftsområde. 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Allgunnen är vattentäkt för Rörvik och Lammhult och omfattas av vattenskyddsområde som den 
föreslagna vägen går in i.

Tågstation Rörvik

Ställningstaganden och konsekvenser

Ett område i anslutning till järnvägen avsätts för att säkerställa en möjlighet att i framtiden 
återetablera tågstationen i Rörvik. Detta kommer troligen inte bli aktuellt på kort sikt, men 
kommunen anser att ett stationsläge i Rörvik är lämpligt när en ny höghastighetsbana för 
järnvägen mellan Stockholm och Malmö har byggts.

Hänsyn

Ingen särskild hänsyn behöver tas.
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Övriga kommunen

För övriga kommunen har framförallt bytespunkter mellan olika transportslag lyfts fram. 
Dessa kan utvecklas för att möjliggöra mer hållbart resande. Dessutom �nns två 
plankorsningar över järnvägen som behöver åtgärdas för att öka säkerheten. I övrigt har 
stora delar av kommunen pekats ut som landsbygd där en utveckling är lämplig utifrån de 
generella ställningstaganden som �nns i översiktsplanen.

Karta över mark- och vattenanvändningen för transportinfrastruktur i
kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Transportinfrastruktur

Bytespunkter i kommunen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Utmed kollektivtra�kstråk och andra viktiga transportstråk i kommunen pekas ett antal 
bytespunkter ut. De är tänkta att fungera som platser på landsbygden där det blir möjligt att 
byta mellan olika tra�kslag. Bytespunkterna är att sätt att se till hela resan och möjliggöra för att 
boende på landsbygden har möjlighet att använda sig av kollektivtra�k för en del av resan. 
Bytespunkterna ska också kunna fungera som parkeringsplatser vid samåkning.  

De bytespunkterna som pekas ut i kommunen ligger utmed väg 30, 127 och 761. För boendes i 
Stockaryd och Rörvik med omnejder ska det vara möjligt att kunna ta sig ut till Gamla respektive 
Nya Hjälmseryd utmed riksväg 30 och åka mot Jönköping/Växjö därifrån. Från Vrigstad mot 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Vetlanda via Sävsjö �nns också ett antal behov – det handlar om att boendes i Hylletofta, Norra 
Ljunga, Vallsjön/Torset och Hultagård/Skepperstad med omnejder ska kunna ta sig ut till väg 
127 för att nå en bytespunkt med goda möjligheter att parkera bilen. Utmed väg 761 handlar 
det om bytespunkter i Hjärtlanda, vid korsningen mot Hultsjö samt vid korsningen mot 
Häggatorp i närheten av infarten mot Ekeby. 

Följande bytespunkter föreslås alltså:

Stenshult/Hylletoftavägen vid Gnillinge utmed väg 127.

Korsningen mot Norra Ljunga/Komstad utmed väg 127.

Korsningen mot Torset/Vallsjön utmed väg 127.

Korsningen vid Hultagård mot Skepperstad och Rudu utmed väg 127.

Hjärtlanda utmed väg 761.

Korsningen vid Björnskog mot Hultsjö utmed väg 761 (redan existerande pendlarparkering).

Korsningen mot Häggatorp i närheten av infarten mot Ekeby utmed väg 761.

Gamla Hjälmseryd utmed väg 30.

Nya Hjälmseryd utmed väg 30 (redan existerande pendlarparkering). 

Hänsyn 

Vid utvecklande av bytespunkter är tillgängligheten och säkerheten viktigast att ta hänsyn till. 
Med anledningen av närheten till tungt tra�kerade vägar med höga hastigheter behöver säkra 
miljöer �nnas där det är möjligt att parkera på ett visst avstånd från vägen. 

Gång- och cykelväg mellan Sävsjö och Stockaryd

Ställningstaganden och konsekvenser 

I samband med att Njudung energi ska lägga en överföringsledning för vatten mellan Sävsjö och 
Stockaryd är det också lämpligt att bygga en gång- och cykelväg på den. Eftersom dragningen 
för överföringsledningen inte har beslutats än så pekas inte någon lämplig sträckning för gång- 
och cykelvägen ut i översiktsplanen.

Hänsyn

Då sträckningen inte har beslutats än �nns inte heller någon särskild hänsyn för närvarande.

Nya planskilda korsningar vid Södra stambanan 

Ställningstaganden och konsekvenser 

På två platser i kommunen �nns fortfarande plankorsningar över Södra stambanan. Dessa bör 
byggas om till planskilda korsningar och omfattar väg 822 vid Skrapstad och väg 740 vid Kullen 100
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vid gränsen till Växjö kommun. Både vägarna och järnvägen ägs av Tra�kverket och därför 
beslutas det om en eventuell ombyggnation i den nationella eller regionala 
transportplaneringen.  

Hänsyn 

Korsningen vid Kullen gränsar till Växjö kommun och därför behöver dialog föras med 
representanter därifrån.
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Markanvändingstyper och tillhörande 
ställningstaganden

I mark- och vattenanvändningskartan har åtta områdestyper använts för kommunens 
utveckling. Dessa redovisas i det här avsnittet tillsammans med ett antal generella 
ställningstaganden för dem. I mark- och vattenanvändningskartan framgår det om ett 
område är utpekat för ändrad, utvecklad eller pågående användning.

Ändrad användning 
En ändrad användning innebär att ett område idag har en annan typ av användning, men att 
kommunen anser att det är lämpligt att ändra användningen till den områdestyp som 
redovisas.

Utvecklad användning 
Med utvecklad användning menar kommunen att områdestypen ska vara kvar, men att det 
�nns förutsättningar för att utveckla området, till exempel genom förtätning eller annan 
förnyelse.

Pågående användning 
En pågående användning innebär att den gällande områdestypen är lämplig även 
fortsättningsvis och att endast mindre förändringar i bebyggelsen är lämplig. Mindre 
förtätningar och kompletteringar tillåts, men väsentliga förändringar i områdets användning 
eller karaktär bör inte tillåtas.

Karta över den föreslagna mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Mångfunktionell bebyggelse

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Områden med mångfunktionell bebyggelse har stads- och tätortsmässig karaktär och innehåller 
verksamheter tillsammans med bostäder. För Sävsjö kommun innebär det en relativt stor 
�exibilitet – men verksamheter som inte bör tillåtas inom områden för mångfunktionell 
bebyggelse är miljöstörande industrier och ytkrävande verksamheter. En viktig förutsättning för 
den mångfunktionella bebyggelsen är platse�ektivt utnyttjande av centrala markområden.

Generella ställningstaganden för mångfunktionell bebyggelse

Vid utveckling i redan bebyggda områden ska hänsyn tas till omgivande bebyggelsekaraktär. 
Som stöd för bedömningen om omgivande bebyggelsekaraktär finns bland annat de 
kulturhistoriska underlag som kommunen tagit fram.
Vid planering för bostäder ska behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och 
socialt boende samt ytor för lek och rekreation hanteras tidigt i planprocessen.
Funktionsblandning av bostäder, service, grönytor och verksamheter som inte orsakar 
olämpligt buller och andra störningar ska eftersträvas för en levande, hållbar livsmiljö.
Inom områden för mångfunktionell bebyggelse ska oskyddade trafikanter prioriteras framför 
fordonstrafik. Logistik och varudistribution ska fungera smidigt och ske på ett hänsynsfullt 
sätt mot människor och stadsmiljö.
Hänsyn ska tas till de lokaliseringsprinciper för verksamheter och handel som beskrivs i 
avsnittet om Näringsverksamhet. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Områden med sammanhängande bostadsbebyggelse består huvudsakligen av bostäder. 
Områdena ligger ofta runtomkring tätorternas centrum och kan innehålla ett mindre antal 
servicefunktioner. Olika typer av särskilda boenden, skolor, förskolor och mindre butiker är 
också lämpliga inom områden med sammanhängande bostadsbebyggelsen.

Sammanhållen bebyggelse

I plankartan har ett antal områden med pågående sammanhängande bostadsbebyggelse 
pekats ut utanför detaljplanelagda områden. Dessa områden utgör kommunens bedömning om 
vad som i plan- och bygglagen kallas sammanhållen bebyggelse. Inom områdena krävs en 
utökad lovplikt enligt plan- och bygglagen 9 kap. 6 §. Områdena fastställdes i ett beslut av 
myndighetsnämnden 2011-06-16 §84 (länk till beskrivning av områdena   ).

Generella ställningstaganden för sammanhängande bostadsbebyggelse

Vid planering för bostäder ska behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och 
socialt boende samt ytor för lek och rekreation hanteras tidigt i planprocessen.
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Inom sammanhängande bostadsbebyggelse ska blandade boendeformer uppmuntras – alltså 
exempelvis småhus, radhus och flerfamiljshus av olika storlek och med olika ägandeformer.
Inom de områden som pekas ut som sammanhållen bebyggelse krävs utökad lovplikt enligt 
plan- och bygglagen 9 kap. 6 §.
Inom områden för sammanhängande bostadsbebyggelse ska oskyddade trafikanter prioriteras 
framför fordonstrafik. Logistik och varudistribution ska fungera smidigt och ske på ett 
hänsynsfullt sätt mot människor och stadsmiljö.
Bostadsbebyggelse i kommunen ska i första hand utvecklas i mindre skala där mervärden lyfts 
fram – det kan till exempel handla om stationsnära, sjönära eller naturnära områden. 

Verksamheter och industri

Användningen verksamheter och industri är områden för verksamheter som inte bör blandas 
med bostäder. Exempel kan vara verksamheter som är ytkrävande, genererar tung tra�k eller 
som påverkar omgivningen med buller och lukt.

Industriverksamheter

Industriverksamheter omfattar industrier eller annan typ av verksamheter som kan vara 
störande för omgivningen och som därför inte passar bra i närheten av bostäder eller 
mångfunktionell bebyggelse.

Transportintensiv verksamhet

Transportintensiva verksamheter omfattar logistikverksamhet och väldigt storskalig 
handelsverksamhet. Verksamheterna kännetecknas av att det transporteras väldigt mycket 
gods till eller från området, vilket innebär att det behöver en god planering med hänsyn till 
tra�ksituationen.

Större besöksverksamheter

Större besöksanläggningar där verksamheter såsom idrottshallar, utomhusplaner och andra 
platser för idrottsverksamheter är samlade kallas i översiktsplanen för större 
besöksverksamheter. I praktiken omfattas kommunens allaktivitetsområden. Områdena 
kännetecknas av att de tidvis genererar ett stort parkeringsbehov och ibland kan orsaka 
störningar i form av höga ljud.

Generella ställningstaganden för verksamheter och industr

Hänsyn ska tas till de lokaliseringsprinciper för verksamheter och handel som beskrivs i 
avsnittet om Näringsverksamhet.
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Vid utveckling av områden för verksamheter och industri ska dagvatten omhändertas lokalt 
inom fastigheten. 
Inom områden för verksamheter och industri ska godstransporter få högsta prioritet. Men i 
trafikplaneringen inom områdena är det också viktigt att det finns gång- och cykelvägar och 
koppling till hållplats för kollektivtrafik för att säkra möjligheterna att ta sig fram för 
oskyddade trafikanter. 
AB Sävsjö industrifastigheter (ABSI) ska tillsammans med Utvecklingsavdelningen på 
kommunen säkerställa att det finns en beredskap av industri- och verksamhetsmark för 
kommande lokaliseringar. 

Fritids- och idrottsanläggningar

Områdestypen fritids- och idrottsanläggningar omfattar områden som framförallt används för 
det aktiva föreningslivet. Det kan handla om fotbollsplaner, idrottshallar eller lokaler för 
ombyte. De anläggningarna som är insprängda i en mer blandad bebyggelse �nns i 
områdestypen mångfunktionell bebyggelse.

Generella ställningstaganden för fritids- och idrottsanläggningar

Det ska finnas minst ett allaktivitetsområde i varje tätort i kommunen – och det ska finnas 
utrymme för dessa att växa.
Vid planering av nya bostäder och skolor ska behovet av lokaler och utemiljöer för idrott och 
rekreation beaktas i planprocessen.
För att samhällets resurser ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt är det nödvändigt att 
skapa förutsättningar för samnyttjande av lokaler, till exempel idrottshallar och 
samlingslokaler.
För att underlätta för barn och för att främja hållbart resande ska anläggningar för idrott och 
rekreation lätt kunna nås via gång- och cykelvägar.
Idrotts- och kulturanläggningar som alstrar höga ljud, exempelvis motorbanor, arenor för 
utomhusidrott eller utomhusscener för musik bör inte placeras i direkt anslutning till 
bostadsbebyggelse. 

Tekniska anläggningar

Tekniska anläggningar är grundläggande funktioner för ett fungerande samhälle. De tekniska 
anläggningar som pekas ut är framförallt sådana som kräver stora ytor eller speci�ka platser 
och där användningstypen inte går ihop med andra användningstyper. I översiktsplanen pekas 
till exempel anläggningar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen ut.

För områdestypen tekniska anläggningar har inga generella ställningstaganden tagits fram. Läs 
mer om förutsättningarna för den tekniska försörjningen i kommunen generellt under avsnittet 
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om teknisk försörjning.

Landsbygd

Landsbygd är markområden som är möjliga för �era användningar men där det inte alltid är 
nödvändigt eller möjligt att ange vilka markområden som bör användas för vad. För 
landsbygden är det lämpligt att fastställa övergripande ställningstaganden som stöd för den 
fortsatta planeringen. 

På landsbygden – liksom i tätorterna – �nns det höga värden och motstående intressen. Trots 
det �nns också möjligheter till att ta större mark i anspråk och att få ett lugnare och mer 
attraktivt boende. I tätorterna kan grundläggande service i form av till exempel a�ärer, skolor, 
vård och kollektivtra�k förläggas för att många personer ska ha närhet till dessa. På 
landsbygden kommer det alltid vara svårare att uppfylla dessa behov då det saknas 
befolkningsunderlag för det. Av samma anledning innebär också landsbygdsboende högre 
kostnader för kommunen i form av till exempel skolskjutsar och vägskötsel. 

Å andra sidan �nns också höga allmänna värden i att hålla landsbygden levande. Ett av de 
absolut viktigaste värdena är livsmedelsförsörjningen som drivs av lokala jordbruk. Genom att 
möjliggöra för landsbygdsutveckling skapas goda livsmiljöer för de som arbetar med jordbruk. 
En levande landsbygdsmiljö är också viktigt för besöksnäringen – både för de som besöker då 
och då och för de som äger fritidshus. Att det �nns människor som bor på landsbygden innebär 
bättre förutsättningar för att bibehålla höga kultur- och naturvärden. Genom att hålla våra 
kulturmiljöer levande skapas också naturvärden i form av till exempel biologisk mångfald på 
landsbygden. Flera av kommunens Natura2000-områden och riksintressen för naturmiljön har 
värden som är beroende av till exempel betande djur eller slåtter av ängsmarker. 

Byggande i traditionella bebyggelsemiljöer på landsbygden 

Den äldre bebyggelsen är inte placerad på sin plats av en slump. Valet av byggplats styrdes av 
faktorer som det är viktigt att känna till och utgå från vid ny- och ombyggnad. 

Utbyggnaden av traditionella bebyggelsemiljöer på landsbygden bör fortsatt byggas enligt 
tradition. Följande saker kan vara viktiga att ta hänsyn till: 

Bebyggelsens lokalisering 

Många äldre byar upplöstes vid skiftesreformerna under 1800-talet genom att gårdarna 
�yttades ut till ensamma lägen. De gamla byformerna, såsom radbyar, klungbyar och släktbyar, 
är extra bevarandevärda. Ofta kan man, trots bevarandeönskemålen, �nna naturliga lägen för 
kompletterande ny bebyggelse i byn. Med lite kännedom om byns ursprungliga form och 
förutsättningar kan man försöka peka ut sådana platser. Vid val av helt nya tomtlägen utanför 
byar och samhällen bör man försöka �nna sådana lägen som ”känns” naturliga. Torra lägen 
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med naturlig markavrinning. Man ska inte behöva omfördela alltför stora schaktmassor i ett 
kulturlandskap då man skapar en ny tomt. 

Figur med skisser som visar exempel på olika typer av typisk småländsk bebyggelsestruktur.

Gårdsmiljön 

Trots stora förändringar, till följd av lagaskiftet, kan man i Sverige �nna områden med olika 
gårdsformer. Den form som är vanligast i Sävsjö kommun är den så kallade ”götiska” 
gårdstypen. Mangårdsdelens byggnader är klart avskilda från fägårdens med en väg, ett staket 
eller annan hägnad. 

Husplaner 

De vanligaste hustyperna fram till slutet av 1800-talet var ”enkelstugor” respektive ”parstugor”. 
Båda hustyperna var byggda i liggtimmer och kunde uppföras i en eller två våningar. Vid sidan 
om dessa fanns det jordstugor för de egendomslösa. Den �nare ”salsbyggnaden” började bli allt 
vanligare från slutet av 1800-talet. Denna kännetecknades bland annat av den sexdelade 
planlösningen. 

Figur med skisser på olika typer av typiska småländska hustyper. 
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Nya byggnader 

Nya byggnader kan med fördel hämta inspiration från äldre tradition. På så sätt underlättas 
anpassningen till miljön då man bygger på landsbygden. Träfasad, falurödfärg eller annan 
traditionell färgtyp, takvinkel på ca 34 grader, tak av lertegel är några sådana exempel. 

Tillbyggnader 

Genom att studera äldre tillbyggnader �nner man ofta sådana former som känns acceptabla:

En enkelstuga kan utökas till en parstuga

En utskjutande frontespis i byggnadens mitt

En liten luta (”huttave”) på gaveln eller baksidan

En förlängning av byggnaden

En vinkel ut på baksidan 

Uthus 

Uthus bör byggas fristående. En sammanbyggd ekonomidel/garagedel passar inte in i en 
kulturbygd. Uthusen kan med fördel byggas som �ygelbyggnader. Takvinkeln kan göras 
brantare på ett uthus än på bostadshuset. 

Trädgård 

I trädgården bör det planteras traditionella trädgårdsväxter såsom fruktträd, bärbuskar, syrén, 
hägg, och så vidare. Alltför stora, platta, rektangulära gräsytor kan ibland se främmande ut i 
kulturlandskapet.

Generella ställningstaganden för bebyggelse på landsbygden 

Sävsjö kommun är positiv till byggande på landsbygden. Ny bebyggelse ska placeras och 
utformas med hänsyn tagen till landskapsbild och tradition. De ska ges en estetisk riktig 
utformning och anpassas till lokala natur- och kulturvärden. 
Områden med höga kulturmiljövärden eller områden som omfattas av områdesbestämmelser 
behöver inte utgöra hinder för ny lokalisering av bebyggelse. Så länge en anpassning sker till 
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omgivningen och gällande bestämmelser innebär ny bebyggelse i sådana områden goda 
förutsättningar för landsbygdsutveckling. 
Lokalisering av ny bebyggelse på landsbygden ska framförallt uppmuntras utmed befintliga 
stråk och i befintliga byar. Lokalisering av ny bebyggelse som innebär att nya enskilda vägar 
behöver tas över av kommunen (enligt kommunens riktlinjer för enskilda vägar) eller att 
kommunens skolskjutsar kommer att behöva åka en längre sträcka ska ske med restriktivitet. 
Utvecklingen av den tätortsnära landsbygden uppmuntras, då det skapar förutsättningar för 
landsbygdsboenden men med närhet till service och kollektivtrafik. 
Ny bebyggelse på landsbygden bör förses med tomter om minst en hektar för att kunna 
anordna egna avloppslösningar eller samordna avloppslösningar med närliggande 
bostadsbebyggelse. 
Förutsättningarna för befintliga jordbruk att kunna fortsätta drivas ska beaktas som ett 
väsentligt samhällsintresse – vilket bland annat innebär att generationsboenden eller 
utbyggnad av ekonomibyggnader kan tillåtas på jordbruksmark.

Transportinfrastruktur

Markområden för transportinfrastruktur redovisar de transportsystem som är viktiga för 
bebyggelseutvecklingen. Dessa redovisas i form av vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar samt 
kollektivtra�knoder. I kommunen �nns också en hel del transportinfrastruktur som ingår 
naturligt i de andra områdestyperna, till exempel vägar och gång- och cykelvägar i 
sammanhängande bostadsbebyggelse. De generella ställningstagandena här är vägledande 
även för mindre ny transportinfrastruktur.

Generella ställningstaganden för transportinfrastruktur 

Transportinfrastrukturen inom tätorterna ska i första hand planeras för barn och unga så att de 
tryggt och säkert kan förflytta sig inom sitt närområde. 
Transportinfrastrukturen ska planeras så att det blir enkelt för människor att välja hållbara 
resor. 
De bytespunkter som pekats ut utmed kollektivtrafikstråk i kommunen ska vara väl utrustade 
med möjlighet till byte mellan färdsätt såsom bil, cykel och kollektivtrafik. 
Transportinfrastrukturen ska planeras så att det blir enkelt för företag att nyttja hållbara 
transportsystem. Framförallt ska kommunen arbeta för att möjliggöra överflyttning av gods 
från väg till järnväg på Stockarydsterminalen. 
Kommunen ger stöd till enskilda väghållare enligt gällande Riktlinjer för enskilda vägar. 
Nybyggnation av gång- och cykelvägar ska i första hand ske utifrån kommunens gällande 
gång- och cykelplan med tillhörande åtgärdsprogram.

Grönområde och park
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Här redovisas grönområden och parker som är viktiga för tätorterna, bland annat större 
lekplatser och iordningsställda grönområden.

Generella ställningstaganden för grönområden och park  

Det ska vara högst 300 meter till ett grönområde eller natur- och friluftsområde på mer än 0,5 
hektar från samtliga skolor och förskolor i kommunen. 
Tätortsnära grönområden och parker har höga värden för närboendes möjligheter till friluftsliv 
och rekreation och ska inte bara bevaras utan även utvecklas. Utvecklingen ska ske med 
hänsyn till behovet av olika funktioner, så som värmereglering genom användning av träd och 
buskar, upptag av dagvatten och säkerställande av andra ekosystemtjänster. 
Tätortsnära grönområden ska kunna användas för stadsodling eller småskalig matproduktion.

Natur och friluftsliv

Natur- och friluftslivsområden innefattar större sammanhängande områden – ofta skogar – 
med värden för friluftsliv och naturmiljön som sköts mindre aktivt än grönområden och parker i 
tätorterna. Det kan handla om motionsslingor och skolskogar, men också skogsområden som 
fungerar bullerdämpande mellan bostadsområden och bullriga industrier eller vägar.

Generella ställningstaganden för natur- och friluftsliv  

Tätortsnära natur- och friluftsområden har höga värden för närboendes möjligheter till 
friluftsliv och rekreation och ska inte bara bevaras utan även utvecklas. Utvecklingen ska ske 
med hänsyn till behovet av olika funktioner, så som värmereglering genom användning av 
träd och buskar, upptag av dagvatten och säkerställande av andra ekosystemtjänster.

Vatten 

Vattenområden redovisas utan någon särskild inriktning om ändrad, utvecklad eller pågående 
användning. 

För områdestypen vatten har inga generella ställningstaganden tagits fram.

110

885



Hänsyn och tillhörande ställningstaganden

För att översiktsplanen ska kunna ge vägledning för framtida beslut om användningen av 
kommunens mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska användas är det 
viktigt att förhållanden av väsentlig betydelse redovisas. I de här avsnitten redovisas de 
allmänna intressen, värden och förhållanden som är av väsentlig betydelse för 
översiktsplanens avvägningar och ställningstaganden enligt Plan- och bygglagen 3 kap. 4 § 
och 5 §. 

I avsnitten redovisas bland annat de riksintressena som �nns i kommunen och hur 
kommunen förhåller sig till dem i sin planering, samt hur kommunen anser att gällande 
miljökvalitetsnormer ska följas. Utöver de utpekade riksintressena �nns många allmänna 
intressen med koppling till mark- och vattenanvändningen i kommunen som är viktiga att ta 
hänsyn till.
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Befintlig bebyggelse och framtida behov

I det här avsnittet redovisas vilka bebyggelsestrukturer och vilken infrastruktur som �nns i 
kommunen idag och vilka framtida behov som har identi�erats för strukturerna. Det 
handlar om bland annat bostäder, företagsverksamheter, föreningsliv, o�entlig service och 
tra�kinfrastruktur.
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Bostäder

Översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 § i Plan- och bygglagen redovisa hur kommunen avser att 
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. I det här avsnittet redovisas de be�ntliga 
förutsättningarna för behovet av bostäder i kommunen och utifrån detta redovisas i 
avsnittet Mark- och vattenanvändning var det är lämpligt att bygga nya bostäder.

De �esta bostäderna i kommunen har byggts under andra halvan av 1900-talet. Fram till början 
av 1990-talet var bostadsbyggandet relativt högt, men efter det har antalet bostadslägenheter 
som byggts per år varit lågt. De senaste åren har bostadsbyggande ökat något, men marginellt 
jämfört med byggandet på 1970- och 1980-talen. 

I kommunens bostadsförsörjningsplan framgår hur kommunen ska tillgodose det framtida 
behovet av bostäder. Ett av målen i planen är att det ska �nnas en tillräcklig planberedskap för 
byggnation av villor och �erbostadshus. Dessutom framgår behovet av bostäder anpassade för 
kommande behov med anledning av förändringar i befolkningssammansättningen – samt hur 
kommunen ska arbeta med detta. Med �er äldre behövs helt enkelt �er bostäder för äldre. 

Till översiktsplanen har ett mål satts om att planera för 13 000 personer till år 2030 och 14 000 
personer till år 2040, alltså ungefär 1300 respektive 2300 �er personer än 2021. Med ett 
genomsnittligt antal boende om 2,3 personer per bostad skulle det innebära ett behov av mark 
för ungefär 500 bostäder till år 2030 och 1000 bostäder till år 2040, vilket motsvarar något mer 
än 50 bostäder per år.

Diagram som redovisar antalet nya bostäder som byggts per år i Sävsjö 
kommun 1975-2020 sorterat efter vilken typ av bostad.

113

888

https://savsjo.se/oversiktsplanen/samrad/oversiktsplan-savsjo-kommun/mark--och-vattenanvandning.html


114

889



Näringsverksamhet

Genom att i översiktsplanen säkerställa förutsättningar för planberedskap för en bredd av 
olika typer av näringar kan platser för företag säkerställas. Behovet kan bestå av ytkrävande 
platser med god tillgång till vägar för godstransporter likväl som kontorsarbetsplatser 
centralt.

Förbättrad kommunikation och infrastruktur hanteras också till viss del av översiktsplanen, 
se avsnittet om Trafik och transporter.

Småindustrier och skogs- och jordbruk dominerar näringslivet i Sävsjö kommun. 
Träindustrin med bland annat sågverk och hustillverkning är viktiga basnäringar, men det 
�nns även �era andra typer av småindustrier inom kommunen. En nyckelfråga för 
kommunens företag är kompetensförsörjningen. Goda kollektivtra�kförbindelser är en 
viktig förutsättning för att ge företag möjligheter att verka i kommunen. För vissa företag 
har det alltmer öppnats upp möjligheter för att arbeta på distans. Genom att erbjuda 
gemensamma arbetsplatser och mötesplatser för företagare kan �era anställda bo i Sävsjö 
även om arbetsplatsen är placerad någon annanstans.

Industriverksamheter

Inom kommunen �nns ett stort antal småindustrier. Historiskt har många småindustrier 
förlagts relativt nära bostadsbebyggelse. För att i framtiden undvika att småindustrierna stör 
närboende bör nya industrier placeras längre ifrån bostadsbebyggelse och med direkt tillgång 
till stora vägar så att tra�ken inte behöver köra genom bostadsområden eller orternas centrum. 
Dessutom bör transportintensiva verksamheter placeras så att de i framtiden ska kunna 
anslutas till järnvägen eller på ett smidigt sätt ska kunna transportera råvaror och varor till en 
omlastningsplats utmed järnvägen. 

Det är särskilt angeläget för industrier som bedriver miljöfarlig verksamhet att förläggas med 
lämpliga skyddsavstånd till bostadsbebyggelse. Läs mer om detta under avsnittet om miljöfarlig 
verksamhet.

Handel

Utvecklingen av handel har under lång tid gått mot att sällanköpshandel placeras utanför 
tätorterna dit det är smidigt att ta sig med bil eller att sällanköpshandeln blir internetbaserad. I 
Sävsjö kommun är det framförallt dagligvaruhandeln som sker lokalt och förutsättningarna är 
starkast för lokala matbutiker och andra butiker för dagligvaror. Med anledning av den pandemi 
som har präglat världen de senaste två åren har handlandet av varor genom internet 
intensi�erats och även lokala mata�ärer har börjat ta emot beställningar över internet. Det är 
svårt att förutse hur framtidens handel kommer att se ut, men sannolikt kommer handeln över 
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internet att fortsätta intensi�eras och distributionen av paket kommer att bli en viktig 
verksamhet. För att handeln inne i tätorterna ska klara sig är det viktigt att det �nns dragare – 
det kan handla om handelsverksamheter eller restauranger som drar ett stort antal kunder, 
lekplatser centralt eller attraktiva centrummiljöer (källa: Svensk handel   ).

Lokaliseringsprinciper för industriverksamheter och handel

I Sävsjö kommun idag är stora delen av tätorterna uppblandade med miljöstörande och 
ytkrävande verksamheter centralt belägna i anslutning till bostadsbebyggelse. För att på sikt 
möjliggöra en mer sammanhållen utveckling av tätorterna och möjliggöra färre bilresor lyfts här 
ett antal lokaliseringsprinciper som ska fungera som underlag för kommunen arbete med 
etableringar av handel och industri. 

Utgångspunkten i principerna är dels att all handel ska kunna lokaliseras i närhet till varandra 
för att skapa synergie�ekter och för att minska bilresandet, dels att möjliggöra för 
miljöstörande och ytkrävande verksamheter att �ytta till platser längre från centrum. Även om 
lokaliseringar för att förtäta i centrum har fördelar, gör kommunen bedömningen att avstånden 
i alla fall blir relativt små – vilket möjliggör resande med gång- och cykeltra�k – och att det 
därför är bättre att lokalisera inte bara småskalig handel utan även storskalig handel relativt 
centralt – och sammanhängande. Det �nns alltså en fördel att hålla handelsområdena relativt 
centralt i anslutning till centrum trots att de kan komma att bli ytkrävande.

Ställningstaganden i form av lokaliseringsprinciper

Tätorternas centrummiljöer ska vårdas särskilt för att skapa en attraktiv miljö och 
mötesplatser för människor att träffas på. Genom detta skapas även goda förutsättningar för 
befintlig handelsverksamhet. 
Småskalig handel bör lokaliseras centralt men även storskaliga handelsverksamheter bör om 
möjligt lokaliseras relativt centralt för att möjliggöra sammanhängande handelsområden. 
Gemensamma parkeringslösningar för både mindre och större handelsverksamheter 
uppmuntras för att spara plats. 
För Sävsjö tätorts del innebär ovanstående inriktning att småskalig handel bör lokaliseras i 
Sävsjö centrum och att storskalig handel bör lokaliseras i området väster om järnvägen 
söderut mot väg 127 och i norra delen av Mäjensjöområdet. 
Gående och cyklande trafikanter ska ha goda möjligheter att ta sig till handelsområdena utan 
att begränsa möjligheterna för nödvändig transportlogistik att ta sig in i området. 
Miljöstörande och ytkrävande verksamheter samt verksamheter som har krav på goda 
logistiklägen bör lokaliseras i de i översiktsplanen utpekade områdena för verksamheter och 
industri. Logistikverksamheter som vill dra nytta av omflyttningen från väg till järnväg bör 
lokaliseras i anslutning till Stockarydsterminalen. 
Verksamheter som genererar mycket trafik bör lokaliseras så att miljöpåverkan från 
transporter minimeras.
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Besöksnäring 

Besöksnäringen medför �era positiva e�ekter för näringslivets företag i kommunen. En positiv 
bild av kommunen lockar inte bara �er besökare utan kan också göra kommunen mer attraktiv 
för sina invånare och i fråga om utveckling och nya etableringar i kommunen. Besöksnäringen 
ger också ett ökat underlag för kommersiell service, nya arbetstillfällen och fungerar som ett 
komplement till andra näringar. 

En förutsättning för besöksnäringen är att det �nns utbud av besöksmål. I kommunen �nns 
bland annat Eksjöhovgårdsområdet med slottsruin, herrgård och fritidsanläggningar och Sävsjö 
Häradsväg. Kommunens natur- och kulturmiljöer har potential för utveckling av natur- och 
kulturturism och därför är det viktigt att bevara och utveckla dessa. 

För Sävsjö kommun �nns en Strategi för besöksnäringen i Sävsjö kommun år 2020–2030 
framtagen. I strategin �nns ett mål om att öka förädlingsvärdet inom besöksnäringen med 50 % 
till år 2030. Målet ska nås genom att genomföra åtta åtgärder. De två åtgärderna som är mest 
relevant för arbetet med den fysiska planeringen är att skapa förutsättningar för nya 
besöksnäringsföretag och att skapa nya leder och utveckla be�ntliga leder. Förutsättningar för 
nya besöksnäringsföretag handlar i den fysiska planeringen bland annat om 
kommunikationsmöjligheter och att bevara eller utveckla potentiella besöksmål.

Ställningstaganden om besöksnäring 

Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för besöksnäringen och därför ska 
besöksnäringen beaktas vid planeringen av ny infrastruktur och allmän kollektivtrafik. 
Sammanhållna områden med höga natur - eller kulturmiljövärden som kan komma att 
utvecklas till besöksmål ska bevaras och utvecklas. I översiktsplanens strukturbild pekas fem 
områden ut som särskilt lämpliga för en sammanhängande utveckling. 
Tätorternas centrummiljöer och kommunens kulturmiljöintressen ska vårdas för att bibehålla 
och tillskapa attraktiva miljöer för besökande.
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Föreningsliv, idrott och rekreation

I Sävsjö kommun �nns ett aktivt föreningsliv med drivande föreningar inom bland annat 
kultur och idrott. Som samlingspunkt för kulturen �nns bland annat kulturhuset i Sävsjö och 
biblioteken i alla tätorterna. För idrotten �nns både inomhus- och utomhusanläggningar i 
alla tätorterna. I Sävsjö �nns dessutom både badhus och skyttecentret som också fungerar 
som samlingspunkt för föreningsliv och idrott för hela kommunen.

De samlingsplatser som �nns för föreningslivet i Sävsjö kommun har ett högt allmänt värde och 
bör bevaras och utvecklas. Att varje tätort har egna allaktivitetsområden och ett eget bibliotek 
är viktigt för tätorternas attraktivitet och för möjligheten för barn att själva ha möjlighet att ta 
sig till fritidsaktiviteter.

Det är viktigt att det som komplement till kommunens idrottsanläggningar – som vänder sig 
framförallt till föreningar – �nns platser för olika typer av spontanidrott. Det kan till exempel 
handla om skateparker, hinderbanor, beachplaner eller gräsytor. 

Ett antal särskilda behov har identi�erats för utvecklingen av kommunens idrottsanläggningar. 
Dels �nns ett behov av att bygga ut badhuset och av �er omklädningsrum vid Sävsjö 
fritidscenter. När det gäller utomhusmiljöer �nns ett intresse att utveckla skogsområdet kring 
Högagärdebacken med ett konstsnöskidspår.

Ställningstaganden om föreningsliv, idrott och rekreation �nns under avsnittet om 

markanvändningstyper och tillhörande ställningstaganden.
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Trafik och transporter

Kommunen är beroende av snabba och säkra kommunikationer, vilket bland annat handlar 
om kollektiva transportmedel och fungerande vägar och järnvägar för att förbindas med 
grannkommunerna såväl som regionala målpunkter såsom Jönköping och Växjö. Dessutom 
är kommunen beroende av snabba och tillförlitliga godstransporter för att gynna det lokala 
näringslivet. 

Utformningen av kommunens vägar, järnvägar och gång- och cykelvägar utgör en viktig del i 
arbetet med att uppnå det nationella miljömålet God bebyggd miljö, framför allt i fråga om 
miljömålets delmål om infrastruktur, kollektivtra�k och gång- och cykelvägar och 
hushållning av energi och resurser. Genom att ge förutsättningarna för gång- och cykeltra�k 
och kollektivt resande istället för fordonsburen tra�k skapas bättre förutsättningar för att 
nå målen. Men infrastrukturen är också viktig för att den ger möjligheter för fortsatt 
bebyggelseutveckling och tätortsutbyggnad. Samtidigt innebär tra�ksystem också 
olägenheter i form av buller, utsläpp och olycksrisker.
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Pendling

Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta är 1659. Antalet personer 
som pendlar in till kommunen är 1134 och antalet personer som bor och jobbar i kommunen 
är 3828.

Det �nns ett antal tydliga pendlingsmönster där pendlings�ödena till och från Vetlanda, Nässjö, 
Växjö och Jönköping är störst. I övrigt �nns även tydliga pendlingsmönster i stråk med avsaknad 
av kollektivtra�k. Det handlar framförallt om pendlingen till och från Värnamo, Eksjö och 
Vaggeryd. Eftersom statistiken baseras på hela kommunernas �yttningsmönster bör det noteras
att en del av pendlingen sker mellan kommundelar som ligger närmare kommungränsen som 
till exempel Sävsjö-Landsbro, Rörvik-Lammhult eller Hok-Vrigstad.

Tabell som redovisar pendling från och till Sävsjö från ett antal 
närliggande kommuner, 2018 (källa: Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik, SCB)

 

Kommun (till eller från)

 

Från Sävsjö till... Till Sävsjö från...

Vetlanda 469 431

Nässjö 216 255

Växjö 188 92

Värnamo 169 39
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Kommun (till eller från)

 

Från Sävsjö till... Till Sävsjö från...

Jönköping 165 75

Eksjö 130 49

Vaggeryd 91 44

Övriga kommuner i Sverige 196 149 

Vissa gymnasieelever pendlar också in och ut från kommunen – där sticker pendlingen till 
Vetlanda kommun ut. Pendlingsströmmarna följer i stort den be�ntliga kollektivtra�ken förutom 
pendlingen till och från Eksjö, där eleverna behöver byta i Nässjö.

Tabell som redovisar pendling för gymnasieelever från 
och till Sävsjö från ett antal närliggande kommuner, 
2021

Från Sävsjö till...

 

Antal

 

Till Sävsjö från...

 

Antal

 

Vetlanda 92 Vetlanda 6
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Från Sävsjö till...

 

Antal

 

Till Sävsjö från...

 

Antal

 

Nässjö 33 Nässjö 7

Jönköping 21 Eksjö 3

Eksjö 14

Växjö 12

Pendlingsmöjligheterna med bil är relativt goda åt alla håll från Sävsjö kommun där väg 30, 127 
och 128 är de viktigaste vägarna för mellankommunal pendling. Väg 30 är viktig för kopplingen 
mot Jönköping/Vaggeryd och Växjö/Alvesta, väg 127 mot Värnamo och Vetlanda och väg 128 
mot Nässjö och Eksjö. 

Pendlingsmöjligheterna med kollektivtra�ken däremot är mer begränsad. I det regionala 
tra�kförsörjningsprogrammet framgår det att det i framtiden ska �nnas goda 
pendlingsmöjligheter mellan kommunhuvudorter i länet där det �nns möjlighet att ordna 
pendling på kortare tider än en timme. Det skulle innebära att pendlingsmöjligheterna behöver 
förbättras från Sävsjö mot framförallt Eksjö, Vaggeryd och Värnamo.  

Kopplingen mellan Sävsjö och Värnamo/Eksjö håller på att utredas i form av en ny 
regionbusslinje som ska gå mellan akutsjukhusen i Värnamo och Eksjö. Linjen ska stanna i bland 
annat Vrigstad och Sävsjö, och möjliggör pendling från Sävsjö åt båda hållen. 

För att säkerställa kopplingen mot Vaggeryd är kopplingen mellan Vaggeryd och Hok viktig. 
Genom att säkerställa goda bytesmöjligheter i Hok mellan buss 141 och Krösatåg 17683 kan det 
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bli möjligt för Sävsjöbor att ta sig till och från Vaggeryd inom en rimlig tid. Läs mer under 
avsnittet om Kollektivtrafik.  

Investeringar enligt nationella och regionala transportplaner innebär att pendlingsmöjligheterna 
till och från Jönköping och Växjö är under utveckling. Mellan Jönköping och Nässjö ska järnvägen 
rustas upp, vilket kommer att innebära en hastighetshöjning på sträckan, och bättre 
förutsättning för snabbare tåg mellan Sävsjö och Jönköping. På sträckan Alvesta-Växjö pågår ett 
arbete med att etablera dubbelspår, vilket ökar förutsättningarna för snabbare tåg mellan 
Sävsjö och Växjö. 

I förlängningen kan höghastighetsbanan också komma att innebära förbättrade 
pendlingsmöjligheter till och från Sävsjö kommun. Läs mer om höghastighetsbanan under 
avsnittet om Järnväg. 

En annan aspekt av pendlingen som går att utveckla är möjligheten för cykelpendling mellan 
mindre orter på olika sidor om kommungränserna. Några exempel på cykelvägar som skulle 
vara möjliga att utveckla är: Sävsjö-Landsbro (genom gamla smalspårets banvall), Sävsjö-
Bodafors och Rörvik-Lammhult. Behovet behöver inte alltid vara just anlagda gång- och 
cykelvägar hela vägen, utan möjliggörande för cykling utmed mindre vägar med lägre 
hastigheter kan räcka långt. Läs mer om gång- och cykelvägar i kommunen under avsnittet om 
Gång- och cykelväg.
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Kollektivtrafik

Kollektivtra�ken inom Sävsjö kommun består både av busstra�k och tågtra�k. För den 
regionala kollektivtra�ken ansvarar Jönköpings länstra�k (JLT). Länets kommuner och 
Region Jönköping är ägare till länstra�kbolaget och samverkar med bolaget vid planering av 
tra�ken. I det regionala tra�kförsörjningsprogrammet framgår mål och inriktning för den 
regionala kollektivtra�ken.

Igenom Sävsjö kommun passerar fem regionala busslinjer som körs av JLT och en regional 
tåglinje som körs av Krösatågen där JLT är delägare.

Tabell som redovisar kollektivtrafiklinjer som går i Sävsjö kommun samt antalet avgångar 
och antalet resande.

Bussnummer Sträckning Antalet dubbelturer på 
vardagar (helgdagar inom 

parantes)

Totalt antal resor 
2019 (hela sträckan, 

källa: JLT)

141 Jönköping-Vrigstad-
Sävsjö

11 (3-5) 75 337

142 (Rörvik-)Vrigstad-
Sävsjö

4-6 (0) Ny linje - ingen 
statistik

341 Sävsjö-Vetlanda via 
Hultagård

2-4 (0) 26 399

342 Sävsjö-Vetlanda via 
Vallsjö, Hultagård och 
Landsbro

17-18 (5) 57 770

363 Sävsjö-Lammhult via 
Stockaryd och Rörvik

6-8 (0) 35 791

Tåg 89 Jönköping-Nässjö-
Sävsjö-Stockaryd-
Alvesta-Växjö

11 (5-7) 529 753

Utöver buss- och tåglinjerna �nns möjlighet till närtra�k i form av anropsstyrd tra�k för dem 
som bor längre än en kilometer från närmaste hållplats. Antalet resor med närtra�ken inom 
kommunen under 2019 var 719.

I det regionala tra�kförsörjningsprogrammet �nns en målsättning om att 85 % av länets 
befolkning ska ha närmare än en kilometer till närmaste hållplats eller stationsläge med en 
turtäthet på minst 8–12 avgångar per dag. Av de som bor i tätorter i Sävsjö kommun bor 
ungefär 96 % inom en kilometer till närmaste hållplats för kollektivtra�k. På landsbygden bor 
bara 14 % inom en kilometer till närmaste hållplats och totalt i Sävsjö kommun ligger si�ran på 
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75 % (källa: Kolada ). Av hållplatserna på landsbygden har många hållplatser få turer och på 

helgen begränsas möjligheten att åka kollektivt på �era platser i kommunen. 

I grannkommunerna Nässjö, Värnamo och Alvesta �nns regionala noder för kollektivtra�k där 
�era olika tåglinjer och busslinjer möts. Nässjö och Alvesta station nås genom tåglinje 89, men 
till Värnamo �nns ingen möjlighet att ta sig från kommunen för närvarande. Sävsjö kommun har 
tillsammans med Värnamo och Eksjö kommuner identi�erat ett behov av en busslinje som går 
emellan sjukhusen i Värnamo och Eksjö och som då passerar Vrigstad och Sävsjö på vägen. En 
liknande linje har utretts tidigare i form av den så kallade ”Vetnamo”-linjen mellan Värnamo och 
Vetlanda via Vrigstad och Sävsjö – men har aldrig inrättats. Ett nytt förslag för en linje mellan 
Värnamo och Eksjö utreds för närvarande av Jönköpings länstra�k. 

I det nya regionala tra�kförsörjningsprogrammet framgår att kommunhuvudorter i 
grannkommuner ska kopplas ihop med kollektivtra�klinjer med 24 dubbelturer om det tar 
mindre än en timme att resa mellan dem. För Sävsjö kommuns del innebär det att en ny 
kollektivtra�klinje skulle inrättas från Sävsjö till Vaggeryd och Värnamo. Det innebär också att 
�era av de be�ntliga linjerna behöver betydligt �er avgångar på vardagar för att kunna uppnå 
24 dubbelturer. 

För att kollektivtra�ken ska nyttjas är det viktigt att ny bostadsbebyggelse inom Sävsjö tätort 
hamnar minst två kilometer från stationen och inom Vrigstad, Stockaryd och Rörvik inom en 
kilometer från stations- eller hållplatsläge. Dessutom ska kollektivtra�ken i tätorterna premieras 
framför biltra�ken och tillgängligheten till hållplatslägena för gående och cyklande tra�kanter 
ska säkerställas. 

Karta över kollektivtrafikstråk för bussar och hållplatser sorterade efter
turtäthet.

Länk till översiktsplanekartan. 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

5 km
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Stationsläge Rörvik 

Trots att Södra stambanan passerar igenom Rörvik �nns ingen tågstation där. Rörvik är en 
förhållandevis liten ort och för närvarande �nns inte underlaget för att stanna där. Ett tågstopp 
skulle öka attraktiviteten för Rörvik då pendling till orter som Växjö, Jönköping, Nässjö och 
Alvesta skulle förenklas. Antalet invånare i Rörvik är strax över 500 – men om man räknar med 
södra kommunens omland uppgår antalet invånare till över 1800 (källa: Befolkningsstatistik, SCB
). I samband med att en ny höghastighetsbana byggs kan det �nnas möjlighet att utveckla 

Södra stambanan till en järnväg av mer regional karaktär där Rörvik skulle kunna få en egen 
tågstation.

Ställningstaganden om kollektivtrafik

Säkerställ att ny sammanhängande bebyggelse hamnar inom rimligt avstånd till hållplatsläge 
för kollektivtrafik. 
Säkerställ tillgängligheten för gående och cyklande trafikanter, samt bilister till 
hållplatslägena för kollektivtrafik. 
Ett stationsläge i Rörvik är lämpligt först när en ny höghastighetsbana för järnvägen mellan 
Stockholm och Malmö har byggts. 

Sävsjö kommun ska dessutom verka för att: 

En ny kollektivtrafiklinje mellan Värnamo och Eksjö inrättas som passerar Vrigstad och 
Sävsjö. 
En ny kollektivtrafiklinje mellan Vaggeryd och Sävsjö inrättas alternativt att goda 
bytesmöjligheter säkerställs i Hok mellan buss 141 och Krösatågen som möjliggör pendling 
mellan Sävsjö och Vaggeryd. 
Järnvägssträckorna Nässjö-Jönköping och Växjö-Alvesta förbättras. 
Öka turutbudet mellan Sävsjö och grannhuvudorterna (Vetlanda, Nässjö, Alvesta och Växjö) 
så att linjerna når 24 dubbelturer på vardagar.
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Gång- och cykelväg

Det kommunala gång- och cykelvägnätet hanteras i den kommunala gång- och cykelplanen. I 
planen framgår det att förutsättningarna för att gå och cykla inom Sävsjö kommuns tätorter 
är goda – framförallt beroende på de korta avstånden. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar 
i tätorterna är i huvudsak god, men det som saknas är framförallt brister i och frånvaro av 
passager i anslutning till större vägar och järnvägen som sköts av Tra�kverket.

I anslutning till Sävsjö kommuns skolor och förskolor �nns också förutsättning för att förbättra 
tra�ksituationen för att skapa en mer säker och hälsosam skolresa för barn och ungdomar. 
Utbyggnaden av nya bostads- och verksamhetsområden innebär också att det �nns behov av 
att bygga ut gång- och cykelvägnätet. I en bilaga till gång- och cykelplanen �nns en åtgärdslista 
över de mest prioriterade åtgärderna.

I den regionala gång- och cykelvägsplaneringen utmed de statliga vägarna har två sträckningar 
identi�erats inom Sävsjö kommun utifrån den så kallade Kågesonmodellen: Sävsjö-Stockaryd 
och Vrigstad-Stockaryd. I den kommunala gång- och cykelplanen har även �er behov av gång- 
och cykelvägar identi�erats mellan tätorterna och till bland annat Vallsjö, Hjärtlanda och 
Hjälmseryd.

Ställningstaganden om gång- och cykelväg

Sävsjö kommun ställer sig positiv till att utreda möjligheter för cykelpendling mellan 
kommunens tätorter och tätorter utanför kommungränsen. 
Den kommunala och regionala gång- och cykelplaneringen ska ta sin utgångspunkt i 
kommunens och regionens cykelplaner.
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Järnväg

Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det europeiska TEN-T-nätverket. 
Järnvägen skär genom kommunen i nordsydlig riktning och passerar tre av kommunens fyra 
tätorter. I Sävsjö och Stockaryd �nns tågstationer för regional tågtra�k, men i Rörvik �nns 
ingen station. Tågstationerna i Sävsjö och Stockaryd tra�keras av Krösatågens linje 89 som 
går mellan Jönköping och Växjö. Läs mer om kommunens inställning till tågstation i Rörvik 
och kollektivtra�ken på järnvägen under avsnittet om kollektivtrafik.

Järnvägen är väldigt viktig för kommunen, men utgör också en barriär genom tätorterna. Buller 
och risker i samband med transporter för farligt gods innebär att det är viktigt att ta hänsyn till 
järnvägen vid planeringen i tätorterna. 

Stockarydsterminalen 

Järnvägen tra�keras av både persontra�k och godstra�k. I Stockaryd �nns Stockarydsterminalen 
som används för om�yttning av gods från väg till järnväg och togs i bruk 2008. Sedan 
invigningen har terminalen används för omlastning av timmer för fortsatta långa transporter på 
järnväg som ett komplement av många och långa timmertransporter på väg. 

Terminalen ligger i anslutning till industriområdet i västra Stockaryd och via väg 761 till 
Hjälmseryd når transporter ut på väg 30 och vidare mot antingen väg E4 eller Växjö. Terminalen 
utgör ett nav och har ett upptagningsområde med en radie på 10–12 mil som består av 
skogsbygder i stora delar av södra Sverige. År 2018 fraktades ungefär 200 000–250 000 m³ 
timmer från terminalen. 

Belastningen är relativt låg på den delen av stambanan som terminalen ansluter till, men de 
långväga transporterna påverkas av stambanans belastning i andra delar av landet. 

Terminalen har en stor utvecklingspotential, framför allt för omlastning av annat än timmer. 
Andra användningar och kunder ställer andra krav som terminalen måste anpassa sig till. Bland 
annat innebär detta att terminalen behöver �era och längre spår, större ytor för upplag och 
lastning samt lotsning, en ny växel för södergående tra�k och ytterligare växelspår. 

I takt med att terminalen expanderar kommer dessutom transporter till och från terminalen att 
öka, vilket ställer krav på vägarna i kommunen. Tra�ksituationerna i Vrigstad och Stockaryd kan 
komma att behöva ses över för att underlätta för tra�k med tunga transporter. 

Höghastighetsjärnväg 

Planer �nns på att bygga en ny stambana som är anpassad till tåg med högre hastigheter än 
den be�ntliga stambanan. Det huvudsakliga syftet är att konkurrera med inrikes�yget om de 
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passagerare som reser mellan de tre största städerna i landet, bland annat för att på så sätt 
minska klimatpåverkan genom att ersätta �yget. En ny stambana medför också möjligheter för 
en lättnad i tra�ken på den be�ntliga stambanan och ger möjlighet till mer kollektivtra�k och 
godstra�k. 

Värnamo och Jönköping är utpekade som de stationslägen som ligger närmast Sävsjö kommun. 
Idag �nns förbindelser med kollektivtra�k från Sävsjö kommun till Jönköping men inte till 
Värnamo.

Ställningstaganden om höghastighetsjärnväg 

I samband med att en ny höghastighetsjärnväg anläggs blir det särskilt angeläget att etablera 
goda förbindelser med kollektivtrafik från Sävsjö kommun till den nya stationen i Värnamo.
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Väg

Riksväg 30 och länsvägarna 127 och 128 utgör de stora vägarna genom kommunen. 

Väg 30 mellan Växjö och Jönköping skär genom den västra delen av kommunen och går rakt 
igenom Vrigstad. Vägen är en viktig länk till E4:an samt Jönköping och är betydelsefull för 
andra kommuner än enbart Sävsjö. 

Väg 127 mellan Vetlanda och Värnamo skär genom kommunen på en öst-västlig riktning och 
går genom Sävsjö och Vrigstad. I Sävsjös östra del ansluter väg 128 till väg 127 och går norrut 
till Broarp mellan Eksjö och Nässjö. I tabellen nedan beskrivs de tre vägarna närmare.

Tabell som redovisar stora vägar i kommunen och en beskrivning av hur dessa ska hanteras.

Vägnamn Sträckning Tillståndspliktig 
zon enligt 

Väglagen (47 §)

Primär 
väg 
för 

farligt 
gods

Riksintresse Funktionellt 
prioriterat 

vägnät

Väg 30 Jönköping-
Växjö

30 meter Ja Ja Kompletterande 
regionalt viktiga 
vägar

Väg 127 Värnamo-
Vetlanda

30 meter Ja Ja Regionalt viktiga 
vägar

Väg 128 Sävsjö-
Broarp 
(vid väg 
40)

30 meter Ja Nej Kompletterande 
regionalt viktiga 
vägar

Övriga 
statliga 
vägar

12 meter Nej Nej Nej

Trafikflöden på vägarna 

Karta över statliga vägar i kommunen sorterade baserat på vägarnas
årsdygnstrafik.
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Länk till översiktsplanekartan. 

De största tra�k�ödena i kommunen �nns på vägarna 30, 127 och 128 där det passerar i 
genomsnitt ungefär 2000 fordon per dag eller mer. Det allra största �ödet sker mellan 
Värnamokrysset och Sävsjö som har ett genomsnittligt �öde på mer än 4000 fordon per dag. 
Förutom dessa är väg 761 mellan Sävsjö och Stockaryd mest tra�kerad med ett genomsnittligt 
�öde på mer än 1500 fordon per dygn. Även vägarna 744 (Nya Hjälmseryd-Rörvik), 756 
(Stockaryd-Rörvik) och 763 (Vrigstad-Stockaryd) har ett högre genomsnittligt �öde än 500 fordon 
per dygn. 

När det gäller tra�k�öden för tung tra�k så är de största �ödena utmed riksväg 30 norr och 
söder om Vrigstad samt väg 127 mellan Vrigstad och Sävsjö – alla de sträckorna har �öden på 
mer än 600 i årsdygnstra�k. Igenom Vrigstad passerar i genomsnitt mer än 1000 lastbilar per 
dygn. Väg 127, 128 och 30 är rekommenderade primära vägar för farligt gods i kommunen. 

Statistiken för årsdygnstra�k är gammal för en del av vägarna och bör därför tolkas försiktigt. 
Vägsträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd (761) har troligen fått en större mängd 
tung tra�k allteftersom Stockarydsterminalen har använts mer och mer – något som inte syns i 
statistiken.

Tabell: Trafikflöden på ett antal viktiga statliga vägar inom Sävsjö kommun

Vägnummer och 
aktuell sträcka

År för 
mätning

Årsdygnstrafik (ÅDT) för 
samtliga fordon

Årsdygnstrafik (ÅDT) för 
tunga fordon

30, norr om 
Värnamokrysset

2018 3000 770

127 väster om 
Värnamokrysset

2017 1970 380

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Vägnummer och 
aktuell sträcka

År för 
mätning

Årsdygnstrafik (ÅDT) för 
samtliga fordon

Årsdygnstrafik (ÅDT) för 
tunga fordon

30+127 
Värnamokrysset-
Vrigstad

2018 5120 1110

30 söder om Vrigstad 2018 2650 670

127 Vrigstad-Sävsjö 2017 4320 690

127 öster om Sävsjö 2017 1610 220

128 norr om Sävsjö 2017 2360 320

761 Sävsjö-Stockaryd 2015 1640 150

763 Vrigstad-
Stockaryd

2015 670 70

756 Stockaryd-Rörvik 2012 650 70

761 Gamla 
Hjälmseryd-Stockaryd

2012 330 80

744 Nya Hjälmseryd-
Rörvik

2012 730 120

Trafiksituationen i Vrigstad 

Väg 30 och väg 127 passerar igenom Vrigstad och skapar barriärer i tätorten. Mer än 5000 
fordon tra�kerar väg 30 genom samhället varje dygn. Intill de mest vältra�kerade vägsträckorna 
ligger bland annat Vrigstad skola, Göransgårdens boende, Vrigstads kyrka och Vrigstads 
värdshus. Oskyddade tra�kanter i olika åldrar tvingas korsa gatan för att nå olika målpunkter. 
Åtgärder har gjorts på vägen för att öka tra�ksäkerheten, speciellt med hänsyn till de oskyddade 
tra�kanter som korsar gatan och för att sänka hastigheten. 

I översiktsplanen från 2012 har tre vägreservat plockats fram som pekar ut ungefärliga lämpliga 
dragningar för att få till en ringled som leder om tra�ken runt Vrigstad. Detta ställningstagande 
har reviderats i den här översiktsplanen för att försöka närma sig frågan om lämplig åtgärd i 
Vrigstad. Eftersom Tra�kverket är väghållare för väg 30 och väg 127 är de också ansvariga för 
dragningen och regeringen tar beslut om eventuella större investeringar på vägarna. Idag �nns 
inga planer hos Tra�kverket eller regeringen att skapa en förbifart runt Vrigstad. Kommunen 
kan påverka en förbifart genom att föra fram sin ståndpunkt under processen att ta fram 
nationella transportplaner och genom ett tydligt ställningstagande i översiktsplanen.
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Läs mer om hur översiktsplanen ställer sig till en förbifart Vrigstad i projektkatalogens avsnitt 
om transportinfrastruktur i Vrigstad.
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Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel

En regional plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel har tagits fram i länet. 
Planens syfte är att utgöra ett stöd vid kommunal planering och för intressenter, och tanken 
är att planen ska skapa förutsättningar för att uppnå en tillfredsställande nivå av 
infrastruktur (i form av laddmöjligheter och drivmedelsstationer) för laddbara fordon och 
andra fordon som använder förnybara drivmedel.

I den regionala planen identi�eras brister framförallt för fordon som drivs av vätgas, 
fordonsgas, HVO och el. Planen lyfter fram etablering av ladd- eller tankmöjligheter utmed 
framförallt europavägar och riksvägar – vilket i Sävsjö kommun innebär utmed riksväg 30 som i 
planen kallas för det regionala sydöst-nordvästliga stråket. Vrigstad pekas ut som lämplig ort för 
etablering, eftersom orten knyter ihop väg 30 med väg 127. 

Sävsjö kommun har redan tankstationer för fordonsgas och HVO, vilket innebär att det idag 
saknas förutsättningar för tankning av vätgas och snabbladdning av elfordon i kommunen. 

Antalet vätgasfordon är fortfarande väldigt litet och lite tyder på en ökning av den typen av 
fordon – i planen pekas framförallt Jönköping och Värnamo ut som lämpliga platser för 
vätgasstationer. Laddbara fordon ökar dock snabbt i nybilsförsäljningen, därför kommer en 
snabbladdare för laddbara fordon att behöva prioriteras i kommunen. 

Kommunen har tillsammans med de företag som använder Stockarydsterminalen skrivit på ett 
så kallat elektri�eringslöfte om att utreda förutsättningarna för att etablera en laddare för tunga 
fordon vid Stockarydsterminalen. Eftersom många av virkestransporterna till och från 
Stockarydsterminalen reser inom ett närområde på 10 mil skulle elektri�ering av just dessa 
kunna vara lämpligt.

Ställningstaganden om laddinfrastruktur 

Snabbladdstationer för laddning av personbilar bör etableras i kommunen. 
Laddstationer för laddning av tunga transporter bör etableras på Stockarydsterminalen.
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Flygtrafik

Sävsjö kommun ligger inom så kallade MSA-ytor för de tre �ygplatserna i Jönköping, Växjö 
och Hagshult samt till viss del inom stoppområde för högre objekt för Hagshults �ygplats.

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett �ygplan som är på väg ner för att landa 
säkert kan sjunka till innan den slutliga in�ygningen tar vid. På denna höjd har �ygplanet en 
marginal på 300 meter över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder 
inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på �ygtra�ken. Den MSA-påverkande ytan 
består av en cirkel med radien 55 km, som utgår från �ygplatsens landningshjälpmedel. Cirkeln 
är delad i fyra sektorer och höjderna kan vara olika i varje sektor. Läs mer om dessa i avsnittet 
om Riksintresseanspråk för kommunikationer och Riksintresseanspråk för totalförsvaret.

Ställningstaganden om flygtrafik 

Vid handläggning av nya eller ändrade höga objekt som är högre än 20 meter ska respektive 
berörd flygplats vara remissinstans. I övrigt ska alltid Luftfartsverket (LFV) vara 
remissinstans för objekt högre än 20 meter i hela kommunen och Försvarsmakten ska vara 
remissinstans för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom tätort.
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Teknisk försörjning

Samhällsviktig infrastruktur i form av energi, vatten- och avloppsförsörjning, 
avfallshantering och digital infrastruktur samlas inom rubriken teknisk försörjning. Den 
tekniska försörjningen är ett starkt allmänt intresse som försörjer både allmänheten och 
näringsverksamheter. För viss del av den tekniska försörjningen är kommunen ägare och för 
andra är privata bolag eller föreningar ägare.
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Vatten och avlopp

Begreppet vatten och avlopp syftar på hanteringen av dricksvatten och avloppsvatten (som i 
sig omfattar både spillvatten och dagvatten). Enligt Lagen om allmänna vattentjänster har 
kommunen ansvar för att hantera vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang 
om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Därför �nns ofta 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar i tätbebyggda områden där det bor många 
människor. Sävsjö kommun äger tillsammans med Vetlanda kommun Njudung Energi som 
är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

I de fall då vatten- och avloppsanläggningarna inte omfattas av det kommunala ansvaret så 
är enskilda fastighetsägare ansvariga för att hantera sin egen vatten- och 
avloppsförsörjning.

Allmän vattenförsörjning

För att säkerställa en robust och hållbar vattenförsörjning behöver vattenförsörjningen i 
allmänna dricksvattenområden säkerställas även om nivåerna i den huvudsakliga vattentäkten 
blir för låga eller råkar ut för en förorening.

I den regionala vattenförsörjningsplanen för Jönköpings län pekas ett antal viktiga 
vattenresurser ut som är belägna inom Sävsjö kommun. Dessa har lyfts fram utifrån att de 
långsiktigt kan komma att behövas för att säkerställa det framtida behovet av vatten. De 
vattenförekomster som pekas ut och som ligger i kommunen listas i tabellen nedan. I tabellen 
redovisas också vattenförekomster som används för den allmänna vattenförsörjningen i 
kommunen idag men som inte är utpekade regionalt.

I tabellen särskiljs mellan behovet av bortledning av vatten och in-situ-behov. In-situ-behov 
de�nieras av att vatten �nns i tillräcklig mängd på en given plats i naturen. Det kan handla om 
ett behov utifrån dess natur-, �sk- och kulturvärden. 

Tabell som redovisar vattenförekomster med värden för vattenförsörjningen i Sävsjö 
kommun

Vattenförekomst Behov enligt den 
regionala 

vattenförsörjningsplanen

Användning idag

Sjöar i den regionala 
vattenförsörjningsplanen 
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Vattenförekomst Behov enligt den 
regionala 

vattenförsörjningsplanen

Användning idag

Vallsjön Bortledning och in-situ Sjön används som vattentäkt för 
den allmänna vattenförsörjningen 
i kommunen.

Vattenskyddsområde �nns, men 
ska revideras.

Sjön är klassad som Natura2000-
område.

Allgunnen Bortledning och in-situ Sjön används som vattentäkt för 
den allmänna vattenförsörjningen 
i kommunen.

Vattenskyddsområde �nns, men 
ska revideras.

Hillen Bortledning

Sörsjön Bortledning

Övingen In-situ Sjön är klassad som Natura2000-
område.

Vattendrag i den 
regionala 
vattenförsörjningsplanen 

Vrigstadsån: Långö-
Klinthultadammen

Bortledning

Vämmesån: Ljungaån - 
Hjorsetån

In-situ
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Vattenförekomst Behov enligt den 
regionala 

vattenförsörjningsplanen

Användning idag

Toftaån In-situ

Degerå Bortledning

Grundvatten i den 
regionala 
vattenförsörjningsplanen 

Horveryd-Hjälmseryd Bortledning Grundvattentäkten används för 
den allmänna vattenförsörjningen 
i kommunen. 

Vattenskyddsområde �nns, men 
ska revideras.

Lokalt viktiga 
vattenförekomster

Ärnanäsasjön Vattentäkt används för den 
allmänna vattenförsörjningen i 
kommunen men planeras att 
avvecklas och ersättas med hjälp 
av överföringsledning till annan 
vattentäkt.

Vattenskyddsområde �nns inte.

Hultsjö Brunn för mindre vattentäkt.

Vattenskyddsområde �nns inte.

Nya Hjälmseryd Brunn för mindre vattentäkt.

Vattenskyddsområde �nns inte.
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Vattenförekomst Behov enligt den 
regionala 

vattenförsörjningsplanen

Användning idag

Hultagård Mindre grundvattentäkt.

Vattenskyddsområde �nns.

Stora Värmen Prioriterad 
ytvattentillgång i den 
regionala 
vattenförsörjningsplanen 
för Kronobergs län.

Vattentäkt för Lammhult i Växjö 
kommun.

Vattenskyddsområde �nns och 
ajourhålls av Växjö kommun. 

Verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsförsörjning

I kommunen �nns sex vattenverk och åtta avloppsreningsverk som försörjer tio 
verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsförsörjning. Dessa omfattar förutom 
kommunens fyra tätorter även Hultsjö, Nya Hjälmseryd, Hultagård, Källeryd, Vallsjö och 
Allgunnaryd. Verksamhetsområdena omfattar de geogra�ska områden där kommunen ska 
ansluta de abonnenter som �nns inom området till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I 
takt med att orter växer, nya områden bebyggs eller be�ntliga fritidshusområden omvandlas till 
bostadsområden så byggs det kommunala vatten- och avloppsnätet ut för att distribuera 
dricksvatten av god kvalitet och för att minska risken för utsläpp av olika slag i vattentäkten. 
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp regleras i lagen om allmänna vattentjänster 
(LAV) och hanteras av Njudung Energi.

Allmän dagvattenhantering 

Dagvatten bildas av nederbörd i form av regn, smältvatten eller tillfälligt framträngande 
grundvatten vilket rinner på mark, i diken eller genom ledningar till sjöar och vattendrag. 
Flödena av dagvatten varierar kraftigt beroende på vädret. Det är viktigt att arbeta strukturerat 
med omhändertagande av dagvatten av två anledningar. För det första kan stora �öden av 
dagvatten leda till översvämningar, vilket är en risk för människor och kan leda till skador på 
infrastruktur och bebyggelse. För det andra kan dagvatten föra med sig förorenade ämnen ut i 
sjöar och vattendrag, vilket leder till försämrad miljökvalitet. 

Stora �öden av dagvatten hanteras i tät bebyggelse ofta med hjälp av dagvattenledningar som 
ibland omhändertas av avloppsreningsverk och ibland leds ut direkt i naturen. För att undvika 
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risker med en för stor belastning i dagvattenledningar används idag ofta öppna 
dagvattenlösningar med dammar och diken som dels fördröjer dagvattnet och som med hjälp 
av växter och andra lösningar renar dagvattnet. Den här typen av lösningar kan också utformas 
med estetiska kvaliteter för att öka attraktiviteten i naturområden. I Sävsjö kommun �nns 
sådana öppna dagvattensystem bland annat i Ljunga Park och vid Sturevallen i Sävsjö, vid 
Garvaregatan i Vrigstad och vid Hillenplatsen i Rörvik. 

Njudung Energi har även hand om dagvattenledningar inom verksamhetsområdena för vatten 
och avlopp. 

Enskild vatten- och avloppsförsörjning 

De enskilda vattentäkterna i kommunen uppgår till cirka 1500. De utgörs av både borrade och 
grävda brunnar. Hoten mot dessa vattentäkter är försurningen av grundvattnet med korrosion 
på vattenledningar och förhöjda kopparhalter i vattnet som följd. Det förekommer också att 
brunnar förorenas av smältvatten, bristfälliga avloppsanläggningar eller av djurspillning/gödsel. 
Förekomsten av radon i grundvattnet har, med några undantag, visat sig ligga på en låg nivå. En 
annan risk med enskilda vattentäkter är att de kan sina under torra perioder.  

Inom Sävsjö Kommun �nns cirka 1900 enskilda avloppsinstallationer. Avloppsinstallationerna 
har olika kvalitet och bedömningen är att cirka 65 % inte uppfyller lagkraven i Miljöbalken. 
Antalet nya eller helt omgjorda avloppsinstallationer i Sävsjö kommun har varit cirka 25 per år 
men har ökat de senaste åren till cirka 40 st. För närvarande inventeras ungefär 100 avlopp per 
år av kommunen.  

Tillsyn av enskilda avlopp hanteras av myndighetsnämnden och regleras i miljöbalken. 
Myndighetsnämnden har tagit fram bedömningsgrunder som bland annat syftar till att få en 
enhetlig bedömning av enskilda avlopp. I bedömningsgrunderna �nns bland annat utpekade 
områden med högre skyddsnivå och angivna lämpliga avstånd från enskilt avlopp till 
grundvattentäkt, sjö eller vattendrag.

Ställningstaganden om allmän och enskild vatten- och avloppsförsörjning 

Vid framtagandet av detaljplaner ska frågor om vatten- och avloppsförsörjningen hanteras. 
Vallsjön, Stora Värmen och Allgunnen är viktiga mellankommunala vattentäkter som behöver 
bevakas för att säkerställa en god dricksvattenförsörjning i andra kommuner.  
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Avfallshantering

Sävsjö kommun är en del av kommunalförbundet Kretslopp Sydost som ansvarar för 
insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, 
Torsås, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommun. I förbundets gemensamma avfallsplan 
styrs hur arbetet med insamling och behandling av hushållsavfall ska gå till.

Kretslopp sydost driver två återvinningscentraler som kan användas av kommunens invånare – 
dessa �nns i Vrigstad och i Flishult i Vetlanda kommun. Kretslopp sydost är också ansvariga för 
slamtömning och mottagning av latrin samt har en tjänst för upphämtning av grovavfall vid 
fastigheten. Detta möjliggör för de utan bil att också återvinna.

Insamling av förpackningar och tidningar 

Ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ligger hos tillverkarna och samordnas av 
organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). De har för närvarande sju 
återvinningsstationer utplacerade i Sävsjö kommun där allmänheten själva kan lämna 
förpackningar och tidningar.

Ställningstaganden om avfallshantering 

Plats för möjligheter att anordna hushållsnära insamling av både hushållsavfall, kompost och 
insamling av förpackningar och tidningar bör säkerställas vid detaljplanering. 
Möjlighet för personer utan tillgång till bil att lämna grovavfall ska säkerställas genom 
hämtning.
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Energi

Alla samhällen är beroende av tillförsel av energi på olika sätt. Kommunikationer och 
transporter, infrastruktur som förser oss med färskvatten och värme, 
livsmedelsproduktionen, digitala system och mycket annat är beroende av att ständigt ha 
tillgång till energi.

I den regionala klimat- och energistrategin är visionen att Jönköpings län ska vara ett 
klimatsmart plusenergilän. Det innebär att senast 2045 ska Jönköpings län producera mer 
energi än vad som används och att energin som produceras i länet ska vara förnybar och ska 
uppgå till minst 10 000 GWh/år.

Energitillförsel och energianvändning

År 2017 användes ungefär 425 GWh energi i Sävsjö kommun – samma år bestod tillförseln av 
ungefär 450 GWh. Den totala energitillförseln till kommunen bestod grovt räknat av en tredjedel 
el, en tredjedel biobränslen (inklusive biodrivmedel) och en tredjedel oljebaserade produkter. 
För att uppnå målet om att bli ett hållbart plusenergilän behöver dels tillförseln av energi �yttas 
över från oljebaserade produkter till andra energislag, dels måste Sävsjö kommun stå för en 
större energiproduktion.

Diagram som redovisar energiflöden i Sävsjö kommun där energiflöden visas 
med hjälp av flödespilar vars storlekar motsvarar energimängder (källa: 
Energibalanser för Jönköpings län och kommuner år 2017, WSP 2019). 
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Elproduktion

I Sävsjö kommun produceras idag väldigt lite el. Ett fåtal vattenkraftverk och några 
solcellspaneler på tak producerade tillsammans 127 MWh år 2019 (källa: Kommunal och regional 

energistatistik, SCB ). 

Vindkraft 

Utbyggnaden av vindkraft har av olika anledningar inte blivit aktuell i kommunen. Tidigare har 
två områden pekats ut av Energimyndigheten i södra delen av kommunen som riksintresse för 
vindbruk, men båda områdena har vid revideringen av riksintresseområdena 2017 tagits bort 
och därefter �nns inga riksintresseområden för vindkraft i kommunen. 

Kommunen omfattas av totalförsvarets riksintresse kring Hagshults �ygplats. Nordvästra delen 
av kommunen är belagt med ett stoppområde där ingen vindkraft tillåts och resten av 
kommunen ingår i ett så kallat MSA-område (Minimum Safe Altitude) kring �ygplatsen. Inom 
MSA-områden regleras maximala byggnadshöjder för att inte påverka möjligheterna till 
in�ygning till �ygplatsen negativt. Läs mer om MSA i avsnittet om Trafik och transporter.

Ett stort område har tagits fram för kommunen som har en hög känslighet för vindkraft. Inom 
området ställer sig kommunen negativ till vindkraftsetableringar och i övriga områden prövas 
lämpligheten från fall till fall (genom kommunal tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. 4 §). För 
större vindkraftsanläggningar görs sedan tillståndsprövningen av miljöprövningsdelegationen 
på Länsstyrelsen. Medelstora vindkraftsanläggningar är anmälningspliktiga och behandlas 
genom bygglov av kommunen.

Eftersom Försvarsmaktens riktlinjer för MSA-ytan för Hagshults �ygplats begränsar lämpliga 
höjdnivåer för vindkraft har kommunen valt att i översiktsplanen inte göra bedömningen om 
vilka vindkraftsområden som är lämpliga eller inte, utan har fokuserat på att redan i tidigt skede 
avråda från vindkraftverk som beslutas genom tillståndsprövning av 
miljöprövningsdelegationen i vissa områden.

Ett antal kriterier har plockats fram för att avgöra vilka områden som har en hög känslighet för 
vindkraft. Eftersom vindkraftsverk har en stor omgivningspåverkan har kriterierna tagits fram 
med en relativt stor restriktivitet som syftar till att styra eventuella vindkraftsetableringar mot 
mindre känsliga områden. I känslighetsanalysen har hänsyn tagits till framtida 
omgivningspåverkan mot be�ntlig bostadsbebyggelse, be�ntlig transportinfrastruktur och 
natur- och kulturmiljövärden.

Ställningstaganden om vindkraft
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Kommunen ställer sig negativ till vindkraft inom ett stort område i kommunen som har en hög 
känslighet. I övriga områden har kommunen inte tagit ställning – det görs i det enskilda fallet 
genom en kommunal tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. 4 §.
Kommunen ställer sig generellt mer positivt till vindkraft i närheten av befintliga elnät och i 
områden med goda vindresurser.

Området med hög känslighet har bestämts utifrån följande kriterier:

Områden som omfattas av befintlig eller planerad bostadsbebyggelse inklusive en omkrets på 
750 meter.
Områden inom 300 meter från närmaste allmän väg eller järnväg.
Områden inom stoppområde för höga objekt för Hagshults flygplats.
Riksintresseområden för naturvård och kulturmiljövård inklusive en omkrets på 300 meter.
Sjöar och strandskyddsområden.
Överblivna områden på mindre än 5 hektar har också bedömts som olämpliga även om de i 
sig inte har en hög känslighet.

Karta som visar var det inte anses vara lämpligt med etablering av
vindkraft i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Solenergi 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

5 km
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Solceller omvandlar solenergi till el. Eftersom solceller är ett billigt energislag för småskaliga 
anläggningar så är det populärt för enskilda att installera solceller och sälja över�ödet på 
elmarknaden. Solceller har �era fördelar jämfört med andra energislag. Bland annat är det 
yte�ektivt om det installeras på be�ntliga eller nya byggnaders tak. Dessutom skapar det 
förutsättning för privatpersoner och företag att bli självförsörjande på elproduktion – vilket 
också minskar sårbarheten vid avbrott. En nackdel med solceller är dock att elenergin bara 
produceras när solen skiner och därför är utvecklingen av batterier viktig för att kunna lagra 
energin.

Solenergianläggningar byggs oftast antingen på tak eller i form av större solenergiparker direkt 
på marken. Solenergin kan utnyttjas både för uppvärmning av vatten och elproduktion. Genom 
att placera ny bebyggelse med stora tak i söderläge med ungefär 40 graders taklutning 
möjliggörs att i framtiden sätta upp solenergianläggningar på taket. 

Större solenergianläggningar kan vara lämpliga i betesmarker eller före detta torvtäkter där det 
är möjligt att kombinera markanvändningen så länge solenergianläggningen inte medför 
försämrade miljöförhållanden. Även outnyttjade ytor där gräset klipps – till exempel i anslutning 
till större vägar eller järnvägar – kan vara lämpligt för solenergianläggningar. För att minska 
kostnaderna vid etablerandet av större solenergianläggningar är det viktigt att ta hänsyn till 
elnätets förutsättningar. Det handlar både om att etablera nära be�ntlig elnätsinfrastruktur – 
elnät och nätstationer – som har tillräcklig e�ekt för att kunna hantera en ny anläggning och om 
att etablera på platser där det �nns en hög efterfrågan på el.

Ställningstaganden om solenergi 

Vid placering och utformning av ny bebyggelse bör förutsättningarna för framtida 
solenergianläggningar på taken beaktas. 
Anläggningen av större solenergianläggningar direkt på marken bör sammanfalla med andra 
markanvändningar som bedöms som lämpliga. 
Kommunen är generellt positivt inställd till solenergianläggningar – men i vissa fall är andra 
intressen viktigare. Det kan till exempel handla om kulturmiljövärden eller Försvarsmaktens 
intressen.

Övriga energislag 

Biobränsle 

I Sävsjö kommun �nns en av länets största produktionsanläggningar för biogas. I anläggningen 
omvandlas organiskt avfall och matavfall till biogas som används som bränsle för transport. På 
anläggningen produceras ungefär 23 GWh biogas per år (källa: Biond ). 

Fjärrvärme 
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Fjärrvärme innebär att �era byggnader ansluts till en gemensam uppvärmningsanläggning. I 
Sävsjö kommun har Njudung energi ett fjärrvärmeverk i Sävsjö tätort och köper in fjärrvärme 
som distribueras i Rörvik. Fjärrvärmeverket i Sävsjö eldas med biobränsle, men olja kan används 
som reservbränsle. Fördelar med fjärrvärme är att uppvärmningen blir mer energie�ektiv och 
att risken för olyckor vid uppvärmningen blir mindre i de fastigheterna som inte längre behöver 
lösa sin egen uppvärmning. Totalt producerad fjärrvärmeanläggningarna i Sävsjö kommun 
ungefär 45 GWh energi år 2019 (källa: Kommunal och regional energistatistik, SCB ). 

Njudung Energi fortsätter att bygga ut fjärrvärmenäten där det �nns en efterfrågan och kan 
komma att utreda behovet av nya fjärrvärmeanläggningar i Stockaryd och Vrigstad om behovet 
uppkommer. 

Elnät 

Igenom Sävsjö kommun går gränsen mellan elområde SE3 och SE4. Områdena används för att 
beräkna elpriserna, vilka baseras på tillgången och efterfrågan inom området. Då 
elproduktionen är mindre i södra Sverige än i norra Sverige i förhållande till elkonsumtionen är 
också priserna högre i söder. Syftet med uppdelningen handlar om att göra det mer fördelaktigt 
att etablera anläggningar för elproduktion i södra Sverige där det också konsumeras mer el. 

Sävsjö kommun består av tre elnätsområden varav ett – som omfattar Sävsjö tätort med 
omnejd – sköts av Njudung Energi. De andra områdena – nämligen Småland norra och Småland 
södra – sköts av E.on. I västra delen av kommunen går en så kallad stamnätsledning på 400 kV i 
nord-sydlig riktning som sköts av Svenska kraftnät och som utgör ett viktigt allmänt intresse. 

Efter att Sävsjö kommun drabbats av stormarna Gudrun och Per i början av 2000-talet så har 
elnätsbolagen genomfört satsningar på att stormsäkra sin infrastruktur, bland annat genom 
markförläggning av kablar. 

Ställningstaganden om elnät 

Vid detaljplanearbeten eller vid övriga etableringar av verksamheter och andra elintensiva 
anläggningar ska en tidig dialog med nätägaren inledas. 
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från 
transmissionsnätsledningar och stationer. 
För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny bebyggelse av 
bostäder, skolor och förskolor placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning och 130 meter 
från en 400 kV-ledning. 
Vid etablering av verksamheter som förbrukar mer än 100 MW bör Svenska Kraftnät 
involveras.
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Ställningstaganden om energi generellt 

Sävsjö kommun ska ta ett lokalt ansvar för de nationella och regionala målsättningarna inom 
energi och miljöområdet. 
Sävsjö kommun ska stimulera lokal produktion av förnybar energi. 
Sävsjö kommun ska främja omställningen till ett ekologiskt anpassat energisystem och en 
långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen skall därmed aktivt arbeta för hushållning med 
energi samt prioritera utnyttjandet av inhemska och förnyelsebara energikällor. 
Sävsjö kommuns energiförsörjning skall vara säker, ekonomisk samt hälso- och miljövänlig. 
Sävsjö kommun skall främja och stimulera ny miljöanpassad produktion av elkraft genom 
vindkraft, vattenkraft, solceller och biobränslebaserad kraftvärmeproduktion.
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Bredband och digital infrastruktur

Bredband är en viktig infrastruktur och en viktig samhällsfunktion. Såväl kommunens 
invånare som företag är beroende av tillgången till internet, telefoni, TV och liknande som 
bredbandet kan leverera. Tillgången till bredband är också en viktig förutsättning för att 
företag ska kunna etablera sig på landsbygden. I Sävsjö kommun sköts utbyggnaden av 
bredband av det kommunägda bolaget Savman AB. 

Allt mer kommunikation och informationsutbyte sker via bredbandsnätet. Därför är det viktigt 
med en robusthet i strukturen av bredbandet. Fiberledningarna ligger skyddat nergrävda i 
marken och Savman arbetar med att varje strategisk målpunkt ska har anslutning från två olika 
håll ifall den ena kabeln av någon anledning krånglar eller bryts.

I Sävsjö kommun har 96 % av alla hushåll tillgång till eller möjlighet att ansluta sig till bredband. 
Motsvarande si�ra för företag i kommunen är 97 %.

Mobil telefoni

I Sävsjö kommun täcks stora delar av kommunen av de mobilnät som �nns. Utbyggnaden av 
4G-näten har kommit långt, men tillgången till 5G-näten är begränsade i kommunen.
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Offentlig service och samhällsfunktioner

I Sävsjö kommun �nns fyra tätorter som har mer än 500 invånare vardera: Sävsjö, Vrigstad, 
Stockaryd och Rörvik. Var och en av tätorterna har en grundläggande o�entlig service 
bestående av förskola, grundskola till årskurs 6 och kollektiva anslutningar. Vårdcentral 
�nns bara i Sävsjö och Vrigstad.
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Social service

I Sävsjö kommun �nns två vårdcentraler, en i Sävsjö och en �lial till denna i Vrigstad. De 
akutsjukhus som försörjer kommunen �nns i Värnamo och Eksjö. I övrigt �nns ett antal olika 
typer av särskilda boenden i hela kommunen. Arbetet med den långsiktiga försörjningen av 
särskilda boendeplatser �nns med i Socialförvaltningens boendeutredning samt i 
kommunens bostadsförsörjningsplan.

I Socialtjänstlagen (3 kap. 1–2 §) framgår det att Socialnämnden ska medverka i 
samhällsplaneringen och bistå med sina sociala erfarenheter för att påverka utformningen av 
nya och äldre bostadsområden i kommunen. Bland annat ska Socialnämnden bevaka att 
o�entliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir tillgängliga för alla. 
Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en 
god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har 
behov av samhällets särskilda stöd. Tillgängliga o�entliga miljöer innebär att personer med 
funktionsnedsättning kan bli mer oberoende och självständiga.

Med en ökande andel äldre i befolkningen är det viktigt att säkerställa tillgången på anpassade 
bostäder för att möta behovet från äldre och personer med funktionsnedsättning. I 
kommunens bostadsförsörjningsplan framgår att kommunen ska underlätta byggandet av 
seniorboenden, trygghetsboenden och andra boendeformer anpassade för äldre. Genom att 
främja byggandet av tillgänglighetsanpassade bostäder i det ordinära bostadsbeståndet 
minskar troligen behovet av Socialnämndens särskilda boendeplatser. Den här typen av 
tillgänglighetsanpassade boenden (ibland kallat trygghetsboenden eller seniorboenden) bör 
placeras centralt så att det är möjligt att nå service och kollektivtra�khållplatser på ett enkelt 
sätt samt ha tillgång till gemensamhetsytor både utomhus och inomhus. De bör också �nnas i 
alla tätorter för att äldre inte ska tvingas �ytta för långt.

Sävsjö kommun är också ansvariga för att tillhandahålla bostäder och annan service enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sedan 2010 har antalet personer 
med behov av stöd ökat – och därför också behovet av gruppbostäder.

Ställningstaganden om offentlig service 

Vid planering av särskilda boenden eller tillgänglighetsanpassade boenden ska hänsyn tas till 
behoven som identifierats i kommunens bostadsförsörjningsplan och Socialförvaltningens 
boendeutredning. 
Tillgänglighetsanpassade boenden bör placeras centralt så att det är möjligt att nå service och 
kollektivtrafikhållplatser samt ha tillgång till gemensamhetsytor både utomhus och inomhus.
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Skolor och utbildning

I Sävsjö kommun �nns minst en förskola och minst en grundskola i varje tätort. I Sävsjö och 
Rörvik �nns en högstadieskola och i Sävsjö �nns gymnasieskolan Aleholm.

Behovet av skollokaler är inte konstant - befolkningsförändringar innebär skiftningar i behoven. 
Satsningar för en befolkningstillväxt innebär också ett behov av att satsa på nya skollokaler. I 
delar av Sävsjö kommun �nns inom en närmare framtid ett behov av skollokaler.

I Rörvik byggs för närvarande en ny låg-, mellan- och högstadieskola som ska ersätta den gamla. 
Det är en viktig satsning för den södra delen av kommunen.

I Vrigstad �nns behov av nya förskoleplatser på både kort och lång sikt.

På längre sikt kan det �nnas behov av att åter öppna en grundskola väster om järnvägen i 
Sävsjö. Vallsjöskolan som ligger öster om järnvägen är idag trångbodd och möjligheterna att 
bygga ut skolan är begränsade. Hägneskolan skulle kunna byggas ut men ligger avsides för de 
som bor i norra och västra delen av Sävsjö tätort.

Skolskogar

Förutom skollokalerna är skolundervisningen beroende av utomhusmiljöer för eleverna. Det 
handlar om skolgårdar där det är viktigt att eleverna får tillräckligt mycket friyta, men också om 
skolskogar dit förskolor och skolor kan ta sig för att bedriva utomhusundervisning.

Alla skolor och förskolor i kommunen använder sig av närliggande natur- och skogsområden för 
utepedagogik och lek. Därför är det viktigt att de områden som används av skolorna bevaras. 
För de �esta skolorna �nns naturliga skolskogar som används vid undervisningen – i Vrigstad 
�nns till exempel klassrum för utepedagogik i skolskogen bakom skolan. För skolorna som �nns 
i östra delen av Sävsjö är Djurgårdsstugan och området kring motionsspåret samt 
Hembygdsparken och Eksjöhovgårdssjön viktiga naturområden för undervisning. Även 
Sanatorieskogen, Högagärdeområdet och området söder om Skrapstadssjön är viktiga för olika 
förskolor i Sävsjö.

Skolskogarna är i kartan utpekade som kommunintressen för friluftsliv eftersom de 
sammanfaller med allmänhetens behov av naturområden för friluftsliv och rekreation. Läs mer 
om områden av allmänt intresse under avsnittet Kommunintressen för friluftsliv.

Ställningstaganden om skolor och utbildning 

Vid planering och byggande av skolor och förskolor ska hänsyn tas till skolornas eventuella 
behov av att växa i framtiden utan att tillgången till utomhusmiljöer påverkas negativt. 
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Vid planering och byggande av skolor och förskolor ska tillräckliga utomhusmiljöer 
säkerställas. Ett riktvärde bör vara att minst 40 kvadratmeter per barn ska finnas för skolor 
upp till mellanstadiet. 
Vid skolor och förskolor i kommunen ska det finnas en god trafiksituation för barn och unga 
med möjlighet att ta sig med olika typer av transportslag. 
I översiktsplanen ska säkerställas att det inom 300 meter från samtliga skolor och förskolor i 
kommunen ska finnas ett grönområde som omfattar minst en halv hektar.
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Riksintressen

Mark- och vattenområden av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse av 
regeringen eller nationella myndigheter. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller försvåra möjligheterna att använda 
områdena för avsett ändamål.

I översiktsplanen redovisas riksintressena och hur kommunen ställer sig till dessa. 
Kommunen ska visa hur riksintressena förhåller sig till motstående allmänna intressen eller 
hur avvägningar ska göras ifall �era riksintressen är oförenliga med varandra. I det här 
avsnittet redovisas de riksintressen som �nns i kommunen.

Ett antal riksintresseområden har ändrats sedan föregående översiktsplan antogs 2012. 
Bland annat �nns inte längre några riksintresseområden för vindbruk kvar i kommunen.
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Riksintresseanspråk för naturmiljövård (MB 3 kap. 
6§)

Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa 
landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv.

Karta över riksintressen i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Biskopsbo och Köpstad 

Vid Biskopsbo och Köpstad utanför Vrigstad �nns ett representativt och välbevarat 
odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark och annan träd- och 
buskbärande hagmark.
Områdets värde bevaras genom fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och bör inte exploateras 
eller beskogas.

Området är idag skyddat som Natura2000-område. 

Brunnstorpsmossen 

Brunnstorpsmossen är ett större mosaikartat system av sluttande och svagt välvda mosseytor 
beläget på kommungränsen mellan Vaggeryd och Sävsjö. Området består av sluttande mosse, 
svagt välvd mosse och tjärn. 

Våtmarkernas värde bevaras bäst genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, 
dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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och i kantzoner bör ej utföras. Delar av området utgörs av Hattens och Västermarkens 
naturreservat. 

Gallakvarnså 

Kring Gallakvarnså, som rinner upp väster om Ramkvilla, �nns ett orört naturskogs- och 
våtmarksområde med kärr och mossar, där en liten del omfattar Sävsjö kommuns sydvästra 
del. Orördheten och den stora variationen av våtmarkstyper tillsammans med gammal 
urskogsartad skog ger särskilt höga naturvärden åt området. 

Området bör skyddas från exploatering och andra ingrepp som negativt kan påverka områdets 
karaktär.

Området är idag skyddat som både Natura2000-område och naturreservat. 

Hjärtlandakärret med Ljungamossen 

Hjärtlandakärret som ligger mellan Sävsjö och Vrigstad är ett artrikt översilningskärr med 
omväxlande fastmattor och mjukmattor med hög diversitet av ovanliga mossor. Trots stora 
ingrepp hyser området ett av länets största sammanhängande extremrikkärr. 

Våtmarkernas värde bevaras bäst genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, 
dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag 
och i kantzoner bör ej utföras. 

Komstad 

Vid Komstad �nns ett representativt och välbevarat odlingslandskap med slåtterkärr och 
naturbetesmarker i form av blandlövhage, öppen hagmark och ekhage. 

Områdets värde bevaras genom fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och bör inte exploateras 
eller beskogas.

En liten del av området utgörs av ett Natura2000-område. 

Linneåns mader 

Linneåns mader ligger strax söder om Hultsjö. Våtmarken betingas av Linneån och denna del 
omfattar åsträckan mellan Hultsjön i norr och Kallsjön/Västanå i söder. Våtmarken består av 
breda öppna kärrmader med mindre högmosseytor mot fastmarkskanten. Maden är tidvis 
översvämmad. 

Våtmarkernas värde bevaras bäst genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, 
dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag 
och i kantzoner bör ej utföras. 
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Spjutamossen 

Spjutamossen som ligger väster om Möcklehult består till största delen av plana kärrytor 
omväxlande med svagt välvda mossar och barrsumpskog. 

Våtmarkernas värde bevaras bäst genom att området skyddas mot dränering, vattenreglering, 
dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag 
och i kantzoner bör ej utföras. 

Stora Skärsjön 

I Sävsjö kommuns sydvästra hörn ligger Stora Skärsjön. Denna har blivit känd för ett rent vatten. 
Sjön är av limnologiskt intresse och har sedan länge utgör ett studieobjekt för limnologiska 
studier. Sjön har ingått i ett internationellt projekt. 

Stränderna är skogklädda och i nordost bergiga med branta stup. Här ligger i närheten byn Lilla 
Hökhemmet. I övrigt saknas närbelägen bebyggelse och odling. Dock �nns tre sommarstugor på 
östra stranden och en äldre mitt emot dem på västra stranden.

Sjöns värden bevaras genom att undvika avloppsutsläpp, vattenreglering, skogsavverkning eller 
exploatering utmed stränderna, utsläpp av vatten från diken och markavvattning, �skodling 
samt åkerbruk fram till strandkanten. 

Söndra 

Vid Söndra, väster om Hjälmseryd, �nns ett representativt och välbevarat odlingslandskap med 
öppen äng och naturbetesmarker i form av björkhage och öppen hagmark. 

Områdets värde bevaras genom fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift och bör inte exploateras 
eller beskogas. 

Trälsbomossen 

Trälsbomossen, på gränsen mot Värnamo kommun, är ett mosaikartat och mångformigt 
våtmarkskomplex bestående av sluttande och svagt välvda mossar, sumpskog och topogent 
kärr.

Ställningstaganden om riksintressen för naturmiljövård

Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för naturmiljövård som finns i kommunen 
och agerar för bevarande genom att följa de förutsättningar för bevarande som beskrivs av 
naturvårdsverket. 
Om några av riksintresseanspråken skulle tas bort eller ändras ska områdena fortsatt beaktas 
som kommunala intressen för naturmiljö. 
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Ingen exploatering är lämplig i något av riksintresseområdena för naturvård. Befintlig 
bebyggelse inom områdena ska få möjlighet att bygga ut om utbyggnaden inte hotar 
riksintressets värden. 
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Riksintresseanspråk för kulturmiljövård (MB 3 kap. 
6§)

Kulturmiljövårdens riksintressen syftar till att skildra landets historia och kan vara mycket 
varierande både i fråga om storlek och fysiskt uttryck. Riksintressen kan representera olika 
slags miljöer och verksamhet från olika tidsperioder. Sävsjö kommun har tagit fram 
särskilda områdesbestämmelser för �era av riksintresseområdena för kulturmiljövård i 
kommunen för att ta tillvara dess värden.

Karta över riksintressen i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Eksjöhovgård 

Eksjöhovgårdsområdet består av ett antal viktiga kulturmiljöer. På en ö i Eksjöhovgårdssjön 
�nns Eksjöhovgårds slottsruin, en stenbyggnad som började byggas under 1600-talet men som 
aldrig blev färdigställd. Eksjöhovgårds herrgård har en huvudbyggnad med �yglar i timmer från 
1805 och uppfördes av Eksjöhovgårds kopparbolag. Till riksintresset hör också Vallsjö nya kyrka 
som uppfördes i nygotisk still 1890 samt en bevarad arbetarbostad från sekelskiftet 1900. 

Gamla Hjälmseryd 

Gamla Hjälmseryd består av ett före detta sockencentrum i Njudung härads medeltida 
kärnbygd. Hjälmseryds gamla kyrka uppfördes i romansk stil på 1100-talet och återuppbyggdes 
efter lång tid som ruin på 1930-talet. I samhället �nns också bevarad bebyggelse från 1700- och 
1800-talen, däribland prästgården med monumental huvudbyggnad i två våningar, skolhus 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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(påbyggt 1904 med en våning) samt ett missionshus från 1890. I området �nns också ett äldre 
odlingslandskap med lämningar som tyder på bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder och 
bosättning från bronsålder. 

I området �nns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad 
bygglovsplikt. 

Hjärtlanda 

Hjärtlanda består av ett odlingslandskap i Njudung härads medeltida kärnbygd. Hjärtlanda 
kyrka är från 1100-talet och en av få så gamla kyrkor i länet som undgått större ombyggnader. 
Området präglas av inägomark typisk för laga skiftet med odlingsrösen och gles bybebyggelse i 
krönläge. Det �nns också gravfält som antyder bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder och 
en välbevarad romansk absidkyrka. 

I området �nns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad 
bygglovsplikt. 

Hultsjö 

Hultsjö består av ett före detta sockencentrum i Njudung härads medeltida kärnbygd. I området 
�nns inägomark med odlings- och röjningsrösen och ett gravfält som antyder en 
bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder. Det största gravfältet ligger i anslutning till den 
gamla kyrkplatsen med ödekyrkogård och äldre stiglucka. Hultsjö kyrka är från 1858-1860 och 
även skolan och ålderdomshemmet samt prästgårdarna är del av kulturmiljön. 

I området �nns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad 
bygglovsplikt. 

Komstad 

Komstad består av ett före detta häradscentrum för Västra härad. Bykärnan är delvis utskiftad 
och har mansbyggnader från tiden 1850-1921. I Komstad �nns ett odlingslandskap med 
bevarade ängs- och slåttermarker och en kvarn med ram- och cirkelsåg samt ett 
kvarnstensgjuteri. Komstad fungerade som en tingsplats 1734-1908 och har både gästgivargård, 
bevarat häradshäkte och ett före detta tingshus. I byn �nns också en före detta a�är med 
välbevarad inredning. I området ingår även ensamliggande fornlämningar i form av hällkistor, 
större stensättningar, ett röse samt runsten.

I området �nns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad 
bygglovsplikt. 

Norra Ljunga 
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Norra Ljunga är en kyrkby i Njudungs medeltida kärnbygd med en välbevarad 1200-talskyrka. 
Kyrkbyn är byggd i gles radbyform med bostadshus från senare delen av 1800-talet och början 
av 1900-talet samt före detta skola och missionshus. Norra Ljunga kyrka är en medeltida 
västtornskyrka och i området �nns �era enstaka äldre gravar och större gravfält med för 
Njudung karaktäristisk sammansättning av anläggningstyper (främst äldre järnålder) vid 
Sunagård. 

I området �nns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad 
bygglovsplikt. 

Vallsjö 

Vallsjö består av en herrgårdsmiljö i Njudungs medeltida kärnbygd med en välbevarad 
sockenkyrka. I området �nns öppen inägomark med gravfält som tyder på en 
bebyggelsekontinuitet från yngre järnålder. Herrgården har 1800-talskaraktär och skapades 
genom avhysning av Vallsjö by. Vallsjö gamla kyrka är en romansk absidkyrka som övergavs vid 
den nya kyrkans uppförande 1891. Den reparerades 1910 och är åter i bruk sedan 1951. I 
området �nns även S:t Sigfrids källa, en runsten och den äldre vägsträckningen. 

I området �nns särskilda områdesbestämmelser, vilket bland annat innebär en utökad 
bygglovsplikt.

Ställningstaganden om riksintressen för kulturmiljövård 

Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintresseanspråk för kulturmiljövård som finns i 
kommunen och har upprättat områdesbestämmelser för alla utom ett av områdena för att 
säkerställa områdenas kulturmiljövärden. 
Om några av riksintresseanspråken skulle tas bort eller ändras ska områdena fortsatt beaktas 
som kommunala intressen för kulturmiljö. 
En detaljplan eller områdesbestämmelse ska upprättas för Eksjöhovgårdsområdet för att 
säkerställa områdets kulturmiljövärden. 
En viktig del av Komstads kulturmiljövärden består av kvarnen och dammen. I omprövningen 
av vattenkraften som kommer att genomföras år 2032 ska kommunen verka för att 
kulturmiljövärdena värderas högt. 
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Riksintresseanspråk för kommunikationer (MB 3 
kap. 8§)

Riksintresse för kommunikationsanläggningar syftar till att vidmakthålla samt utveckla 
funktionen för prioriterade kommunikationsstråk för att kunna tillgodose långsiktiga behov 
avseende kapacitet, framkomlighet och tra�ksäkerhet.

Karta över riksintressen i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

För riksintressen för vägar och järnvägar �nns en rekommendation om avstånd för ny 
bebyggelse som tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Tra�kverket Region Syd. Syftet 
med riktlinjen är att kunna säkerställa riksintressenas värden. För vägar inom Sävsjö kommun 
gäller ett rekommenderat avstånd om upp till 20-30 meter för ny bebyggelse och för järnväg 
gäller 30-50 meter. Utifrån miljö- och riskpåverkan kan lämpliga avstånd ibland bedömas bli 
ännu större. För plan- och lovärenden inom de här avstånden från vägar och järnvägar ska 
Tra�kverket alltid höras.

Tabell med minsta rekommenderade hänsynsavstånd för byggnation i anslutning till 
riksintressen för väg och järnväg.

Markanvändning

 

Väg 30 och 127 i 
landsbygdsmiljö

 

Väg 30 och 
127 i 

tätortsmiljö

Järnväg

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Markanvändning

 

Väg 30 och 127 i 
landsbygdsmiljö

 

Väg 30 och 
127 i 

tätortsmiljö

Järnväg

Ny bebyggelse - avstånd från 
vägområdets gräns eller spårmitt

30 meter 20 meter 30-50 
meter

Ny bebyggelse nära tra�kplatsers ramper 
- avstånd från beläggningskant

20 meter - -

Parkering, uppställning eller interna 
körytor - avstånd från beläggningskant 
eller spårmitt

15-20 meter - 15 
meter

Väg 127 

Väg 127 är av särskild betydelse för regional eller interregional tra�k. Mellan Sävsjö och 
Vetlanda har vägen stor betydelse för arbetspendling och ökad tillgänglighet till samhällelig och 
kommersiell service. Stråket ingår i det nationella kollektivtra�knätet samt i det 
rekommenderade vägnätet för farligt gods. 

Väg 30 

Väg 30 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional 
betydelse. Vägen binder samman Växjö och Jönköping, och har i första hand stor betydelse för 
näringslivets transportbehov. 

Södra stambanan 
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Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan 
sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket viktig för person- och godstra�k. Banan 
ingår även i det utpekade strategiska godsnätet. Igenom Sävsjö kommun passerar Södra 
stambanan rakt igenom de tre tätorterna: Sävsjö, Stockaryd och Rörvik, med stationslägen för 
regional tågtra�k i Sävsjö och Stockaryd. I Stockaryd �nns också en godsterminal som ansluter 
till Södra stambanan.

Civila flygplatsers MSA-ytor 

Hela Sävsjö kommun täcks av de så kallade MSA-ytorna från Växjö och Jönköpings �ygplatser. 
Ytorna består av en cirkel med 55 km radie som utgår från �ygplatserna. Luftfartsverket, 
Försvarsmakten och den aktuella �ygplatsen ska höras vid planering av höga byggnader eller 
anläggningar. I de fall det förekommer behov av �yghinderanalys ska en sådan genomföras och 
skickas till berörda �ygplaster.

Ställningstaganden om riksintressen för kommunikationer 

Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för kommunikationer som finns i 
kommunen. 
Sävsjö kommuns inställning är att riksväg 30 inklusive väg 761 fram till 
Stockarydsterminalen även fortsatt ska utgöra ett riksintresse för kommunikationer. 
Sävsjö kommun anser att Södra stambanan kommer att få en viktigare regional roll för 
persontrafik och en ännu viktigare nationell roll för godstrafik efter att en ny snabbare 
järnvägsanslutning byggts från Jönköping mot Malmö (Europabanan).
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Riksintresseanspråk för totalförsvaret (MB 3 kap. 
9§)

Vissa av totalförsvarets riksintressen kan redovisas öppet i översiktsplanen så som övnings- 
och skjutfält och �yg�ottiljer, medan andra områden av sekretesskäl inte kan redovisas 
öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 
det generella riksintresset. För hela Sverige gäller att Försvarsmakten ska höras i tidigt skede 
för ärenden gällande objekt högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter inom tätort. 

Vid avvägningar mellan olika riksintressens ändamål så ska totalförsvarets riksintressen 
enligt miljöbalken ges företräde. Detta förutsätter att området behövs för en av 
totalförsvarets anläggningar.

Karta över riksintressen i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Hagshults övningsflygplats 

Hagshults �ygplats är ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Området som berör Sävsjö 
kommun är �ygplatsens in�ygningszon och MSA-yta. In�ygningszonen som omfattar den norra 
delen av Sävsjö kommun fungerar som ett stoppområde för höga objekt. Även MSA-ytan 
påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt. Därför ska Försvarsmakten höras i alla plan- 
och lovärenden som omfattar in�ygningszonen eller MSA-ytan. 

Övrigt påverkansområde i norra Sävsjö kommun 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Vissa av Totalförsvarets anläggningar har pekats ut med ett större påverkansområde utan 
närmare beskrivning. De områden som pekas ut som övrigt påverkansområde av 
Försvarsmakten är inte sekretessbelagda, men vilken typ av anläggning som omfattas kan vara 
det. Detta är ett sådant område som är beläget i norra delen av Sävsjö kommun. Även inom 
detta område ska Försvarsmakten höras i alla plan- och lovärenden.

Ställningstaganden om riksintressen för totalförsvaret 

Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för totalförsvaret som finns i kommunen.
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Riksintressen för älvar och åar (MB 4 kap. 6§)

Inom områdena får vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för 
kraftändamål inte utföras. Be�ntliga verksamheter får underhållas om det inte medför 
negativ miljöpåverkan. Eftersom avrinningsområdena omfattar en begränsad del av 
kommunen och eftersom kommunen ligger nära käll�ödena �nns väldigt få vattenkraftverk 
inom områdena idag.

Karta över riksintressen i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Emån med tillhörande käll- och biflöden 

Emåns avrinningsområde omfattar östra delen av Sävsjö kommun. 

Mörrumsån med tillhörande käll- och biflöden 

Mörrumsåns avrinningsområde omfattar delar av södra Sävsjö kommun.

Ställningstaganden om riksintressen för älvar och åar 

Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för älvar och åar som finns i kommunen.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Riksintressen för Natura 2000 (MB 4 kap. 8§)

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen vars syfte 
är att värna om naturtyper, fåglar, arter och livsmiljöer samt vissa arter som EU-länderna 
har kommit överens om är av gemensamt intresse. Inom kommunen �nns sju Natura 2000-
områden och för respektive område �nns bevarandeplaner som uppdateras löpande.

Karta över riksintressen i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Björnhult 

Björnhult ligger söder om Stockaryd och har mycket höga värden knutna till slåtterängar i 
låglandet och silikatgräsmarker. 

Hallstenstorp 

Hallstenstorp ligger öster om Sävsjö och har mycket höga värden knutna till slåtterängar i 
låglandet och till naturtyperna stagg- och silikatgräsmarker. 

Komstad 

Komstad slåtterängar ligger strax väster om Sävsjö och har mycket höga värden knutna till 
naturtypen högörtsängar. Området präglas av en lång slåttertradition som gynnat en artrik �ora 
av betydelse för den biologiska mångfalden. 

Kråketorpsskogen 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Kråketorpsskogen ligger i sydöstra Sävsjö kommun och gränsar mot Växjö och Vetlanda 
kommuner och har mycket höga naturvärden knutna till våtmarken med dess olika naturmiljöer 
samt till fastmarksskog, och hela området har ett rikt fågelliv. Området utgörs också av 
riksintresse för naturvården och naturreservat. 

Köpstad-Biskopsbo 

Köpstad-Biskopsbo ligger strax utanför Vrigstad och har mycket höga värden knutna till 
slåttermark och de olika typerna av betesmark (silikatgräsmarker, fuktängar, torra hedar). 
Området utgörs också av riksintresse för naturvård. 

Ljunga-Mossaryd 

Ljunga-Mossaryd ligger utmed väg 127 väster om Sävsjö och har mycket höga värden knutna till 
rikkärr och den välbetade fuktängen. Kärret har nyttjats som slåttermark sedan långt tillbaka 
vilket gynnat en rik biologisk mångfald. Området utgörs också av Brunsekärrets naturreservat. 

Nykulla 

Nykulla ligger sydost om Stockaryd och har mycket höga värden knutna till de olika typerna av 
öppen betesmark (stagg-gräsmark, silikatgräsmark, torra hedar). 

Vallsjön 

Vallsjön ligger öster om Sävsjö och har höga värden knutna till naturtypen näringsfattiga 
slättsjöar. Sjön har en artrik bottenfauna och ett rikt fågelliv. 

Övingen 

Övingen är en så kallad ävjestrandsjö i södra Sävsjö kommun med artrik �skfauna och god 
vattenkvalitet.

Ställningstaganden om riksintressen för Natura2000 

Sävsjö kommun ställer sig bakom de riksintressen för Natura2000 som finns i kommunen.
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Kommunintressen

Förutom riksintresseområden utpekade av nationella myndigheter och i lagstiftningen �nns 
områden som kan vara värdefulla att bevara ur ett lokalt perspektiv. Det handlar om 
områden med höga lokala värden – här har vi lyft fram lokala naturmiljö-, kulturmiljö- och 
friluftsintressen.
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Kommunintressen för naturmiljöer

Naturmiljöer omfattar gröna och blåa strukturer som har höga värden för naturen och 
landskapet. Värdefulla naturmiljöer kan tillgodose viktiga ekosystemtjänster i form av till 
exempel vattenrenande våtmarker, pollinering eller habitat för den biologiska mångfalden. 
Förutom kommunintressen för naturvården �nns också riksintressen för naturvården under 
avsnittet om riksintresseanspråk för naturmiljövård. Under avsnittet om skyddade 
naturområden går det att läsa om naturreservat och andra typer av skyddade naturområden. 

Karta över kommunintressen för naturmiljöer i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Naturvärdesinventeringar

År 1995 genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län en övergripande naturvärdesinventering för 
hela länet som utmynnade i ett naturvårdsprogram. Syftet med inventeringen var att skapa en 
långsiktig handlingsplan för skydd och vård av särskilt värdefulla naturområden i länet.

Sedan dess har inga särskilda större naturvärdesinventeringar genomförts i kommunen. 
Eftersom underlaget från 1995 till stora delar är inaktuellt vore det bra att genomföra mer 
omfattande naturvärdesinventeringar - framförallt i anslutning till kommunens tätorter.

Ställningstaganden om naturvärdesinventeringar

En naturvärdesinventering bör genomföras för naturområdena kring kommunens fyra tätorter.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Kommunintressen för naturmiljövård

Lundholmen

Lundholmen i Vrigstad är ett område som består av slättsjöar och våtmarker omgärdat av 
odlingslandskap. Området har höga naturvärden på grund av sin kombination av sjöar, 
våtmarker och omgivande odlingsmark. Ett �ertal hotade arter har observerats varav �era 
årligen häckar. Exempel på arter är brun kärrhök, dubbelbeckasin, grönbena, kungs�skare, 
storlom och törnskata.

Ställningstaganden om Lundholmen 

Sävsjö kommun ska främja en utveckling av Lundholmen med naturmiljöns egna villkor som 
grund. 

Linnesjön

Linnesjön är en sjö med god vattenkvalitet som bör skyddas för att inte riskera att få försämrad 
vattenkvalitet. Vattenkvaliteten i sjön är idag väldigt god och denna bör bevaras.

Ställningstaganden om Linnesjön 

Sjöns värden bevaras genom att undvika avloppsutsläpp och vattenreglering. 

Sävsjö trädgård

Sävsjö trädgård är ett begrepp som föddes i samband med att höghastighetståg skulle börja 
tra�kera järnvägen genom kommunen, vilket innebar att tätorterna skulle byggas om för att 
frilägga järnvägen. Alla järnvägskorsningar blev planfria, alltså skulle vägar och andra passager 
byggas över eller under järnvägen, och �era områden utmed järnvägen tvingades göras om. 
Sävsjös stadsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist började anlägga vackra planteringar istället för 
Tra�kverkets gräsmattor på de ytor som blev längs tra�klösningarna. Resultatet var något 
speciellt för Sävsjö kommun och som inte setts någon annanstans. Konceptet Sävsjö trädgård är 
prisbelönat och ett skolexempel på försköning av o�entliga platser.

Denna försköning av miljöerna i tätorterna genom träd, blommor och buskar åter�nns i alla 
kommunens fyra tätorter. 

Sävsjö kommun jobbar aktivt med att förvalta och underhålla Sävsjös trädgård, men också med 
att utveckla sin trädgård och varumärket. En av utmaningarna är att kombinera planeringarnas 172
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utformning med de krav som ställs för att få de o�entliga platserna att upplevas som trygga. 
Konceptet Sävsjö trädgård bör ingå i utformningen av kommande exploateringsområden.

Ställningstaganden om Sävsjö trädgård 

Konceptet Sävsjö trädgård ska utvecklas för att bidra till positiva biologiska mervärden i form 
av fördelar för pollinatörer och den biologiska mångfalden.

Stora opåverkade områden

Stora opåverkade områden är sådana områden som i ingen eller i väldigt begränsad omfattning 
berörs av mänskliga ingrepp. Enligt Miljöbalken 3 kap. 2 § ska sådana områden även 
fortsättningsvis skyddas från omfattande påverkan från mänsklig aktivitet, så som anläggande 
av vältra�kerad infrastruktur, stora exploateringar eller andra ingrepp som skulle medföra 
omfattande påverkan på naturen inom området. Stora opåverkade områden behöver 
spridningskorridorer till andra naturområden för att på bästa sätt gynna sina bestånd av �ora 
och fauna.

I Sävsjö kommun �nns två stora opåverkade områden. 

Hultsjö-Ramkvilla-Södra Solberga är ett stort opåverkat område som sträcker sig från sydöstra 

delen av Sävsjö kommun och österut genom Vetlanda, Växjö och Uppvidinge kommuner. 

Almesåkra-Bringetofta-Hylletofta är ett område i kommunens norra del. Det opåverkade området 

sträcker sig norrut in i Nässjö och Vaggeryds kommuner.

Ställningstaganden om stora opåverkade områden

Inom de stora opåverkade områdena är det inte lämpligt med nyetableringar av större 
anläggningar eller verksamheter som kan ha betydande negativ inverkan på landskapsbilden, 
är mycket miljöstörande eller bidrar till en fragmentisering av landskapet. 
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Kommunintressen för kulturmiljöer

Kulturmiljövård avser hela den av människor påverkade miljön – alltså allt som av 
varierande grad präglats av olika mänskliga aktiviteter igenom historien. Kombinationen av 
naturens förutsättningar och människors handlingar har skapat dagens landskap och format 
Sävsjö kommuns karaktär. Kulturmiljöerna utgör en berättelse som skapar identitet och 
tillhörighet för invånarna.

Det �nns också områden av riksintresse för kulturmiljön i Sävsjö kommun. Dessa redovisas i 
avsnittet om riksintresseanspråk för kulturmiljövård.

Karta över kommunintressen för kulturmiljöer i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Kulturmiljöunderlag

I ett antal kulturhistoriska bebyggelseinventeringar har lokala kulturmiljövärden identi�erats. En 
kulturhistorisk utredning för Sävsjö kommun genomfördes av Jönköpings läns museum 1989 
och en nyare kulturhistorisk inventering har genomförts för tätorterna i kommunen på uppdrag 
av Sävsjö kommun under sommaren 2021. Dessa fungerar som ett underlag för kommande 
bedömningar om kulturmiljövärden i Sävsjö kommun.

Utifrån ovanstående inventeringar har ett antal kulturmiljövärden identi�erats. För all 
bebyggelse gäller fortfarande förvanskningsförbudet och varsamhetskravet enligt Plan- och 
bygglagen 8 kap. 13 § och 17 §.

Ställningstaganden om kulturmiljöer i kommunen generellt 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Hänsyn bör tas till de råd om byggnader och områden som finns i de kulturhistoriska 
utredningarna från 1989 och 2021 vid om- och nybyggnationer. 
För byggnader som redovisas som särskilt värdefull bebyggelse i kommunens 
kulturmiljöunderlag från 2021 ska en byggnadsantikvarisk kompetens rådfrågas vid om- och 
nybyggnationer.  
Om kulturhistoriska utredningar lyfter fram ett behov av planskydd för vissa byggnader ska 
detta beaktas vid detaljplanearbete för berörda byggnader.

Fornlämningar

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagens 2 kapitel (1988:950). Fasta fornlämningar har 
allmänt skydd och omfattas av ett skyddsavstånd, och det är förbjudet att utan tillstånd från 
Länsstyrelsen ändra eller skada en fornlämning. 

I Sävsjö kommun �nns ett stort antal fornlämningar. I Riksantikvarieämbetets karttjänst fornsök 
är det möjligt att söka efter fornlämningar för att få mer information.

Kommunintressen för kulturmiljövård 

Hylletofta kyrkby

Hylletofta kyrkby har ett omväxlande mjukt kuperat öppet odlingslandskap med totalröjda åkrar 
och i de centrala delarna skilda åt med stenmurar och odlingsrösen. Genom området �yter 
Hylletoftaån. Tre gravfält med tillsammans 55 fornlämningar �nns i området. Hylletofta kyrka är 
en delvis förändrad medeltidskyrka. Bebyggelsen är utspridd i landskapet med kyrka, prästgård, 
klockaregård och missionshus i centrum. Manbyggnaderna utgörs av stora tvåvånings par eller 
tvillingstugor och i ett fall av en salsbyggnad. De uppfördes i slutet av 1800-talet och början på 
1900-talet. De är målade i falurött eller i ljusa färger och trots att vissa har fått förändrat 
utseende har bebyggelsen ändå sin ålderdomliga karaktär.

Ställningstagande om Hylletofta kyrkby 

Områdesbestämmelser bör upprättas för området. 

Vägsträckan Möcklehult-Slättö-Karshult

Vägsträckan Möcklehult-Slättö-Karshult består av ett landskap som invid den smala, slingrande 
vägen är omväxlande öppet, småkuperat och backigt. Det präglas av de bredvidliggande 
gårdarnas uppodlingsverksamhet. Stenröjda åkrar kantas på �era ställen av kraftiga stenmurar. 
I de stenigare hagmarkerna �nns inslag av lövträd. Under 1700-talet pågick hemmansklyvningen 
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och en nykolonisation av de etablerade byarna. Detta, i kombination med 1800-talets kraftiga 
befolkningstillväxt, ledde till att manbyggnader med tillhörande hus uppradades utmed 
vägsträckan i glesa radbyformer. Området är och har varit tättbefolkat. Förutom 
jordbruksbyggnader �nns här också exempel på stenhuggeri, skola, a�är, smedja och 
missionshus. Bostadsbebyggelsen är representerad från 1700-talet och fram till vår tid.

Ställningstagande om Möcklehult-Slättö-Karshult 

Områdesbestämmelser bör upprättas för området. 

Lundbergsplan-Köpmangatan

Lundbergsplan-Köpmangatan är en backe och torgbildning ner mot ån utmed gamla infarten till 
Sävsjö från Vrigstad. Bebyggelsen är uppförda av trä i slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet. De är i 1 ½ - 2 våningar med i huvudsak fasad av träpanel och tak med rött tegel. De 
bakomliggande trädgårdarna är relativt stora med lövträd och rödmålade uthus.

Ställningstagande om Lundbergsplan-Köpmangatan 

Gällande detaljplan bör utökas med skyddsbestämmelser för bevarandet av byggnader och 
miljö.

Söderkvarn

Söderkvarn uppfördes i restimmer i början på 1930-talet och brukades fram till 1970-talet. 
Sågen har en blockcirkelsåg och byggdes något senare än kvarnen. Tillsammans med kvarnen 
drevs de av vattenkraft och försågningen skedde tidigare med ångmaskin.

Ställningstagande om Söderkvarn 

Genom kontakt med berörd markägare skapa en insikt och förståelse för den unika 
kulturmiljöns betydelse. 
En viktig del av Söderkvarns kulturmiljövärden består av kvarnen och dammen. I 
omprövningen av vattenkraften som kommer att genomföras år 2032 ska kulturmiljövärdena 
värderas högt.

Brohultskvarn
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Brohultskvarn är en väl underhållen gårdsmiljö med boningshus från 1874. Vattenfallet intill 
brukningscentrat �nns omnämnt redan på 1600-talet. 1864 byggdes den nuvarande 
kvarnbyggnaden. Bland annat �ck fattighjonen här mala sin säd gratis. Vid kvarnen fanns även 
ett sågverk – Pukaström. Längre fram i tiden – ända fram till 2002 – användes vat-tenkraften till 
att försörja gården med hushållsel. Även det öppna landskapet runt gården vårdas.

Ställningstagande om Brohultskvarn 

En viktig del av Brohultskvarns kulturmiljövärden består av kvarnen och dammen. I 
omprövningen av vattenkraften som kommer att genomföras år 2032 ska kulturmiljövärdena 
värderas högt.  

Merkurius 2

Merkurius 2 är en byggnad som uppfördes 1944. I början av 1950-talet förstorades fönstren på 
bottenvåningens östra sida. Den byggdes som servicelokal för fordon och har varit detta 
alltsedan dess. Byggnaden har behållit sin ursprungliga karaktär.

Ställningstagande om Merkurius 2 

Gällande detaljplan bör utökas med skyddsbestämmelser för bevarandet av byggnaden.

Bryggaren 1

Bryggaren 1 är Sävsjö för detta stadshotell som uppfördes 1938. Sedan dess har det funnits 
restaurang och hotellrörelse i byggnaden. I Sturesalen �nns takmålningar utförda av Lennart 
Bergström. Byggnaden har behållit sin karaktär genom åren och utgör en stilren fond åt den 
centrala torgplatsen.

Ställningstagande om Bryggaren 1 

Gällande detaljplan bör utökas med skyddsbestämmelser för bevarandet av stadshotellet.  

Ljunga park

Ljunga park uppfördes under ledning av arkitekterna Andersson och Abrahamsson 1907 Sävsjö 
Sanatorium. Byggtiden var endast ca. ett år. Byggnaden omfattar idag nära 6000 m2. Stilen är 
jugendinspirerad med en monumental karaktär. 
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Byggnadens innehåll har växlat under årens lopp. Användningen som �yktingförläggning 
medförde stora invändiga ombyggnadsarbeten. Trots detta har rumssamband och framförallt 
exteriören bevarats i stort sett intakt. 

Byggnaden lär vara en av Nordens största träbyggnader. Många Sävsjöbor har minnen 
förknippade med denna anläggning.

Ställningstagande om Ljunga park 

Byggnaden och omgivande parkanläggning skall bevaras och fortsatt skyddas i gällande 
detaljplaner.

Vrigstads gamla sockencentrum

Vrigstads gamla sockencentrum omfattar området från kyrkan söderut och österut till 
Vrigstadsån. Historiskt sett har området utgjort sockencentrum i Vrigstad socken och inhyst 
kyrka, prästgård och diverse hantverksindustrier. Området har en märkbart äldre karaktär med 
bebyggelse som i huvudsak utgörs av bostadshus uppförda under 1800- och 1900-talen med 
stora, grönskande tomter och uthus. Ett �ertal av dessa byggnader är välbevarade med 
individuellt starka, arkitektoniska uttryck och besitter stora kulturhistoriska värden. Större och 
mer påkostade byggnader såsom den före detta prästgården och inte minst kyrkan, vittnar 
också om områdets historiska betydelse och ger en stark historisk förankring.

Ställningstagande om Vrigstads gamla sockencentrum 

Värdebärande karaktärsdrag i området utgörs bland annat av byggnadernas placering på 
tomterna, byggnadshöjder och volymer samt de äldre byggnadernas arkitektoniska kvaliteter 
och ursprungliga fasadmaterial, kulörer samt originaldetaljer. Även områdets grönska med 
stora tomter och mycket storväxta träd utgör höga kvaliteter för området. 

Sävsjö Häradsväg

Sävsjö Häradsväg (vägsträckan Norra Ljunga-Vallsjö gamla kyrka) har gamla anor med ett �ertal 
intressanta natur- och kulturobjekt utmed sträckningen. Följande partier, uppräknat från öster 
till väster passeras utmed vägen. 
- Vallsjö gamla 1100-tals-kyrka. 
- Vackra vyer över Vallsjön med herrgårdsmiljö och o�erkälla. 
- Naturskön sträckning genom gammalt kulturlandskap. 
- Eksjöhovgårdsområdet med slottsruin, herrgård, fritidsanläggningar mm. 
- De äldre centrala delarna i Sävsjö tätort. 
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- Komstad 
- Naturskön sträckning genom gammalt odlingslandskap. 
- Norra Ljunga kyrkby.

Ställningstagande om Sävsjö Häradsväg 

Underhåll de värden som finns utmed sträckan inklusive informationsskyltar och parkeringar.
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Kommunintressen för friluftslivet

I Sävsjö kommun �nns generellt goda förutsättningar för ett omväxlande friluftsliv. I 
kommunen �nns stora ostörda skogsområden, sjöar och vattendrag samt odlingslandskap. 
Dessutom �nns det i alla tätorter fritidsanläggningar med exempelvis idrottsplatser, ishallar, 
badhus, elljusspår, badplatser, vandringsleder, cykelleder, en skidbacke, med mera. Det 
�nns �era platser för friluftsliv och motion i kommunen som är av allmänt intresse och det 
är viktigt att beakta människors tillgång till dessa i kommande planering.

Karta över kommunintressen för friluftslivet i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Kommunintressen av värde för hela kommunen

Höglandsleden

Höglandsleden är en del av ett större ledområde som går i det småländska höglandet. Leden 
sträcker sig från norr till söder igenom kommunen och passerar bland annat Hultsjö, Hjärtlanda 
och Sävsjö tätort. 

Vallsjön

Vallsjön är en sjö som är utpekad av Länsstyrelsen som regionalt särskilt värdefull för �ske. I 
anslutning till Vallsjön �nns också det gamla smalspåret mellan Sävsjö och Vetlanda. 

Allgunnen och Hillen

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

5 km
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Allgunnen och Hillen är två stora sjöar som är sammanbundna via en mindre kanal vid Rörvik. 
Allgunnen är Sävsjö kommuns största sjö och utpekat som regionalt värdefullt för �ske. 
Sjöarnas sammanlagda storlek med många öar gör dem särskilt lämpliga för båtturer och 
paddling. 

Vrigstadsån vattensystem nedströms Vrigstad

Vrigstadån och sjöarna Lundholmssjön, Pelikroken, Högebrosjön, Franssjön och Sunnerbysjön 
fungerar tillsammans som ett viktigt fågelhabitat och ett kommunintresse för naturvård. Ån är 
också lämpligt för paddling då det från Vrigstad ner till Långö kraftverk inte �nns några 
dammar, samt för �ske.  

Hattens naturreservat

Hattens naturreservat är ett populärt ut�yktsmål i kommunen och kommunens enda 
naturreservat med en längre promenadslinga. 

Högagärdebacken

Högagärdebacken ligger relativt centralt i Sävsjö tätort och har kommunens enda skidbacke. 
Skidbacken är ett populärt ut�yktsmål även från angränsande kommuner på vintern och har en 
�n utsikt året runt. 

Eksjöhovgårdsområdet

Eksjöhovgårdsområdet är kommunens största fritidsområde med badhus, badplats, sporthallar 
och andra aktiviteter. 

Smalspåret

Det gamla smalspåret mellan Sävsjö och Vallsjön är ett vanligt använt gång- och cykelstråk som 
dessutom binder samman Vallsjöområdet med Sävjsö.

Kommunala badplatser

Kommunens iordningsställda badplatser �nns i närheten av kommunens tätorter samt vid 
Skärsjön utanför Skepperstad. De badplatserna som är iordningsställda av kommunen ligger vid 
sjöarna: Eksjöhovgårdssjön, Vallsjön, Slättsjön, Norrsjön (Vikskvarnsbadet), Svinasjön och 
Skärsjön. Även den privata badplatsen i Möcklehult är av högt allmänt intresse.

Kommunintressen för tätorterna 
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För varje tätort �nns det också särskilda värden som är av allmänt intresse lokalt på orten. 
Bland annat har skolskogarna höga allmänna värden, dessa beskrivs i avsnittet om O�entlig 
service och samhällsfunktioner. Förutom skolskogarna är följande tätortsnära friluftsområden 
av allmänt intresse i kommunens tätorter: 

Sävsjö: Området runt Eksjöhovgårdssjön, området kring Djurgårdsstugan och elljusspåret, 
Sanatorieskogen, området kring Högagärdebacken, promenadslingan runt Sävsjön, Komstads ängar, 
Djupadals strövområde samt området söder om Skrapstadssjön. 

Vrigstad: Idrottsområdet inklusive elljusspåret, promenadslingan runt Slättsjön, Sinaiberget och 
Vrigstadsån inklusive sjösystemet söder om Vrigstad. 

Stockaryd: Området kring Tallbacken och elljusspåret, idrottsplatsen samt området vid Ärnanäsasjön och 
Västerkvarnsbadet. 

Rörvik: Elljusspåret inklusive Grönskulle, idrottsplatsen och Svinasjön inklusive badplatsen. Dessutom 
är Allgunnen och Hillen och promenadmöjligheter utmed sjöarna av högt intresse för Rörvik.

Tätortsnära skogar

Skog och natur som ligger i direkt anslutning till tätorterna används ofta som 
rekreationsområde av ortens invånare. På en del platser har kommunen anlagt gångstråk, 
elljusspår, grillplatser eller liknande för att underlätta rekreationen och tillgängligheten i 
terrängen, men de �esta tätortsnära rekreationsområdena utgörs av stigar i skogen. Barn och 
ungas tillgång till friluftsliv och rekreation stärker barnens rättigheter, minskar utanförskap och 
förbättrar integrationen. Därför är det viktigt att kommunala skogar är tillgängliga, samarbeten 
med lokala föreningar att barn- och unga prövar på friluftsaktiviteter och att skolor ska ligga i 
närheten av skogar för att underlätta utomhuspedagogik, utomhusaktiviteter och vistelse i 
naturen. 

Stora delar av den tätortsnära skogen är kommunägd. Som markägare ansvarar kommunen för 
skötseln av skogen och antog 2015 riktlinjer för hur denna skulle skötas i närheten av privata 
bostadsfastigheter. Riktlinjerna ger fastighetsägare rätt att komma med önskemål om 
trädfällning närmast fastighetsgränsen, men det är kommunens personal som beslutar om 
trädfällningen verkligen ska ske eller inte. Värdefulla träd ska tas särskild hänsyn till och så långt 
som möjligt bevaras. 

Beståndet av gran ökar i regionen och medför att artrikedomen minskar, andra bestånd pressas 
undan och variationen i �ora och fauna begränsas. Skogen är ytterst viktig eftersom den 
innehar de �esta av de ekosystem som bidrar till den biologiska mångfalden och spelar en viktig 
roll för �era ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att utöka beståndet av lövskog, men också 
tallskog, för att få ett varierande bestånd.

Ställningstaganden om kommunintressen för friluftslivet 
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Skogsbruksplanen ska ta hänsyn till rekreationen i de tätortsnära skogarna, och generellt verka 
för att utöka beståndet av lövskog och tallskog för att få ett mer varierat bestånd. 
Ifall ett område av allmänt intresse för friluftsliv tas i anspråk ska kommunen säkerställa 
kompensationsåtgärder i andra områden. Ifall ett sådant område delas ska gröna korridorer 
och passager anläggas för att underlätta tillgången till områdena. 
I tätortsnära naturområden som ägs av kommunen ska jakträtt inte utarrenderas. 
I anslutning till friluftslivs- och motionsområdena reserveras mark som ger möjlighet för en 
utvidgning av områdena.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge förkortas LIS och innebär att kommunen i 
översiktsplanen kan peka ut områden där det är lämpligt med strandnära bebyggelse för att 
utveckla landsbygden. LIS regleras i Miljöbalken 7 kap. 18d-e § och Plan- och bygglagen 3 
kap. 5 §. Syftet med LIS är att möjliggöra bebyggelse i attraktiva lägen på landsbygden i 
strandskyddade områden för att bidra till landsbygdens utveckling. Områden som är 
lämpliga för LIS pekas ut i översiktsplanen och prövas sedan i samband med bygglov eller 
detaljplan.

Samtidigt som bostadsbebyggelse i LIS-områdena ska skapa förutsättningar för service i 
närliggande tätorter bör dessa inte förläggas så att allmänhetens tillgång till stränderna 
försämras i tätorterna. Det är å andra sidan viktigt att bostadsbebyggelse i LIS-områden inte 
förläggs på ett för stort avstånd från tätorterna så att bebyggelsen verkligen skapar bättre 
förutsättningar för utveckling i tätorten. 

När det gäller LIS-områden som möjliggör utveckling av besöksnäringsverksamheter är inte 
avståndet till tätorterna lika viktig. I princip hela kommunen kan utgöra underlag för utveckling 
av landsbygden. Det viktiga är att de som bor i tätorter har en fortsatt god tillgång till 
stränderna och därför bör den här typen av verksamheter lokaliseras en bit från tätorterna. 

De kriterier som fastställdes i kommunens översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen från 2011 har konkretiserats här och den gamla översiktsplanen blir i och med att den här 
översiktsplanen vinner laga kraft inaktuell.

Förändringar med anledning av konkretiserade kriterier

Sjöarna Vallsjön och Övingen omfattas av Natura2000-område som regleras enligt Miljöbalken 7 
kap. och är därför olämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge enligt kommunens egna 
kriterier. 

Kommunen anser att det kan vara lämpligt att peka ut LIS-områden som ligger i 
vattenskyddsområden under förutsättning att bebyggelsen i dessa områden kan anslutas till det 
allmänna vatten- och avloppssystemet. Kommunens bedömning bygger på att omkringliggande 
bebyggelse också kommer att kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppssystemet och 
att belastningen från enskilda avlopp alltså kan komma att bli mindre. Därför undantas 
vattenskyddsområdet från det första kriteriet nedan. 

Området vid Grönvik har plockats bort helt då det ligger inom vattenskyddsområdet för 
Allgunnen men så långt ifrån Rörvik att det är svårt att ansluta till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet. 
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På �era platser har några av de tidigare LIS-områdena justerats eller plockats bort då de låg på 
områden med brukningsvärd åker eller betesmark. Vid Sävsjön väster om Sävsjö och i Slättsjön i 
närheten av Vrigstad har till exempel områden plockats bort. Det beror på att strandområdena 
utgör viktig jordbruksmark och strandområdet runt sjön har stor betydelse för allmänheten i 
respektive tätort. Även området vid Sörsjön har plockats bort helt och hållet samt några andra 
områden i kommunen.

Underlag för landsbygdsutveckling i Rörvik

Rörvik är den tätort i kommunen som har störst behov av ett stärkt serviceunderlag. Trots att 
Södra stambanan passerar igenom tätorten �nns idag inte underlag för en tågstation och 
kollektivtra�ken i övrigt är också begränsad. Kommunen har också nyligen satsat på att bygga 
en helt ny högstadieskola i Rörvik. 

Rörvik är dessutom en ort som har goda förutsättningar för utveckling i strandnära lägen. I 
anslutning till orten �nns �era stora sjöar med långa stränder och �era öar som skapar goda 
förutsättningar för både en attraktiv livsmiljö och för en utveckling av naturturism.

Ställningstaganden i form av kriterier för att peka ut LIS-områden 

För att ett område ska bedömas som lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
krävs att följande kriterier uppfylls: 

Området är inte skyddat enligt sjunde kapitlet i miljöbalken (strandskyddade områden och 
vattenskyddsområden undantaget). 
Området består inte av brukningsvärd åker- eller betesmark. 
Området tillhör inte ett storstadsområde, länscentra eller tätort med liten tillgång till orörda 
stränder. 
Området ligger i närheten av befintlig infrastruktur såsom vägar, kollektivtrafik och service. 
Området har en liten betydelse för strandskyddets syften – i synnerhet i närheten av tätorter. 
Det strandnära läget ska ge fördelar för markanvändningen – det kan handla om campingar 
som använder sjön som en del av sin verksamhet eller att strandnära lägen för bostäder skapar 
en ökad attraktivitet. 
Området ska på sikt ge positiva effekter för landsbygden genom att till exempel ge 
sysselsättningseffekter eller bidra till upprätthållande av service.
För att bostäder i strandnära lägen ska kunna ge förutsättningar för att upprätthålla service bör 
dessa ligga inom fem kilometer från närmaste tätort eller inom en kilometer från busshållplats 
varifrån det går att ta sig till någon av tätorterna. 
För att verksamheter i strandnära lägen ska kunna ge förutsättningar för att skapa 
sysselsättningseffekter inom besöksnäringen kan dessa ligga inom hela kommunens gränser. 
De bör dock inte placeras inom en kilometer från närmaste tätort för att säkerställa 
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allmänhetens tillgång till stränderna. 

Även områden som inte är direkt utpekade i översiktsplanen kan komma att bli aktuella som 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa ska då föregås av en översiktlig 
inventering och detaljplanearbete.

Ställningstaganden vid planering och byggande i LIS-områden 

Utmed de sjöar som omfattas av flera LIS-områden ska områdena ses som möjliga alternativ 
till lokaliseringar där det inte nödvändigtvis är lämpligt att utveckla alla LIS-områden. 
Bedömningen om lämplighet ska göras från fall till fall beroende på vilken typ av utveckling 
som skett utmed sjöns stränder.  
Vid ny bebyggelse i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska fri passage 
lämnas utmed stranden. 
Vid ny bebyggelse i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska hållbara vatten- 
och avloppslösningar användas. I de fall där det är möjligt och rimligt att koppla på till 
allmänna vatten- och avloppssystem ska det göras. 
Anslutningar till befintliga trafikinfrastruktur ska eftersträvas framför nyanläggning. 
Anläggningar i form av småbåtshamnar eller bryggor ska inom områdena vara allmänt 
tillgängliga och gemensamma. 
Befintlig vegetation längs strandlinjen bör bevaras av hänsyn till naturvärden.

LIS-områden

I det här avsnittet redovisas de LIS-områden som pekas ut av kommunen i översiktsplanen. 
Några av LIS-områdena är lämpliga för utveckling av bostadsbebyggelse och andra för 
besöksnäringsverksamheter. LIS-områdena uppfyller de generella kriterier som ställts upp av 
kommunen ovan.

Karta över områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
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Länk till översiktsplanekartan. 

Holmsjön

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område som ligger utmed Holmsjön sydost om Sävsjö mellan väg 761 och 768. Området ligger 
inom cykelavstånd till både Sävsjö och till busshållplats i Hjärtlanda. Strandområdet kring sjön 
utgör inte ett viktigt område för det tätortsnära friluftslivet då Sävsjön, Skrapstadssjön och 
Eksjöhovgårdssjön är de tre viktigaste sjöarna för Sävsjö tätorts friluftsliv. Utveckling av området 
bör ske i ett helhetsgrepp som syftar till en hållbar bebyggelseutveckling. Områdets lokalisering 
nära Sävsjö tätort gör det lämpligt för utveckling av bostäder. 

Områdets utbredning har justerats något för att inte ligga på jordbruksmark och för att skapa 
möjlighet till förtätning vid be�ntlig bostadsbebyggelse. 

Norrsjön och Björnskogssjön 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Området ligger utmed de två sjöarna Norrhult samt Björnskogssjön som ligger nära varandra 
och med Hultsjövägen passerandes emellan. I väster �nns Björnskog där en pendlarparkering 
har byggts vid busshållplatsen. Områdets lokalisering i närheten av busshållplatsen i Björnskog 
och längre än två kilometer från närmaste tätort gör det lämpligt för både utveckling av 
bostäder och besöksnäringsverksamheter. 

En del av området har plockats bort då det bestod av jordbruksmark. 

Ärnanäsasjön 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet

5 km

187

962

https://karta.savsjo.se/spatialmap?profile=oversiktsplan_samrad
https://www.lantmateriet.se/


Ställningstaganden och konsekvener 

Området ligger utmed Ärnanäsasjön ett par kilometer öster om Stockaryd. Ärnanäsasjön utgör 
dricksvattentäkt för Stockaryd och området är inte lämpligt för ny bebyggelse förrän Stockaryds 
dricksvattenförsörjning har säkrats från annat håll genom överföringsledning. Områdets 
lokalisering ungefär tre kilometer från Stockaryd gör det lämpligt för både utveckling av 
bostäder och besöksnäringsverksamheter. 

En del av området har plockats bort då det bestod av jordbruksmark och ersatts av ett större 
sammanhängande område som till större del ansluter till fritidshusområdet som �nns vid sjön 
idag. 

Hultsjön 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Området ligger utmed Holmsjön rakt österut från Stockaryd. Området ligger långt från 
närmaste tätort och är lämpligt för utveckling av besöksnäringsverksamheter. 

En del av området har plockats bort då det bestod av jordbruksmark. 

Linnesjön 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Flera områden som ligger utmed Linnesjöns stränder i kommunens östra del. Områdena ligger 
långt från närmaste tätort och är lämpligt för utveckling av besöksnäringsverksamheter. 

Delar av områdena har plockats bort då de bestod av jordbruksmark. 

Furusjön

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område som ligger utmed Furusjöns södra strand öster om Rörvik. Väg 744 löper längs 
området, vilket innebär att tra�kinfrastrukturen inte behöver byggas ut nämnvärt. Området 
ligger mer än fem kilometer från Rörvik och är lämpligt för utveckling av 
besöksnäringsverksamheter. 

Nordvästra Allgunnen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Flera områden i nordvästra delen av Allgunnen vid Repanäs. Den här delen av sjön omfattar 
vattenskyddsområde och därför är det viktigt att säkerställa allmän vatten- och 
avloppsförsörjning i samband med utveckling här. Utveckling av områdena bör ske i ett 
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helhetsgrepp som syftar till en hållbar bebyggelseutveckling. I och med den nya gång- och 
cykelvägen utmed Rörviks östra infartsväg ökar förutsättningarna för gående och cyklande 
tra�kanter att ta sig in i Rörvik. Områdena är lämpliga för utveckling av bostäder och i vissa fall 
för utveckling av besöksnäringsverksamheter.  

Områdena har justerats något då tidigare områden delvis bestod av jordbruksmark. Justeringen 
har också möjliggjort utveckling närmare Rörviks tätort för att bättre kunna utnyttja den nya 
gång- och cykelvägen. 

Övriga Allgunnen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

För resten av Allgunnen har �era områden pekats ut som lämpliga LIS-områden. Områdena 
ligger utanför vattenskyddsområdet för sjön och är lämpliga för både utveckling av 
besöksnäringsverksamheter och bostäder. Utvecklingen av bostäder i dessa områden behöver 
inte utvecklas i ett större sammanhang eftersom de inte ligger inom vattenskyddsområdet och 
det därmed inte är nödvändigt att anlägga ett allmänt vatten- och avloppsystem. 

Några av områdena har justerats eller tagits bort då de tidigare delvis bestod av jordbruksmark. 

Hillen 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Flera områden utmed Hillen norr om Rörviks tätort. 

Området längst söderut ligger precis norr om Rörviks skola och är lämpligt för en 
sammanhållen utveckling av bostäder med anslutning till det allmänna vatten- och 
avloppssystemet. Området omfattas till en väldigt liten del av jordbruksmark, men anses ändå 
vara lämpligt för utveckling av bostadsbebyggelse om efterfrågan blir stor då den i så fall utgörs 
av ett väsentligt samhällsintresse. 

De övriga områdena behöver inte utvecklas i ett större sammanhang, utan kan byggas ut 
allteftersom. Inom områdena är det lämpligt att bygga bostäder. Några av områdena har 
justerats eller tagits bort då de tidigare delvis bestod av jordbruksmark. 

Svinasjön 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område utmed östra Svinasjön väster om Rörvik. Området är lämpligt för en sammanhållen 
utveckling av bostäder med anslutning till det allmänna vatten- och avloppssystemet. 

Norrsjön 
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Ställningstaganden och konsekvenser 

Tre områden utmed Norrsjön väster om Stockaryd. I och med den nya dragningen av väg 761 
byggdes en gång- och cykelväg som möjliggör tillgänglighet för gående och cyklande tra�kanter 
till Stockaryd. Det är också möjligt att ta sig till Nya Hjälmseryd någon kilometer nordväst om 
sjön som ligger utmed riksväg 30 och där det idag �nns pendlarparkering och busshållplats.

Några av områdena har justerats eller tagits bort då de tidigare delvis bestod av jordbruksmark. 

Området i nordöstra delen av sjön har �yttats närmare Västerkvarnsbadet för att komma 
närmare Stockaryd. Det här området är lämpligt för en sammanhållen utveckling av bostäder 
och bör prövas i kommande detaljplanearbete. 

Området i nordvästra delen av sjön behöver inte utvecklas i ett större sammanhang, utan kan 
byggas ut allteftersom. Inom området är det lämpligt att utveckla bostäder eller 
besöksnäringsverksamheter. 

Slättsjön 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Två områden utmed Slättsjön i norra Vrigstad. Områdena ligger nära tätorten och sjön har 
kvaliteter för det tätortsnära friluftslivet – därför är det extra viktigt att säkerställa möjligheten 
till en promenadslinga runt sjön. Det ena av området har redan bebyggts, men �nns kvar för att 
säkerställa möjligheten för den be�ntliga bostadsbebyggelsen att fortsätta utvecklas. Området 
på östra sidan av sjön möjliggör utveckling av ett nytt bostadsområde och behöver utvecklas i 
ett större sammanhang. 

Områdena har justerats sedan tidigare då en del av det tidigare området låg på jordbruksmark. 
Ett nytt område har förlagts öster om sjön för att kompensera. 

Vrigstadån uppströms Vrigstad 

Ställningstaganden och konsekvenser 

Område utmed Vrigstadån nordost om Vrigstad. Området ligger i närheten av väg 127 som går 
mellan Vrigstad och Sävsjö. I närheten till området �nns busshållplatser som gör det möjligt att 
ta sig till Vrigstad och Sävsjö. Vrigstadån översvämmas ibland och det är viktigt att ny 
bebyggelse förläggs minst 2,4 meter över det normala vattenståndet i ån. Området är lämpligt 
för utveckling av bostäder eller besöksnäringsverksamhet. 

Området har justerats då det delvis tidigare bestod av jordbruksmark.
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Säkerhet, miljö, klimat och hälsa

Vid planläggning av den bebyggda miljön ska kommunen se till att marken är lämplig utifrån 
bland annat säkerhet, miljö, klimat och hälsa. I de här avsnitten redovisas några av de 
faktorer som kan påverka miljön, klimatet eller människors hälsa negativt.
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Miljökvalitetsnormer

Enligt 3 kap. 4§ i Plan- och bygglagen ska det framgå i översiktsplanen hur kommunen anser 
att miljökvalitetsnormerna (MKN) ska följas. Reglerna som gäller för miljökvalitetsnormerna 
regleras i 5 kap. i Miljöbalken och �nns för luft, vatten och buller. Sävsjö kommun omfattas 
av reglerna gällande miljökvalitetsnormer för vatten och luft.

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser som syftar till att säkra Sveriges vattenkvalitet. 
Miljökvalitetsnormer omfattar bestämmelser för sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. 

Karta över gällande miljökvalitet för de vattenförekomster som omfattas
av vattenförvaltningen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Inom arbetet med vattenförvaltningen tas med jämna mellanrum fram underlag för 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i Sverige. De senaste besluten om nya 
miljökvalitetsnormer, inklusive tillhörande åtgärdsprogram och statusklassning togs år 2021. 
Miljökvalitetsnormerna för vatten anger bland annat föroreningsnivåer för metaller, organiska 
miljögifter och näringsämnen samt störningsnivåer av fysiska ingrepp på vatten som kan orsaka 
problem för biologisk mångfald eller den naturliga vattenreningen. Målet är att de vatten som 
omfattas av miljökvalitetsnormerna ska uppnå god status. Statusklassningen delas upp i kemisk 
och ekologisk status för ytvatten samt kemisk och kvantitativ status för grundvatten. Ekologisk 
status utgörs av en sammanvägd bedömning av biologiska, fysikalisk-kemiska och 
hydromorfologiska förhållanden. Kemisk status utgörs av en bedömning av påverkan från 
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kemiska föroreningar och kvantitativ status utgörs av en bedömning av mängden tillgängligt 
vatten. Eftersom vattnets naturliga gränser inte följer administrativa gränser eller plangränser 
är det viktigt att ta hänsyn till hela vattnets avrinningsområde vid planering av den fysiska 
miljön. Påverkan på vatten ackumuleras, vilket kan innebära större problem nedströms om det 
�nns många olika utsläppskällor uppströms. 

I Sävsjö kommun omfattas ett �ertal vattendrag, sjöar och grundvatten av 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Eftersom kommunen ligger på höglandet innebär det att det 
�nns en väldigt låg kumulativ påverkan på vattnet. Därför har de �esta ytvattenförekomsterna 
inom kommunen en måttlig eller god ekologisk status. Vad gäller kemisk status så undantas alla 
ytvatten i Sverige från kraven på god status för  
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (BDE). Bortsett från de två undantagna 
föroreningarna innehar alla ytvattenförekomster i kommunen god kemisk status. 

Grundvattenförekomster värderas utifrån kvantitativ och kemisk status. I Sävsjö kommun har 
alla grundvatten god kemisk status och god kvantitativ status. 

För att lyckas med att uppnå de satta miljökvalitetsnormerna tar vattenmyndigheterna fram 
åtgärdsprogram som ska följas av kommunerna. Sävsjö kommun omfattas av 
åtgärdsprogrammen för Södra Östersjön respektive för Västerhavet. Bland de åtgärder som har 
ålagts kommunerna �nns bland annat övergripande vattenplanering, miljötillsyn, skydd av 
dricksvattentäkter, vattenhänsyn i den fysiska planeringen, framtagande av VA-plan som också 
hanterar dagvatten och arbete med dioxiner från småskalig förbränning. I översiktsplanen ska 
det framgå att hänsyn har tagits till vatten på ett sätt så att den fysiska planeringen kan bidra till 
att miljökvalitetsnormerna kan uppnås samt hur underlaget från den regionala 
vattenförsörjningsplanen synliggörs och används. Läs mer om kommunens ställningstaganden 
kopplat till vatten- och avloppsförsörjning i avsnittet Vatten och avlopp.

I underlaget från vattenförvaltningen framgår det att det idag framförallt är Sävsjöån och 
Hägneån som påverkas negativt av urban markanvändning – det vill säga tätortsbebyggelse. 
Alltså är det generellt inte exploateringar i Sävsjö kommun som idag orsakar försämringar av 
vattenkvaliteten. I tätorterna är det dock viktigt att arbeta aktivt med dagvattenåtgärder och 
förbättringar av de allmänna vatten- och avloppssystemen för att undvika en försämring av 
vattenkvaliteten.

Ställningstaganden om miljökvalitetsnormer för vatten 

Vid fysisk planering i anslutning till vattenförekomster som riskerar att inte uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska det säkerställas att den nya bebyggelsen inte riskerar att 
försämra miljökvaliteten för vattenförekomsterna. 
Åtgärder bör genomföras som en del av den fysiska planeringen för att bidra till att 
miljökvalitetsnormerna uppnås – framförallt i de vattenförekomster som påverkas negativt av 
den urbana markanvändningen.
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Miljökvalitetsnormer för luft 

Luftföroreningar kan leda till allvarliga konsekvenser för människor, djur och växter. 
Konsekvenserna utgörs bland annat av negativ påverkan på människors hälsa, negativ 
klimatpåverkan och hot mot biologisk mångfald. Luftföroreningar har både en direkt och 
indirekt påverkan på hälsa och miljö. Förutom att direkt påverka människors luftvägar och 
lungor samt atmosfären och ozonskiktet, så orsakar luftföroreningar försurning och 
övergödning. 

Miljökvalitetsnormer för luft är den svenska implementeringen av EU:s ramdirektiv för luft som 
är ett juridiskt bindande styrmedel för att förebygga och åtgärda miljöproblem. För närvarande 
�nns miljökvalitetsnormer gällande utomhusluft för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, 
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. I Sverige �nns framförallt problem med kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i 
större städer. 

I Sävsjö kommun görs mätningar av Luftvårdsförbundet i Jönköpings län för att säkerställa att 
inte luftföroreningarna överstiger miljökvalitetsnormens gränsvärden. Om gränsvärdena 
överstigs måste kommunen ta fram ett åtgärdsprogram för hur värdena ska minska. I 
kommunen ligger värdena för 2019 långt under miljökvalitetsnormernas gränsvärden för alla 
ämnen och därför har inga särskilda åtgärder behövts. 

Åtgärderna som används för att minska luftföroreningar fungerar också för att minska andra 
negativa påverkansfaktorer, såsom buller och utsläpp av växthusgaser. Därför kan det ändå 
vara bra att aktivt arbeta för en bättre luftmiljö i tätorterna genom att minska biltra�ken, ha mer 
grönska och arbeta för att de fordon som �nns kvar ska drivas med el.

Ställningstaganden om miljökvalitetsnormer för luft 

Inga särskilda insatser behövs från kommunen för att hantera den befintliga luftkvaliteten, 
men positiva synergieffekter kan uppstå i samband med andra insatser för att förbättra den 
bebyggda miljön. Det kan till exempel handla om minskat bilåkande i tätorterna, fler 
elektrifierade fordon eller mer grönska.
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Strålning och radon

Folkhälsomyndigheten har identi�erat tre källor till strålning som är farlig för människor 
som relevanta att ta hänsyn till i den fysiska planeringen: UV-strålning från solen, 
joniserande strålning från radonförekomster och elektromagnetisk strålning.

UV-strålning 

Antalet fall av hudcancer till följd av strålning är en av de största utmaningarna som identi�erats 
i miljömålsarbetet kopplat till en säker strålmiljö. Antalet fall ökar stadigt och därför är det 
viktigt att även den fysiska miljön hjälper till att stoppa utvecklingen. Genom att arbeta aktivt 
med skuggning i o�entliga miljöer, såsom plantering av grönska, förbättras förutsättningarna 
för att undvika UV-strålning för barn och vuxna.

Ställningstaganden om UV-strålning 

Kommunen ska arbeta aktivt med skuggning med hjälp av grönska på offentliga platser och 
vid skolmiljöer.

Joniserande strålning från radon 

Radon är en luktfri och osynlig gas som bildas då det radioaktiva ämnet radium sönderfaller och 
som förekommer naturligt i mark, luft och vatten. Om radon �nns i byggnader brukar det 
antingen komma direkt från marken, från byggnadsmaterialet som använts eller från 
dricksvattnet. Vid långvarig exponering av höga radonhalter ökar risken för lungcancer. 
Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och Boverket är att radonhalten inte bör 
överstiga 200 Bq/m3. 

Även om det är möjligt att peka ut schematiska områden med höga eller låga radonhalter så är 
det ingen garanti för radonhalten lokalt.

Ställningstaganden om joniserande strålning från radon 

Byggnation i högriskområden för radon ska ske radonsäkert och i normalriskområden ska 
byggnation ske med ett radonskyddat utförande. 

Elektromagnetisk strålning 
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Elektromagnetiska fält �nns överallt där det �nns elektricitet. I hemmet och på arbetsplatser 
utsätts människor för elektromagnetisk strålning i mindre mängd. Det �nns få bevis för att låg 
elektromagnetisk strålning innebär en risk för människors hälsa. Eftersom hälsoe�ekter från 
magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har ett antal statliga myndigheter valt att 
rekommendera en viss försiktighet. 

På grund av försiktighetsprincipen ger fem statliga myndigheter i rapporten Magnetfält och 

hälsorisker (2009) följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande:

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 
exponering för magnetfält begränsas.

Undvik att placera nya bostäder, 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. 

Ställningstaganden om elektromagnetisk strålning 

De fem myndigheternas rekommendationer ska också gälla för Sävsjö kommun.
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Buller

Buller är sådant ljud som överstiger en viss nivå och som upplevs som störande. Människor 
som ständigt utsätts för buller, framför allt de som bor i bullriga miljöer, riskerar att bullret 
påverkar deras sömn och medför ökad stress, vilket i sin tur kan medföra ytterligare 
konsekvenser som inverkar och påverkar människors liv och välmående.

De områden som generellt sett utsätts för tra�kbuller i kommunen är områdena utmed de 
stora vägarna 30, 127 och 128, Södra stambanan och tungt tra�kerade gator. 

Industrier är en annan källa till buller, så kallat industribuller. Maskiner, �äktar, transporter, 
bankande och liknande resulterar i att industrierna blir bullriga. Industribullret är en anledning 
till att industrier och bostäder skiljs åt av ett avstånd som lämpas i förhållande till det buller den 
tillåtna verksamheten inom industriområdet kan generera. 

Även andra typer av verksamheter kan ge bullerpåverkan, exempelvis vindkraft, motorsport och 
skjutbanor. Den här typen av anläggningar är ofta tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöbalken. Uppförande av ny bostadsbebyggelse i närheten av bullrande anläggningar kan 
försvåra för dessa anläggningar att få förnyade tillstånd. 

Lagstiftning om buller relevant för den fysiska planeringen 

Enligt förordningen om omgivningsbuller (2004:675) ska Tra�kverket ta fram bullerkartor och 
åtgärdsprogram för järnvägar som tra�keras med mer än 30 000 tåg per år – vilket i Sävsjö 
kommun innebär Södra stambanan. Tra�kverket har planerat att genomföra bulleråtgärder 
utmed Södra stambanan i södra delen av Jönköpings län från 2023 och framåt (källa: Trafikverket

). 

Sedan 1 juli 2017 gäller en förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus vid bostadsbyggnader från spårtra�k och vägar. Förordningen ska tillämpas vid 
planläggning samt ärenden om förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan. Enligt 
förordningen bör buller från spårtra�k och vägar inte överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad, och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid 
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Ställningstaganden om buller 

Vid detaljplanering eller lovgivning av ny bebyggelse i närheten av befintliga bullrande 
verksamheter ska hänsyn tas till verksamheternas framtida möjligheter att få förnyade 
tillstånd. På samma sätt ska nya verksamheter lokaliseras på ett avstånd från bostäder så att 
framtida möjligheter att få förnyade miljötillstånd säkras.
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Skydd mot olyckor

Enligt Lagen för skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen vidta åtgärder för att förebygga 
bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. I avsnittet om 
Ras, skred, erosion och översvämning samt i avsnittet om Farligt gods hanteras några av 
olycksriskerna som lagen omfattar.

Räddningstjänsten ansvarar för att samordna de förebyggande och akuta insatser som behövs 
som skydd mot olyckor och organiseras för Sävsjö kommun gemensamt med övriga 
höglandskommuner. Räddningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram för skydd och 
säkerhet som tar ett helhetsgrepp i arbetet med att förebygga, avhjälpa och lära om olyckor. I 
den har följande prioriterade risker identi�erats: brand i byggnader, suicid, fallolyckor, brott, 
tra�kolyckor och klimatförändringar. 

För att Räddningstjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag är det viktigt att de är remissinstans i 
alla detaljplane- och en del bygglovsärenden. Räddningstjänsten bevakar i sina yttranden att de 
risker som identi�erats i handlingsprogrammet hanteras i detaljplaner och bygglov. 

En del verksamheter kan enligt LSO klassi�ceras som farliga verksamheter. Det kan handla om 
exempelvis läckage av kemikalier med giftiga och frätande egenskaper, bränder och explosioner 
med tryckvåg och splitter. Räddningstjänsten hanterar tillstånd för dessa verksamheter och i de 
fall de ligger i anslutning till bostadsbebyggelse är det viktigt att åtgärder genomförs för att 
minimera riskerna.

Ställningstaganden om skydd mot olyckor 

Räddningstjänsten är remissinstans i detaljplaner och bygglov. 
Risken för trafikolyckor ska vid behov hanteras i detaljplaner.

198

973

https://savsjo.se/oversiktsplanen/samrad/oversiktsplan-savsjo-kommun/hansyn-och-tillhorande-stallningstaganden/sakerhet-miljo-klimat-och-halsa/ras-skred-erosion-och-oversvamning.html
https://savsjo.se/oversiktsplanen/samrad/oversiktsplan-savsjo-kommun/hansyn-och-tillhorande-stallningstaganden/sakerhet-miljo-klimat-och-halsa/farligt-gods.html


Miljöfarliga verksamheter

Med miljöfarlig verksamhet avses användning av mark, byggnader eller anläggningar som 
kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för 
människors hälsa eller miljön. Vad som är en miljöfarlig verksamhet regleras i 9 kap. i 
Miljöbalken.

Karta över miljöfarliga verksamheter i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

I Sävsjö kommun �nns ett antal miljöfarliga verksamheter idag, bland annat avloppsreningsverk, 
täktverksamheter, industriella verksamheter och jordbruksverksamheter. 

De tillstånd som utfärdas till miljöfarliga verksamheter brukar reglera lämpligt avstånd till 
bostadsbebyggelse och annan känslig bebyggelse som vård- och skolbyggnader. Uppförande av 
ny bostadsbebyggelse i närheten av miljöfarliga verksamheter kan försvåra för dessa att få 
förnyade tillstånd.

Ställningstaganden om miljöfarliga verksamheter 

Ingen ny bostadsbebyggelse ska tillåtas i direkt anslutning till miljöfarlig verksamhet. 
Vid detaljplanering eller lovgivning av ny bebyggelse i närheten av befintliga miljöfarliga 
verksamheter ska hänsyn tas till verksamheternas framtida möjligheter att få förnyade 
tillstånd. På samma sätt ska nya verksamheter lokaliseras på ett avstånd från bostäder så att 
framtida möjligheter att få förnyade miljötillstånd säkras.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet,Länsstyrelsen.
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Farligt gods

Transporter av farligt gods kan innebära att de transporterade godsen kan utgöra en fara för 
människors hälsa eller miljön om en olycka inträ�ar. För att minska konsekvenserna vid 
eventuella olyckor koncentreras transporter av farligt gods framförallt till primära 
transportleder som är lämpliga för farligt gods. I Sävsjö kommun omfattas dessa av väg 30, 
127 och 128 samt Södra stambanan. Ibland behöver transporter av farligt gods även ske på 
andra vägar för att nå sin destination – dessa kallas sekundära transportvägar och behöver 
också beaktas i planeringen.

Karta över transportleder på väg för farligt gods.

Länk till översiktsplanekartan. 

För att klargöra vilka risker en olycka kan komma att innebära kan riskanalyser tas fram. 
Riskerna vid olyckor från farligt gods är väldigt olika från fall till fall och kan exempelvis bero på 
hastighetsbegränsning, omgivningen, vad det farliga godset består av, med mera.

Ställningstaganden om farligt gods 

Vid planering och lovgivning inom 150 meter från transportleder av farligt gods ska 
Räddningstjänsten ges möjlighet att yttra sig särskilt för att avgöra om en riskanalys behöver 
göras. I den eventuella riskanalysen ska det framgå hur nära transportleden det är lämpligt att 
placera den aktuella bebyggelsen och om det behövs särskilda skyddsåtgärder för att kunna 
uppföra bebyggelse på ett säkert sätt.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet,Trafikverket/NVDB
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Ras, skred, erosion och översvämning

Översiktsplanen ska enligt 3 kap. 5 § i Plan- och bygglagen redovisa kommunens syn på 
risken för skador på den bebyggda miljön som kan följa av ras, skred, erosion och 
översvämning samt hur riskerna kan minska eller upphöra. I det här avsnittet redovisas 
både förutsättningar och ställningstaganden för att hantera riskerna.

Karta som visar potentiella riskområden för ras, skred, erosion och
översvämning i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Ras och skred 

Ras innebär att block, stenar, grus, sant och jord rör sig fritt och Skred innebär att en 
sammanhängande massa kommer i rörelse. Generellt utgörs ras av grövre material utmed 
slänter eller bergväggar och skred sker i terräng av �nkornigare material så som lera eller 
vattenmättad �nkornig morän. Gemensamt för ras och skred är att de händer plötsligt och utan 
förvarning. Genom att inte bygga på riskområden för ras och skred undviks risken för olyckor. 

Enligt Sveriges geologiska institut (SGI) så �nns det få riskområden för ras eller skred i någon av 
kommunens tätorter, och risken är också generellt låg utanför tätorterna. I Vrigstad �nns ett 
antal mindre områden i anslutning till Vrigstadån där det kan �nnas förutsättningar för skred i 
�nkornig jordart enligt en lutningsanalys från Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
Skogsstyrelsen har pekat ut platser där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och 
slamströmmar. En plats som pekas ut av Skogsstyrelsen är på sluttningarna ovanför 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet,SGU
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vårdcentralen i Sävsjö. För att minimera risken för eventuell påverkan ska skogsbruket i 
sluttningen bedrivas med försiktighet. 

Av försiktighetsskäl är det också bra att beakta risken för ras eller skred vid lutningar kraftigare 
än 10 grader (källa: SGI   ).

Ställningstaganden om ras och skred 

I samband med detaljplanering där det planeras för bebyggelse i områden med kraftigare 
lutningar än 10 grader bör en geoteknisk undersökning genomföras. 
Skogsbruket vid sluttningarna ovanför vårdcentralen ska bedrivas med försiktighet.

Erosion 

Erosion innebär att berg, jord, sand eller andra material bryts ner och för�yttas av vatten, vind, 
vågor eller liknande. Vattenerosion är den vanligaste formen av erosion i Sävsjö kommun och 
förekommer då regn faller på åkrar och partiklar följer med i regnvattnets rännilar eller då 
bäckar och åar för med sig material från bottnen och vattenbryn. Verkan av erosionen beror på 
vattenmängden, vattnets hastighet och vilket material som �yttas. 

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram ett kartunderlag som visar stränders 
eroderbarhet utmed vattendrag och sjöar. Den största risken i kommunen �nns generellt 
utmed åarna och de sjöar som åarna passerar där det i högre grad är �nkorniga jordarter och 
högre vatten�öden. Även västra stranden på Vallsjön har �nkorniga jordarter och därför 
potentiellt hög eroderbarhet.

Ställningstaganden om erosion 

Vid ny bebyggelse i anslutning till strandområdena med potentiellt hög eroderbarhet bör en 
geoteknisk undersökning genomföras.

Översvämning från vattendrag 

Vid kraftiga skyfall samlas mycket vatten i be�ntliga vattendrag eller diken och dessa riskerar att 
översvämmas. Flera åtgärder som genomförts för att skapa mer odlingsbar mark eller skog, 
såsom utdikning av våtmarker, har inneburit att vattnet samlas snabbare vid regn. Därför har 
också risken för översvämningar ökat. För att hantera det är det möjligt att återställa våtmarker 
och utdikningar för att låta vattnet �öda långsammare, vilket leder till mindre risker för 
översvämningar. 
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Delar av Vrigstad, framför allt utmed Vrigstadsån och intill Slättsjön, har utsatts för 
översvämningar vid häftiga och långvariga regn. Terrängen i och kring Vrigstad gör det svårt att 
åtgärda risken för översvämningar och därför kommer troligen ytterligare översvämningar att 
ske i samhället med omnejd vid häftiga eller långvariga regn. 

Även i Sävsjö och Stockaryd riskerar låga delar utmed åar och diken att översvämmas vid 
kraftiga och långvariga regn. 

För Vrigstad �nns en karta som visar ytvattnets utbredning inom Vrigstad vid olika 
vattennivåhöjningar som används som översvämningskartering. I kartan redovisas nivåer upp 
till tre meter där 2,4 meter återspeglar den nivån vattnet låg på under översvämningarna i 
Vrigstad 2004.

Ställningstaganden om översvämning från vattendrag 

Ny bebyggelse och samhällsviktig befintlig bebyggelse inom 2,4 meter från 
normalvattenståndet i Vrigstadsån ska översvämningssäkras antingen genom 
byggnadstekniska åtgärder eller genom vallar som skyddar mot översvämning.

Översvämning från skyfall 

Vid kraftiga skyfall samlas vatten vid lågpunkter eftersom vattnet inte hinner rinna undan. I 
kartans skyfallskartering visas rinnvägar och lågpunkter vid kraftiga regn. I kartorna är områden 
dit vattnet rinner och samlas utpekade. Dessa �ckor i landskapet samlar upp vatten och är inte 
lämpliga för byggnation eftersom de kan utsättas för plötsliga översvämningar. 

Om ansamlingsplatserna för regnvatten är bebyggda måste åtgärder vidtas för att leda undan 
vattnet innan det samlas och orsakar skada på bebyggelsen. Exempel på åtgärder är diken eller 
kulvertar som kan leda undan vattnet. Om ansamlingsplatserna å andra sidan inte är bebyggda 
är det lämpligt att anpassa ytan så att vattnet kan samlas upp i till exempel en damm eller en 
yta som annars är en park eller naturmark. 

En skyfallskartering har tagits fram för Sävsjö tätort. I karteringen identi�erades några utsatta 
områden som kommunen kommer att jobba vidare med i den kommande planeringen.

Ställningstaganden om översvämning från skyfall 

Vid planering eller byggande i områden som enligt skyfallskarteringen för Sävsjö tätort är 
utsatta ska en fördjupad riskanalys genomföras med förslag till åtgärder för att minska risken 
för översvämning i samband med skyfall.
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Förorenade områden

Med förorenade områden avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader och 
anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. I de �esta fall gäller det områden där det �nns eller har 
funnits miljöfarliga verksamheter.

Var föroreningarna �nns är ibland svårt att veta. Områden som misstänks vara förorenade �nns 
kartlagda, men även andra områden kan vara förorenade. Till exempel kan det ha funnits 
verksamheter med farliga ämnen som inte är kända idag och föroreningar kan också ha spridits 
naturligt eller genom för�yttning av schaktmassor. Det �nns kartlagda förorenade områden 
som har identi�erats enligt en metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). 

Om ett förorenat område skulle översvämmas riskeras föroreningarna att spridas med vattnet. 
Därför prioriteras förorenade områden som riskerar att översvämmas högre än andra 
områden. Med ett förändrat klimat och �er översvämningar än tidigare är risken dessutom 
ännu större.

Ställningstaganden om markföroreningar 

Vid handläggning av detaljplan eller bygglov i tidigare bebyggda områden ska alltid 
markundersökningar genomföras för att undersöka om det kan finnas föroreningar. 
Om det ska byggas på en plats där det finns potentiellt förorenade områden ska ett yttrande 
från kommunens miljöenhet eller Länsstyrelsens miljöenhet inhämtas för att se hur dessa ska 
hanteras i byggnationen.
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Klimatförändringar och klimatanpassning

Sävsjö kommun ligger på det småländska höglandet, vilket påverkar kommunens klimat. 
Den höga höjden innebär att det överlag är kallare här än närmare kusterna – och klimatet 
kan till viss del jämföras med det i södra Norrlands kustområde. Höglandet är också mindre 
nederbördsrikt jämfört med de västligare delarna av södra Sverige, vilket beror på att 
sydvästvindarna som är vanligast i södra delen av Sverige tvingar luften att stiga över 
höjderna.

Varmare, blötare och torrare

Med anledning av betydande utsläpp av växthusgaser till atmosfären kommer vi i framtiden att 
få ett förändrat klimat. För Jönköpings län och höglandet innebär det generellt att det kommer 
att bli varmare, blötare och torrare under olika perioder på året (källa: Länsstyrelsen i Jönköpings 

län ). 

Klimatförändringarnas omfattning är svåra att överblicka och det råder osäkerhet kring hur 
omfattande konsekvenserna riskerar att bli. Därför är det viktigt att samhället anpassas mot de 
konsekvenser som är mest troliga. 

Varmare 

Medeltemperaturen förväntas öka med upp till 5 °C fram till slutet av seklet jämfört med 
medeltemperaturen andra halvan av 1900-talet. De största temperaturökningarna förväntas på 
sommaren och vintern. Detta kommer bland annat leda till en förlängning av 
vegetationsperioden, alltså perioden med temperaturer över 5 °C. Antalet dagar med 
värmeböljor (temperaturer över 20 °C) förväntas också öka. Det kommer att ställa krav på att 
viss bebyggelse i framtiden är bättre anpassad för värmeböljor. Tidigare har byggnaderna i vårt 
klimat framförallt haft ett behov av att kunna värmas upp under de kallare perioderna på året – 
i framtiden kommer det också �nnas ett behov av att kunna kyla ner byggnader vid 
värmeböljor. 

Blötare 

Medelnederbörden förväntas öka med 10–20% fram till slutet av seklet jämfört med andra 
halvan av 1900-talet. Den största ökningen förväntas på vintern, där den genomsnittliga 
nederbörden kan komma att öka med upp till 40%. En annan stor förändring är att antalet 
dagar med skyfall förväntas öka, liksom de kraftiga skyfallens intensitet. Med anledning av de 
varmare och blötare vintrarna så förväntas vår�oderna att minska, men vattendragen kommer 
att ha högre �öden tidigare på vintern. 

205

980

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html


Torrare 

Antalet dagar med låg markfuktighet förväntas öka fram till slutet av seklet jämfört med andra 
halvan av 1900-talet. Från att tidigare ha haft ungefär 15 dagar med låg markfuktighet kan det 
komma att öka till 50 dagar. Det kan komma att innebära stora konsekvenser för samhället i 
form av svårigheter för jordbruken, vattenbrist och risken för skogsbränder.

Klimatanpassning

Vissa frågor behöver hanteras med kunskapen om de förväntade klimatförändringarna i 
beaktande. För Sävsjö kommun handlar det framförallt om:

Vattenbrist

Risk för översvämningar vid skyfall

Värmeböljors inverkan på individers hälsa

I avsnittet om Ras, skred, erosion och översvämning hanteras en del frågor med koppling till 

klimatanpassning. I avsnittet om Förorenade områden diskuteras riskerna för att markföroreningar 

sprids av översvämningar och hur detta bör hanteras. 

Värmeböljor 

Med anledning av att det blir varmare är det också viktigt att hantera värmeböljor – speciellt i 
urbana miljöer där värmen kan intensi�eras av hårdgjorda ytor som absorberar värmen. 
Länsstyrelsen har tagit fram en värmekarta för Sävsjö tätort. I kartan blir det tydligt att det 
framförallt är i verksamhetsområdena som det blir varmt. Bristen på träd på idrottsområdet vid 
Eksjöhovgårdsområdet samt norr om Hägneskolan gör att dessa platser också blir utsatta. I 
avsnittet om Strålning och radon framgår det hur det är möjligt att arbeta för att minska risken för 

UV-strålning från solen. 

Sävsjö kommun har inventerat möjligheterna att söka skugga i förskolornas och fritidsgårdarnas
utemiljö. I den framkom på en del av förskolorna och fritidsgårdarna behovet av att arbeta 
aktivt för att säkerställa möjligheten att söka skugga i utemiljöerna – det kan handla antingen 
om att plantera �er växter eller att bygga nya tak eller skydd.

Värmeökarta för Sävsjö tätort som visar var det blir särskilt varmt i 
tätorten.
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Andra frågor 

Även andra frågor behöver hanteras som en följd av klimatförändringarna, men dessa hamnar 
ofta utanför den fysiska planeringens möjligheter till påverkan. Det kan handla om risken för 
nya sjukdomar, risk för brist på mat och risken för globala kriser. En del av dessa frågor 
hanteras i det regionala åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat som tagits fram av 

Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Ställningstaganden om klimatanpassning 

Arbeta med mångfunktionella gröna funktioner som bland annat kan ge förutsättningar för 
svalka och som kan hantera stora mängder vatten vid skyfall. 
Vid gestaltning av gårdsmiljöer för vård, omsorg och skolverksamheter är det viktigt att 
beakta behovet av skugga för att hantera framtida värmeböljor.

Minskad klimatpåverkan

Förutom att hantera förändringar med anledning av kommande klimatförändringar så måste 
kommunen också arbeta med att minska klimatpåverkan. Sedan år 2011 �nns ett regionalt 
Klimatråd som har ett mål om att länet ska bli ett plusenergilän till år 2050. Det �nns både ett 
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regionalt åtgärdsprogram och en regional såväl som en kommunal klimat- och energistrategi 
där frågor om minskad klimatpåverkan hanteras. 

Förutom att arbeta med att skifta energislag från fossila bränslen till förnybara bränslen och 
förnybar energi behöver kommunen arbeta med energie�ektivisering och förbättrade 
förutsättningar för ett hållbart resande.

I övrigt handlar frågan om minskad klimatpåverkan i samhällsplaneringen om att minska 
resursanvändningen vid byggande och renoveringar samt att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall. De här frågorna har på olika sätt arbetats in i andra avsnitt i 
översiktsplanen.
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Skyddade naturområden

I kommunen �nns �era områden som är utpekade och skyddade. Det ligger i kommunens 
intresse att bevara sådan natur som är utpekad som särskilt värdefull eftersom dessa 
områden bland annat bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

I kommunen �nns också ett antal riksintresseområden för naturvård och Natura2000-
områden. Dessa beskrivs i avsnittet om Riksintressen.

Karta som visar naturreservat och nyckelbiotoper i kommunen.

Länk till översiktsplanekartan. 

Naturreservat

Hattens naturreservat

Hatten sträcker sig en liten bit över kommungränsen till Vaggeryds kommun utmed en del av 
Sävsjö kommuns nordvästra gräns. Området består av naturskog med varierande bestånd 
gällande trädslag, från gamla granar och tallar på höjderna i området till lövskogar i vissa delar 
av området. Det �nns mycket död ved i skogarna och �era olika slags ovanliga och sällsynta 
växter och djur åter�nns inom området. Landskapet är varierandemed höjder, branter, raviner 
och �acka våtmarker. Puttebäcken rinner genom områdets norra delar och intill Grytgölen i 
söder åter�nns en utsiktsplats på en höjd intill gölens västra strand. Det �nns parkering för bilar 
i områdets utkant, informationstavlor och gångleder för besökare. 

I Hattens naturreservat anordnas även älgsafari. 

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet
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Västermarkens naturreservat

Västermarken utgörs av orörd naturskog strax nordost om naturreservatet Hatten. Granen 
dominerar i området, men inslag av framför allt tall och en del lövträd förekommer. Den orörda 
naturen i det kuperade landskapet är hem till �era olika mossor, lavar och fåglar. Det �nns inga 
iordningställda vandringsleder i området. 

Rönnbergens naturreservat

Rönnbergen är ett högt beläget område som angränsar mot den norra kommungränsen och 
utgörs av en uppemot hundra år gammal granskog med enstaka inslag av tallsumpskog. Det 
�nns �era olika naturtyper inom området och det �nns gott om död ved, vilket tillsammans är 
viktiga för �era av de växter som förekommer i området. Det �nns inga iordningställda 
vandringsleder i området. 

Brunnsekärrets naturreservat

Brunnsekärret ligger precis intill vägen mellan Sävsjö och Vrigstad. Det utmärkande för området 
är att Kung Karls spira växer på denna plats och att detta är den sydligaste platsen där växten 
förekommer. Det som gör just Brunnsekärret till en lämplig plats för Kung Karls spira är det 
sluttande område där grundvattnet tränger fram och gör marken sank. Under 1960-talet 
dikades området för att odlas, vilket ledde till att områden växte igen och vattenförhållandena 
ändrades så att Kung Karls spira minskade i antal. Men röjning, gallring och slåtter har lett till att 
levnadsförhållandena för Kung Karls spira och andra ovanliga växter har förbättrats. 

Området är även Natura 2000-område. 

Kråketorpsskogens naturreservat

Kråketorpsskogen ligger i kommunens sydöstra hörn och sträcker sig in i Vetlanda och Växjö 
kommuner. Området är ett våtmarksområde kantat av barrskog med mycket död ved efter 
stormfällda granar. Delar av våtmarkerna utgörs av öppna kärrytor och små vattendrag ansluter 
till kärren. I delar av området �nns lämningar av gamla torpmiljöer i form av odlingsrösen, små 
åkerytor och en torpgrund. Flera sorters fåglar, så som trana, spillkråka och hackspett m.m., och 
växter, så som blåtåtel, klockljung och tranbär m.m., trivs i Kråketorpsskogen. 

Området är även Natura2000-område. 

Övriga naturområden 

Nyckelbiotoper 

210

985



En nyckelbiotop är ett område med särskilt värdefull natur som består av en speciell naturtyp 
som utgör livsmiljö för många olika arter av växter och djur. Områdenas historia, artinnehåll, 
kvalitéerna hos nyckelelementen och strukturer vägs samman för att ett område ska bedömas 
lämpligt som nyckelbiotop. Nyckelbiotoper brukar utmärkas av �era olika inslag, så som mycket 
död ved, gamla träd, mossklädda stenar och liknande. Nyckelbiotoper är ofta resterna av den 
tidigare naturen på platsen som lämnats efter att resten av landskapet övergått till produktiv 
skogsbruksmark. 

Nyckelbiotoperna är ofta hem för rödlistade arter, vilket gör nyckelbiotoperna ännu viktigare.
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Areella näringars markanvändning

Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som använder sig av naturgeogra�ska 
resurser på land och i vatten, till exempel jordbruk, skogsbruk och olika typer av 
täktverksamheter.

Jord- och skogsbruksmark är ändliga resurser som är av nationell betydelse och som ska 
hanteras varsamt när samhället utvecklas. Även täkter för brytning av torv, sten eller jord är 
ändliga resurser som ska användas med försiktighet.

Jord- och skogsbruksmark

Enligt 3 kap. 4 § i miljöbalken är jord- och skogsbruksmark av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses genom att 
annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska i enlighet med 
miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt 
skogsbruk. 

Då 64 % av kommunens yta består av produktiv skogsmark och 12 % av ytan består av 
jordbruksmark innebär det att de areella näringarna har en dominerande inverkan på 
landskapet. Det brutna landskapet med en stor andel betesmark i kommunen bidrar bland 
annat till att upprätthålla biologisk mångfald.  

Jordbruksmark 

Ungefär 12 % av kommunens yta upptas av jordbruksmark, varav 8,4 % åkermark och 3,9 % 
betesmark. Andelen betesmark av den totala jordbruksmarken i kommunen är betydligt högre 
än genomsnittet i riket. Mycket av kommunens åkermark används till att få fram vinterfoder, 
vilket innebär att de �esta jordbruken i kommunen sysslar med produktion av animaliska 
produkter, såsom mjölk och nötkött. I hela Jönköpings län produceras ungefär dubbelt så 
mycket mjölk som konsumeras, och även när det gäller produktionen av nötkött är länet 
självförsörjande. 

Karta över områden som omfattas av Jordbruksverkets blockdatabas.
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Länk till översiktsplanekartan. 

Sedan 1950-talet har ungefär 35 % av jordbruksmarken i kommunen försvunnit och de senaste 
tio åren har antalet mjölkföretag halverats i länet. En liten del av den försvunna 
jordbruksmarken har försvunnit på grund av exploatering av ny bebyggelse, men det mesta har 
omvandlats till skogsplanteringar. Eftersom det är mycket svårt att återställa jordbruksmark 
efter att denna har blivit bebyggd och eftersom det är en väldigt tidskrävande process att 
tillskapa ny jordbruksmark �nns det anledning att ha ett långsiktigt perspektiv och värdera 
jordbruksmark högt – vilket också förklarar varför lagstiftningen är så restriktiv när det gäller 
exploatering på jordbruksmark. 

I Sävsjö kommun hänger en stor del av jordbruksbebyggelsen i stort ihop med äldre bebyggelse 
med höga kulturmiljövärden och de gamla vägarna mellan bebyggelse. Det innebär att de nyare 
tätorterna – alla förutom Vrigstad – har möjlighet att växa utan att behöva tumma på 
omgivande jordbruksbebyggelse. Det innebär också att attraktivt byggande på landsbygden ofta 
sker på jordbruksmark, då denna ofta är enklare att bygga på än skogsmark. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i skrifterna Jordbruksmarkens framtid och Jordbruksmarkens värden 

för samhällsplaneringen identi�erat ett antal utmaningar för det framtida jordbruket. 

En av utmaningarna handlar om att nå målet om en högre självförsörjandegrad i produktionen 
av livsmedel. Eftersom den totala ytan jordbruksmark minskar samtidigt som den totala 
befolkningen i Sverige ökar blir förutsättningarna för självförsörjande inom jordbruket stadigt 
sämre. Trots e�ektivare jordbruk så importerar Sverige idag 50 % av de livsmedel som 
konsumeras i landet. 

En annan utmaning för jordbruket är framtida klimatförändringar. Med tanke på prognosen om 
att Jönköpings län i framtiden kommer att bli varmare, torrare och blötare �nns anledning att 
titta på behoven av att anpassa jordbruket till klimatförändringarna. Läs mer i avsnittet om 
klimatförändringar och klimatanpassning.

Sweco Minimap, Map data © Lantmäteriet,Lantmäteriet,Jordbruksverket
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Ställningstaganden om jordbruksmark 

Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark bör undvikas. All jordbruksmark som redovisas 
i Jordbruksverkets blockdatabas anses vara brukningsvärd om inte den som vill bygga på ett 
övertygande sätt kan redogöra för varför den inte är det. 
Byggande av enskilda byggnader på jordbruksmark kan godtas om det behövs för att 
säkerställa jordbrukets drift. Det kan handla om till exempel generationsboende eller andra 
byggnader som behövs för jordbruket. 
Byggande av enskilda byggnader på jordbruksmark kan godtas om dessa byggs i befintliga 
bykärnor och placeras på ett sätt som minimerar inverkan på jordbruksmarken. En viktig del 
för att säkerställa vårt framtida jordbruk är att skapa goda förutsättningar för människor att bo 
och verka på landsbygden så att grundläggande service i form av till exempel 
kommunikationer och infrastruktur finns. 
Exploatering av jordbruksmark i större sammanhang i anslutning till tätorter kan godtas om 
den görs i en detaljplaneprövning där alternativa lokaliseringar prövas och om den tillgodoser 
ett väsentligt samhällsintresse. 
När en bedömning görs av jordbruksmarkens värden ska även natur- och kulturvärden tas i 
beaktande.

Skogsbruksmark

Ungefär 70 % av kommunens yta består av skogsmark, varav 64 % är produktiv skogsmark. 
Skogsbruket är en viktig basnäring som har stor potential för att begränsa 
klimatförändringarna. Skogen kan användas vid produktion av biobränslen eller för att binda 
koldioxid, men har ibland också viktiga funktioner för att bevara biologisk mångfald. Dessutom 
är skogen av stor betydelse för friluftsliv och naturupplevelser. Av dessa anledningar är det 
viktigt att skogsbruket skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvårar dess funktion.

Även skogsbruket står inför utmaningar i form av framtida klimatförändringar. Förutom att bli 
varmare, torrare och blötare – vilket kan komma att öka riskerna för framtida skogsbränder – 
ökas också risken för extrema väder. Stormen Gudrun orsakade år 2005 stora skador på 
skogsbruket i området kring Sävsjö kommun.

Översiktsplanens roll för skogsbruksmarken är framförallt att säkra de skogsområden nära 
tätorterna som har höga värden för friluftsliv och naturupplevelser, läs mer i avsnittet 
Kommunintressen för friluftslivet. För att säkerställa skogsbruksnäringens möjligheter att utvecklas 

behövs också en väl fungerande infrastruktur där Stockarydsterminalen har en väldigt viktig 
funktion i kommunen som nod för transport av träråvara.

Materialhushållning och täktverksamheter
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Täktverksamhet innebär brytning av torv, berg, sten, grus, sand eller andra typer av jord. 
Täktverksamheter har ofta en stor påverkan på naturmiljön – stora områden tas ofta i anspråk, 
landskapsbilden förändras till följd av verksamheten och vattenmiljön riskerar att påverkas 
negativt genom utsläpp och dränering av våtmarker. Täkter kräver tillstånd enligt miljöbalken.

I Sävsjö kommun �nns två torvtäkter med torvkoncessioner, Hällarydsmossen och Store mosse. 
Båda ligger strax norr om Stockaryd i ett område rikt på våtmarker. I kommunen �nns också 
fyra bergtäkter och en täkt för naturgrus. 

Ballastförsörjningen är i hög grad en regional fråga och materialbehovet är beroende av 
aktiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen. Därför är det svårt att göra analyser över 
behov och efterfrågan på lokal nivå. Samtidigt rör det sig om ett mycket tungt transportarbete 
varför korta avstånd är en viktig lokaliseringsfaktor och ofta är det bäst om materialbehovet kan 
lösas genom omfördelning av massor lokalt på platsen.

Ställningstaganden om materialhushållning och täktverksamheter

Nya täktverksamheter för naturgrus bör undvikas och befintliga bör ersättas med täkter för 
bergkross. Istället bör behovet av grus tillgodoses genom krossning av bergmaterial.
Täktverksamheter bör inte lokaliseras i värdefulla natur- eller friluftsområden, i 
vattenskyddsområden för vattentäkter eller i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Inom områden med befintliga grundvattentäkter ska täktverksamheter inte förekomma.
Inom områden med särskilt hög radonhalt ska utvinning av bergkross undvikas för 
byggnadsändamål.
Ny bebyggelse intill täkter kan störas av buller eller hindra täktverksamheternas möjlighet att 
få tillstånd. Därför bör ny bebyggelse inte tillkomma i anslutning till täktområde förutom för 
exploateringsföretagets egna behov eller för andra verksamheter som kan anses vara passande 
i anslutning.
Vid större exploateringar och markarbeten ska alltid övervägas om eventuella 
överskottsmassor kan användas för andra projekt i närområdet.
Sävsjö kommun ställer sig negativ till etablerandet av nya torvtäkter inom kommunen.
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Sociala förhållanden

Att beakta sociala förhållanden i samhällsplaneringen är viktigt. Det främjar samhälls-
utvecklingen och kan bidra till att skapa goda sociala levnadsförhållanden. Arbetet med 
översiktsplanen bör därför redovisa hur olika sociala förhållanden påverkar olika gruppers 
behov.

Agenda 2030 och de globala målen har en stark koppling till social hållbarhet och i 
kommunens utvecklingsstrategi �nns �era exempel på hur man kan arbeta för att nå en 
social hållbarhet. Ifrån de utvecklingsområden som lyfts fram i strategin är det möjligt att 
identi�era två huvudsakliga delar som behöver beaktas i den fortsatta fysiska planeringen – 
möjligheten till delaktighet i processerna och att allas behov ska tas i beaktande.

Delaktighet i processen

I ett samhälle med en allt snabbare förändring är dialog med medborgare om olika livsvillkor 
betydelsefullt i planeringsprocessen. Det ökar kunskapen och stärker tilliten. 

Ett av kommunens övergripande mål handlar om att vi ska arbeta för social hållbarhet genom 
att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren, och det 
framgår vidare i strategin att kommunen aktivt ska styra sitt arbete och sin process så att 
många får vara med. I översiktsplanens fokusområden om barnvänliga och inkluderande Sävsjö 
framgår det vidare att människor – och särskilt barn och unga – ska ges möjlighet att bli 
delaktiga i utformning och planering av fysiska miljöer. 

Att allas behov ska tas i beaktande. 

I utvecklingsstrategin liksom i översiktsplanens fokusområden framgår också att kommunen ska 
arbeta med tillgänglighet, trygghet och hållbarhet så att vi planerar vårt gemensamma samhälle 
utifrån alla gruppers behov.  

Människor är olika och har också olika behov, vilket är något som kommunen ska ta hänsyn till 
men också dra nytta av. De behov som främst är intressanta att arbeta med i översiktsplanen är 
behoven av trygghet och fysiologiska behov. Det handlar bland annat om behovet av bostäder, 
behovet av trygghet och tillgänglighet i o�entliga miljöer och behoven av trygghet och 
tillgänglighet i tra�kmiljöer. Behovet av bostäder och behoven av kommunikationer behandlas i 
avsnittet Befintlig bebyggelse och framtida behov. 

Behovet av trygghet och tillgänglighet i o�entliga miljöer är svårt att reglera i den översiktliga 
planeringen, men är viktig att ha med sig i fortsatta plan- och byggprocesser. Att skapa trygghet 
handlar om detaljer i det fysiska rummet, till exempel belysning och god sikt. Att skapa 
tillgänglighet handlar också ofta om mindre åtgärder som gör stor nytta, till exempel att 

216

991

https://savsjo.se/oversiktsplanen/samrad/oversiktsplan-savsjo-kommun/hansyn-och-tillhorande-stallningstaganden/befintlig-bebyggelse-och-framtida-behov.html


säkerställa att det inte �nns hinder, men kan också handla om att möjliggöra för gående och 
cyklande tra�kanter att ta sig. 

Ställningstaganden om sociala förhållanden 

Tillsammans-andan ska prägla processerna kring utformning och planering av nya fysiska 
miljöer och kommunens medlemmar ska ges möjlighet att bli delaktiga i dessa. 
I kommunens plan- och byggprocesser ska behovet av trygghet och tillgänglighet beaktas för 
alla.
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Genomförande

Översiktsplanen pekar ut den långsiktiga mark- och vattenanvändningen i kommunen. I 
planen �nns ställningstaganden för lämplig mark- och vattenanvändning samt mer generella 
ställningstaganden som berör kommunens utveckling. För att den utveckling som lyfts fram 
av översiktsplanen ska kunna bli verklighet behöver kommunen arbeta aktivt med 
områdena i projektkatalogen i sin verksamhetsplanering. I Sävsjö kommun säkerställs detta 
bland annat genom att ta fram en planeringsstrategi.

Planeringsstrategi

Enligt 3 kap. 23 § i Plan- och bygglagen ska kommunen en gång per mandatperiod ta fram en 
planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att ta ställning till om den gällande 
översiktsplanen är aktuell och redovisa vad kommunen ska fortsätta fokusera på i sin 
kommande planering. Eftersom den här översiktsplanen förväntas antas år 2023 kommer 
kommunen inte behöva ta fram någon planeringsstrategi förrän 2026. Trots det �nns det 
fördelar med att ta fram en planeringsstrategi kort efter att översiktsplanen antas som 
redovisar kommande prioriteringar för genomförandet av översiktsplanen.

Efter att en planeringsstrategi antagits kan kommunens prioriteringar gällande kommande 
samhällsbyggnadsprojekt ligga till grund för kommande investeringsbudgetar, vilket skapar 
både en långsiktighet i kommunens budgetarbete och en röd tråd i 
samhällsbyggnadsprocessen.

Projekten ska genomföras av kommunen allteftersom och drivs bland annat genom 
framtagandet av detaljplaner, planprogram, områdesbestämmelser eller bygglov. Även 
strategiska markinköp kommer att bli en viktig del av genomförandet. Om kommunen köper 
marken får kommunen också en större möjlighet att driva projekten och utveckla bebyggelsen.

Vissa av projekten kan komma att drivas av privata aktörer. Fördelen med en tydlig 
översiktsplan och planeringsstrategi är också att privata aktörer kan se vilka projekt som 
kommunen ser att det �nns ett behov av och alltså också vilken typ av projekt det �nns en 
efterfrågan på.

Övrigt genomförande

Förutom projekten i projektkatalogen �nns i översiktsplanen mer generella ställningstaganden. 
Ställningstagandena visar kommunens inriktning när det gäller kommande beslut och det är 
därför viktigt att dessa är väl förankrade i kommunorganisationens olika delar. 
Ställningstaganden ska sedan ligga som grund till kommande prövningar av frågor genom olika 
kommunala beslut.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Enligt 6 kap. MB (1998:808) ska en strategisk miljöbedömning göras för planer vars 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Framtagande av en ny 
översiktsplan kan generellt antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför ska en 
strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning göras för Sävsjö kommuns nya 
översiktsplan.

Miljöbedömningsprocessen ska ske parallellt med översiktsplaneprocessen för att miljöhänsyn 
naturligt ska integreras i planen. Vid den strategiska miljöbedömningen ingår det att:

samråda om omfattning och detaljeringsgrad (avgränsningssamråd)

upprätta en miljökonsekvensbeskrivning

ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och översiktsplanen,

revidera miljökonsekvensbeskrivningen utifrån relevanta synpunkter innan översiktsplanen antas.

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram parallellt med översiktsplanen och �nns att läsa 
här   .

Sammanfattning och samlad bedömning från 
miljökonsekvensbeskrivningen

Boendemiljö

ÖP-förslaget bedöms svara väl mot målen i bostadsförsörjningsplanen. Planförslaget har 
uttalade planer för centrumbebyggelse i tätorterna vilket är positivt. För Vrigstad motsvarar 
området ”Söder om marknadsplatsen” centrumutveckling liknande det som redovisas för de 
andra tätorterna.

Kommunikation 

I Sävsjö kommun �nns utmaningar genom att järnvägen Södra stambanan går genom tre av 
kommunens tätorter. Sävsjö och Vrigstad har relativt mycket genomfartstra�k på väg 127 och 
riksväg 30. Särskilt järnvägstra�ken innebär stora negativa konsekvenser för dessa tätorter med 
tanke på barriäre�ekter, tra�kbuller och risker med hänsyn till transporter med farligt gods och 
olyckor vid passager över spåret, men även vägtra�ken innebär barriäre�ekter, störningar och 
risker.

Kommunens riktlinjer och ställningstagande i ÖP:n visar på att kommunen har höga ambitioner 
särskilt gällande oskyddade tra�kanter, vilket svarar väl mot ÖP:n värden och hänsyn för 
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kommunikationer. Inriktningen mot att i första hand planera för nya bostäder i be�ntliga 
tätorter, nya planskilda korsningar och bytespunkter mellan olika tra�kslag, svarar också väl 
mot målet om goda möjligheter att resa och en jämlik tillgänglighet.

Friluftsliv och rekreation

Nya områden för bostäder i Sävsjö tätort ligger i närheten av grönområden utan att inkräkta på 
be�ntliga grönområden. De �esta nya bostadsområden i Vrigstad ligger i anslutning till 
grönområden i tätortens utkanter men några av dem inkräktar på grönområden, vilket kan vara 
negativt för tillgången till rekreationsområden i tätorten. Förslagen på nya bostadsområden i 
Stockaryd ligger i anslutning till grönområden i östra delen av tätorten. I Rörvik �nns gott om 
tätortsnära natur, så det bör vara möjligt att kombinera boende och rekreation. 

Buller 

Enligt Tra�kverkets kartläggning av järnvägsbuller, som visas med översiktliga kartor i kapitlet 
Miljökvalitetsnormer, ligger järnvägsbullret över ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) i tätorterna Sävsjö, 
Stockaryd och Rörvik. Det bedöms �nnas en risk att 
riktvärdena för tra�kbuller överskrids i dessa tätorter och även i Vrigstad på grund av 
vägtra�kbuller från väg 127 och riksväg 30. Risk �nns för ökade bullerstörningar i Stockaryd från 
en utbyggd Stockarydsterminal.

Olycksrisker och säkerhet 

I Sävsjö tätort, Vrigstad och Rörvik planeras för ny bebyggelse inom 150 meter från järnvägen, 
väg 127 eller riksväg 30, vilket medför att en riskbedömning behöver göras med hänsyn till 
transporter med farligt gods. 

Naturmiljö 

Inget av riksintresseområdena för naturvård i Sävsjö kommun berörs i sin yta av utpekade 
exploateringsområden i ÖP-förslaget. I Vrigstad ligger det föreslagna bostadsområdet 
Biskopsbo intill riksintresseområdet Biskopsbo och Köpstad, och förslaget på förbifart Vrigstad 
passerar strax utanför. Området är även Natura 2000-område. Inte heller några naturreservat, 
biotop skyddsområden eller områden med naturvårdsavtal riskerar att påverkas av ÖP-förslaget. 
Vägkorridoren för förbifart Vrigstad berör en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens inventeringar. 
I Stockaryd berör två planerade områden för bostäder våtmarksområden med ett visst 
naturvärde. Vägkorridoren för förbifart Vrigstad berör sumpskogar enligt Skogsstyrelsens 
inventering. Ett planerat nytt verksamhetsområde i Sävsjö berör en sumpskog i sydvästra delen 
av Sävsjö intill järnvägen.
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Strandskydd och LIS 

Föreslagna LIS-områden bedöms kunna komma i kon�ikt med rekreationsvärden i Vrigstad och 
Rörvik. Intill ett av LIS-områdena i Rörvik �nns ett område med Naturvärden utpekat av 
Skogsstyrelsen, se �gur 15 ovan.

Flera områden som lämpliga för besöksverksamhet har pekats ut vid Linnesjön som är av 
kommunalt intresse för naturvården.

Förorenade områden 

Flera av de planerade omvandlingsområdena innebär en exploatering inom ett förorenat 
område, vilket kan medföra att en sanering görs tidigare än den annars skulle ha gjorts, vilket är 
positivt med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Vatten 

Dagvatten från både LIS-områden och tätorter berör vattenförekomster och övrigt vatten 
eftersom dagvatten avleds till yt- eller grundvatten även om området inte ligger i direkt 
anslutning till en sjö eller ett vattendrag. Vad gäller föreslagna LIS-områden så ligger en del av 
dessa intill sjöar som är klassade som vattenförekomster och en del ligger intill sjöar som är 
klassade som övrigt vatten. För samtliga planerade områden för bebyggelse är det viktigt att 
dagvatten renas innan 
det släpps ut till vattenförekomster och övrigt vatten. I samtliga tätorter berörs 
ytvattenförekomster med måttlig ekologisk och/eller kemisk status. 

Dricksvatten 

Ett hänsynstagande till vattenförekomsterna är särskilt viktigt med tanke på att de fungerar som 
vattentäkt i nuläget eller så kan de komma att behövas för vatten-försörjningen i framtiden. 
ÖP:n redovisar på ett tydligt sätt konsekvenser och hänsynstagande för de förslagen på nya 
områden för bebyggelse. För Stockaryd planeras för en ny överföringsledning ifrån annan 
vattentäkt i kommunen, vilket kommer underlätta för planeringen av ny bebyggelse kring 
Stockaryd. Det är positivt om verksamhetsområde upprättas kring Allgunnen så belastningen 
från enskilda avlopp minskar.

Kulturmiljö 

ÖP-förslaget innebär att ny bebyggelse planeras inom några områden med höga 
kulturmiljövärden. Det är Eksjöhovgårdsområdet (riksintresse), Sanatorieskogen, Ljunga park 
och Sävsjö centrum. I Vrigstad är det bykärnan, i Stockaryd stationen och kyrkbyn och i Rörvik 
området kring Knösbo. I det framtida detaljplanearbetet blir det viktigt att hänsyn tas till dessa 
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värdefulla kulturmiljöer. För områdena Tegnervägen och Ingemarsvägen i Vrigstad är det 
tveksamt om en tätare bebyggelse är förenlig med kulturmiljövärdena. Kulturmiljöunderlaget 
för tätorterna i kommunen är ett bra underlag för ÖP:n och den fortsatta detaljplaneringen 
inom tätorterna.

Klimatpåverkan och klimatanpassning

Kommunens planering är i huvudsak koncentrerad till tätorterna vilket är positivt genom att 
be�ntlig infrastruktur kan användas. Planeringen för bytespunkter mellan olika tra�kslag är 
också positivt och gynnar minskat bilåkande och samåkning. Föreslagna LIS-områden är mer 
utspridda men även vid urvalet av dessa har kommunen tagit hänsyn till lokaliseringen i 
förhållande till kollektivtra�k och GC-vägar, vilket är positivt. Kommunens ställningstagande 
gällande vindkraft och solenergi är positivt och en biogasanläggning �nns sedan tidigare i 
kommunen.

Flera av de planerade nya områdena för bebyggelse i Sävsjö och Vrigstad bedöms ha högt 
grundvatten och/eller riskera att översvämmas på grund av närhet till vattendrag. Delar av 
planerade områden för bebyggelse och terminalområde i Stockaryd ligger på mark med högt 
grundvatten, vilket gör att det kan vara tveksamt om dessa områden är lämpliga för bebyggelse 
och hårdgörning av marken. Klimatanpassning med hänsyn till framtida ökade �öden i 
vattendrag behöver göras för både be�ntlig och nya bebyggelseområden. 

Areella näringar 

ÖP:n redovisar några områden som berör jordbruksmark. Dessa områden är mindre områden i 
anslutning till tätorterna. Tidigare har LIS-områden pekats ut på jordbruksmark men dessa 
områden är nu ändrade så att jordbruksmark nu i huvudsak är undantagen från LIS-områden. 
ÖP:n bedöms ha tagit tillräcklig hänsyn till jordbruksmark på denna översiktliga nivå och på ett 
tydligt sätt redovisat vilka planerade områden för bebyggelse som berör jordbruksmark. 

Material, råvaror och mineral

Föreslagna områden för ny bebyggelse i ÖP:n �nns i huvudsak i tätorterna och som LIS-
områden i närheten av tätortena och bedöms inte stå i kon�ikt med områden som kan bli 
aktuella för täkter. 

Miljökvalitetsnormer 

En generell bedömning är att genomförandet och val av plats för framtida exploateringar 
behöver ske med försiktighet så att statusen på kommunens vattenförekomster inte försämras. 
Markavvattning bör undvikas. Rening av dagvatten och en låg andel hårdgjorda ytor bidrar till 
att minimera påverkan på vattenförekomsterna. Anslutning av enskilda avlopp till kommunala 
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reningsverk bidrar till minskade utsläpp av näringsämnen till berörda vattenförekomster vilket 
är positivt. 

Järnvägsbuller från stambanan berör tätorterna Sävsjö, Stockaryd och Rörvik genom att 
järnvägen går rakt igenom dessa orter. Vid detaljplanering inom dessa tätorter måste hänsyn till 
järnvägsbuller tas genom att bullerberäkningar utförs 
och bostäder och lokaler för skola och vård lokaliseras och orienteras så att riktvärdena klaras. 

Ett genomförande av ÖP-förslaget bedöms inte påverka luftkvalitén på ett betydande sätt och 
inget tyder på att MKN riskerar att överskridas i framtiden i kommunen.

Miljökvalitetsmål 

Bedömningen är att ÖP:n tar hänsyn till miljökvalitetsmålen på olika sätt men det är nästan 
oundvikligt att �era av miljökvalitetsmålen påverkas negativt vid en ökad exploatering men 
ytterligare hänsynstaganden och kompensationsåtgärder och förbättringar kan göras i 
detaljplaneskedet. Miljökvalitetsmålet om förorenade områden kan däremot påverkas positivt 
när sanering av föroreningar görs i samband med exploatering. Miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö påverkas både positivt och negativ. Positivt genom att nya goda boendemiljöer 
tillkommer men negativt i den mån nya bostäder berörs av risk för störningar. 

Risk för betydande miljöpåverkan 

En betydande miljöpåverkan som bedöms riskera att uppstå på grund av ÖPförslaget är 
störningar i form av buller och vibrationer samt risker med hänsyn till de områden som ligger 
nära järnvägen Södra stambanan genom Sävsjö, Stockaryd 
och Rörvik samt i närheten av väg 721 och 20 genom Vrigstad. Det är en fördel om dessa frågor 
kan utredas samlat för dessa tätorter som ett underlag inför det kommande arbetet med 
detaljplaner.

En annan betydande miljöpåverkan som eventuellt kan uppstå är påverkan på naturmiljön, 
vattenförekomster och boendemiljön i Stockaryd på grund av planerna på en utbyggnad av 
Stockarydsterminalen. En järnvägsterminal medför risk för omfattande bullerstörningar för 
omgivningen som hanteras med hjälp av riktvärden för industribuller.

Förslaget på vägkorridor för ny förbifart öster om Vrigstad innebär risk för betydande 
miljöpåverkan på naturmiljön men samtidigt stora vinster för boende miljön i Vrigstad.
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 116  
 
Översiktsplan Vaggeryds kommun 
Diarienummer: RJL 2022/2007 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Vaggeryds kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
samrådsförslag till Översiktsplan för Vaggeryds kommun.  
 
Samrådsförslagets övergripande utvecklingsinriktning bedöms vara en god 
utgångspunkt för kommande fysisk planering och Region Jönköpings län 
vill särskilt peka på det positiva i att kommunen så tydligt lyfter 
förutsättningarna för kollektivtrafik, cykling och sociala aspekter i sin 
strategiska planering.  
 
Region Jönköpings län menar att planförslaget och dess 
konsekvensbedömning gärna får kompletteras gällande beskrivning och 
hantering av målkonflikter kopplade till verksamhetsområden och 
bebyggelseutveckling utanför tätorter. Det är också önskvärt att 
planförslagets resonemang kring bostadsförsörjning och lokal utveckling 
fördjupas samt att kommunen tydliggör önskad funktion hos de utpekade 
bytespunkterna för kollektivtrafik eftersom de får en stor betydelse för såväl 
framtida bebyggelseutveckling som förväntad trafikering. 
 
Region Jönköpings län ser gärna att planens strategiska 
utbyggnadsinriktning på ett tydligare sätt anger mellankommunala samband 
och att beskrivningen av kommunens roll och utvecklingsmöjligheter 
kopplat till framförallt näringsliv, bostads- och arbetsmarknader utvecklas 
ytterligare ur ett regionalt och interregionalt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-15 
• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
2 
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MISSIV 1(2) 

 2022-08-15 RJL 2022/2007 

  

 

  
  

Vaggeryds kommun 

Missiv samrådsyttrande Översiktsplan 
för Vaggeryds kommun 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Vaggeryds kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
samrådsförslag till Översiktsplan för Vaggeryds kommun.  
 
Samrådsförslagets övergripande utvecklingsinriktning bedöms vara en god 
utgångspunkt för kommande fysisk planering och Region Jönköpings län vill 
särskilt peka på det positiva i att kommunen så tydligt lyfter förutsättningarna för 
kollektivtrafik, cykling och sociala aspekter i sin strategiska planering.  
 
Region Jönköpings län menar att planförslaget och dess konsekvensbedömning 
gärna får kompletteras gällande beskrivning och hantering av målkonflikter 
kopplade till verksamhetsområden och bebyggelseutveckling utanför tätorter. Det 
är också önskvärt att planförslagets resonemang kring bostadsförsörjning och 
lokal utveckling fördjupas samt att kommunen tydliggör önskad funktion hos de 
utpekade bytespunkterna för kollektivtrafik eftersom de får en stor betydelse för 
såväl framtida bebyggelseutveckling som förväntad trafikering. 
 
Region Jönköpings län ser gärna att planens strategiska utbyggnadsinriktning på 
ett tydligare sätt anger mellankommunala samband och att beskrivningen av 
kommunens roll och utvecklingsmöjligheter kopplat till framförallt näringsliv, 
bostads- och arbetsmarknader utvecklas ytterligare ur ett regionalt och 
interregionalt perspektiv. 

Information i ärendet 
Förslaget till översiktsplan anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i Vaggeryds kommun genom att peka ut mark- och vattenanvändning och 
redogöra för hur den bebyggda miljön i kommunen ska användas, utvecklas eller 
bevaras. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-08-15 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/2007 

 
 

 

• Förslag till yttrande daterat 2022-09-06 

Beslut skickas till 
Vaggeryds kommun 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef 
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YTTRANDE 1(5) 

 2022-09-06 RJL 2022/2007 

  

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

  

                      
                      

Vaggeryds kommun 
      
            
 

Samrådsyttrande Översiktsplan för 
Vaggeryds kommun 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
översiktsplan för Vaggeryds kommun. 

Sammanfattning 
Samrådsförslagets övergripande utvecklingsinriktning bedöms vara en god 
utgångspunkt för kommande fysisk planering och Region Jönköpings län vill 
särskilt peka på det positiva i att kommunen så tydligt lyfter förutsättningarna för 
kollektivtrafik, cykling och sociala aspekter i sin strategiska planering.  
 
Region Jönköpings län menar att planförslaget och dess konsekvensbedömning 
gärna får kompletteras gällande beskrivning och hantering av målkonflikter 
kopplade till verksamhetsområden och bebyggelseutveckling utanför tätorter. Det 
är också önskvärt att planförslagets resonemang kring bostadsförsörjning och 
lokal utveckling fördjupas samt att kommunen tydliggör önskad funktion hos de 
utpekade bytespunkterna för kollektivtrafik eftersom de får en stor betydelse för 
såväl framtida bebyggelseutveckling som förväntad trafikering. 
 
Region Jönköpings län ser gärna att planens strategiska utbyggnadsinriktning på 
ett tydligare sätt anger mellankommunala samband och att beskrivningen av 
kommunens roll och utvecklingsmöjligheter kopplat till framförallt näringsliv, 
bostads- och arbetsmarknader utvecklas ytterligare ur ett regionalt och 
interregionalt perspektiv. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län yttrar sig i ärendet utifrån sitt utpekade regionala 
utvecklingsansvar gällande regionalt tillväxtarbete, folkhälsa, 
transportinfrastruktur och regional samverkan samt i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet. 

Planförslagets övergripande utvecklingsinriktning 
Region Jönköpings län bedömer att det föreliggande samrådsförslaget till ny 
översiktsplan för Vaggeryds kommun är tydligt utformat med en lättillgänglig och 
logiskt utformad disposition. 
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YTTRANDE 2(5) 

  RJL 2022/2007 

 
 

 

 
Samrådsförslaget utgår från kommunala mål om att Vaggeryds kommun ska vara 
en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen och planens 
övergripande utvecklingsinriktning har följande strategier som utgångspunkter:  
- kvalitativ förtätning och effektivt markutnyttjande,  
- hållbara transporter och effektiva färdmedelsalternativ som skapar god 
tillgänglighet för alla och minskad klimatpåverkan,  
- varsam exploatering av befintliga och obebyggda natur- och fritidsmiljöer.  
 
Region Jönköpings län anser att detta är bra premisser för kommande fysisk 
planering och att de ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin.  
 
Region Jönköpings län vill särskilt peka på det positiva i att kommunen så tydligt 
lyfter gång- och cykelvänliga strukturer som en betydelsefull utgångspunkt för 
samhällsplaneringen.  
 
Kommunen strävar också efter att skapa socialt sammanhållna miljöer med 
tätortsnära möjligheter till rekreation, motion och friluftsliv, vilket bidrar till god 
hälsa och social hållbarhet. Region Jönköpings län ser positivt på kommunens sätt 
att planera för gröna och blå strukturer inom kommunen. 
 
Vidare är det vällovligt att kommunen avser att prioritera exploatering och 
förtätning av redan ianspråktagen mark och att nya bostadsområden i tätorter 
primärt ska lokaliseras i områden med god tillgång till kollektivtrafik. Region 
Jönköpings län bedömer att detta förhållningssätt kommer att gynna inte bara 
kommunens egen utveckling utan även länet som helhet. 
 
Det är positivt att kommunen har valt att redovisa framtida mark- och 
vattenanvändning i olika tidsperspektiv. För att tydligare visa när effekter av 
planens genomförande kommer till stånd kan tidsperspektivet med fördel också 
vägas in i planens konsekvensbedömning 
 
Samrådsförslagets strategier och fokus lägger tyngdpunkten på utvecklingen av 
mångfunktionell bebyggelse och sammanhängande bostadsbebyggelse, vilket 
också avspeglas i de analyser och bedömningar som är gjorda i 
konsekvensbedömningen av planförslaget. En jämförelsevis stor andel av den 
förändrade markanvändning som föreslås består dock av extensiva områden för 
verksamheter och industri i relativt externa lägen. Denna markanvändning bör 
rimligen ge en målkonflikt i förhållande till planens övergripande 
utvecklingsinriktning. Region Jönköpings län kan till exempel se en stor utmaning 
i att inom dessa områden tillskapa en tillräckligt tät och sammanhållen 
bebyggelsestruktur för att det ska vara möjligt att försörja områdena med 
kollektivtrafik och cykelinfrastruktur på ett konkurrensmässigt sätt. Detta 
tillsammans med områdenas externa lägen i förhållande till bostadsbebyggelse gör 
att det kan vara svårt att nå kommunens målbild om hållbara transporter och 
effektiva färdmedelsalternativ som skapar god tillgänglighet för alla. Denna 
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  RJL 2022/2007 

 
 

 

utmaning kan gärna synliggöras och hanteras på ett tydligare sätt i såväl planens 
ställningstaganden som konsekvensbedömning. 

Utveckling av bostäder och service 
I planhandlingens beskrivning av kommunens övergripande struktur pekas 
Vaggeryd och Skillingaryd ut som centralorter, vilka primärt ska utvecklas genom 
förtätning. Hok, Byarum, Klevshult, Bondstorp, Åker, Svenarum och Tofteryd är 
utpekade som serviceorter där särskilt stor utvecklingspotential bedöms finnas i 
Hok och Klevshult. Region Jönköpings län ser gärna att den övergripande 
planeringsinriktningen fördjupas gällande kommunens syn på framtida roller, 
potentialer och utmaningar för respektive tätort och kommundel kopplat till 
service, näringsliv, boende och transportinfrastruktur. 
 
Lokalisering av service och bostäder ska enligt planförslaget främst fokuseras till 
befintliga central- och serviceorter, samtidigt innehåller planförslaget 
ställningstaganden om att byggande på landsbygden uppmuntras. Region 
Jönköpings län ser gärna att planförslaget förtydligas gällande kriterier och 
strategier för byggande av enskild och sammanhållen bebyggelse utanför tätorter.  
 
För att kunna väga in bebyggelseutvecklingens förväntade effekter på kommunal 
och regional utveckling vore det värdefullt om planbeskrivningen utifrån 
demografi, befolkningsprognoser, bostadsförsörjningsprogram och kommunala 
planeringsstrategier kunde visa på vilken typ av bostäder som behövs och kan 
förväntas tillkomma inom kommunens olika delområden. Det kan också vara 
intressant att utveckla hur kommunen avser att agera strategiskt gällande 
markförvärv och markanvisningar för att nå sina målsättningar kring utveckling 
av bostäder och service. 
 
Region Jönköpings län anser att det är bra att kommunen lyfter behoven av att 
bevara jordbruksmark och att exploatering av jordbruksmark endast bör komma 
till stånd i undantagsfall och i de fall då det inte finns rimliga alternativa 
markområden för exploatering. 
 
Översiktsplanens digitala markanvändningskarta redovisar de LIS-områden 
(områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som pekas ut i ett 
tematiskt tillägg till översiktsplan från 2015. Region Jönköpings län kan se ett 
värde i att ompröva de utpekade LIS-områdena utifrån de strategiska 
utgångspunkter som formulerats inom ramen för pågående översiktsplanearbete. 

Transportinfrastruktur och transporter 
Vaggeryds kommun uttrycker en målsättning om att bli en transporteffektiv 
kommun där reseandelarna för kollektivtrafik och gång- och cykel ska öka. 
Region Jönköpings län anser att det är positivt att kommunen arbetar mot detta 
mål och ser gärna att målsättningen konkretiseras. 
 
Region Jönköpings län ser det som mycket positivt att Vaggeryds kommun lyfter 
behovet av en synkroniserad bebyggelse- och kommunikationsutveckling för att 
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kunna uppnå ett klimatsmart transportsystem. Det är önskvärt att planens 
kartmaterial på ett tydligare sätt visar hur den planerade bebyggelseutvecklingen 
samspelar med infrastrukturstråk och stråk för kollektivtrafik. Planen bör även 
förtydligas gällande funktioner hos de utpekade bytespunkterna för kollektivtrafik 
eftersom de får en stor betydelse för såväl framtida bebyggelseutveckling som 
förväntad trafikering. 
 
Region Jönköpings län ser gärna ett mer utvecklat resonemang kring hur den 
planerade nysträckningen av järnväg mellan Byarum och Tenhult samt 
elektrifieringen av sträckan Värnamo - Nässjö påverkar framtida fysisk planering 
och regionala utvecklingsmöjligheter. 
 
Region Jönköpings län ser det som mycket positivt att planförslaget tydligt lyfter 
cykel som ett eget transportslag och som en utvecklingsfaktor kopplat till 
samhällsbyggnad och kommunikationer. Planförslaget pekar ut prioriterade behov 
av nya statliga cykelvägar utmed rv30 förbi Hok, utmed väg 846 norr om Byarum, 
utmed väg 803 mellan Skillingaryd och Tofteryd, längs med väg 152 mellan 
Skillingaryd och kommungräns mot Gnosjö kommun och sträckan mellan 
Skillingaryd och Klevshult. För samtliga sträckor utom den mellan Skillingaryd 
och Klevshult behöver statliga medel för byggande av cykelvägarna prioriteras 
inom ramen för regional transportplan. Region Jönköpings län kommer till år 
2023 att ta fram en plan för regional statlig cykelinfrastruktur som ska peka ut 
vilka sträckor som ska prioriteras för planering och utbyggnad i länet. 
 
 
Vaggeryds kommun är ett attraktivt lokaliseringsalternativ för logistikintensiva 
verksamheter, vilket översiktsplanens utformning tar höjd för genom att stora 
arealer för framtida utveckling av industri och verksamheter lokaliserats till 
logistiskt fördelaktiga lägen i anslutning till E4, rv30 och järnvägen mellan 
Värnamo och Nässjö/Jönköping samt kopplat till Båramo kombiterminal. 
Etableringarna har en regional och även nationell betydelse för till exempel 
godshantering och godsflöden och det vore därför värdefullt om Vaggeryds 
kommun på ett tydligare sätt beskrev hur denna utveckling samordnas i 
förhållande till grannkommuner och länet som helhet. Region Jönköpings län vill 
kopplat till detta lyfta vikten av fortsatt hög framkomlighet för långväga trafik 
utmed de större transportstråken genom Vaggeryds kommun. 
 
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att kommunen i planförslaget pekar 
ut större besöksmål och även beskriver synen på deras framtida utveckling. Det 
vore värdefullt om kommunen kunde komplettera avsnittet med att uppskatta 
framtida behov gällande transporter och transportinfrastruktur kopplat till 
respektive besöksmål. 
 
Planförslaget lyfter kommunens öst-västliga kommunikationsled (framförallt väg 
152, Nyholmsvägen och Tofterydsvägen) som betydelsefull för in- och 
utpendlingstrafik och pekar även ut ett framtida vägreservat för väg 152 mot 
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Båramo kombiterminal och centrala Vaggeryd. Kommunen visar också på behov 
av att planera för större vägreservat och kringfartsleder såsom Götafors. I 
dagsläget är ingen av dessa brister lyfta för vidare utredning via den regionala 
transportplanen för länet. 
 
Ledtiderna för planering och genomförande av statliga åtgärder inom 
transportinfrastrukturen är mycket långa och föregås av bristutredningar och 
prioriteringar på regional och statlig nivå via inriktnings- och åtgärdsplanering. 
Detta betyder att det är viktigt att ha en lång framförhållning kopplat till åtgärder i 
den statliga transportinfrastrukturen och att åtgärder av brister måste prioriteras i 
konkurrens med andra brister i länet och landet för att bli aktuella för åtgärder.  
 
Region Jönköpings län ser därför gärna att kommunen på ett tydligare sätt 
redovisar ansvarsförhållanden kopplade till finansiering, planering och 
genomförande för de brister och föreslagna åtgärder inom transportinfrastrukturen 
som redovisas i planförslaget.  
 
Region Jönköpings län ser mycket positivt på att kommunen avser att ta fram en 
parkeringsstrategi då det är ett viktigt verktyg för att öka hållbara transportslags 
konkurrensfördelar och förbättra förutsättningarna för förtätning och 
centrumutveckling inne i kommunens tätorter. 
 
I kapitlet utvecklingsinriktning anges att utveckling ska ske av både civil och 
militär flygplats, samtidigt föreslås inga ändringar i anslutning till platsen i 
kapitlet mark- och vattenanvändning. Region Jönköpings län ser gärna att 
kommunens syn på flygplatsens roll och framtida utveckling förtydligas. 

Mellankommunala samband 
Region Jönköpings län ser gärna att planens strategiska utbyggnadsinriktning på 
ett tydligare sätt anger mellankommunala samband och att beskrivningen av 
kommunens roll och utvecklingsmöjligheter kopplat till framförallt näringsliv, 
bostads- och arbetsmarknader utvecklas ytterligare ur ett regionalt och 
interregionalt perspektiv. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 
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Innehållsförteckning

Projektorganisation och process 

Detta dokument är samrådshandlingen för Vaggeryds 
kommuns fjärde kommuntäckande översiktsplan. 
Förslag till översiktsplan ska samrådas i dialog med 
länsstyrelsen, andra kommuner som berörs av  
förslaget, övriga myndigheter och enskilda  
medborgare som har ett väsentligt intresse av  
förslaget. Efter samrådet sammanställs framförda 
synpunkter i en samrådsredogörelse och korrigeringar 
görs i planen. Översiktsplanen ställs därefter ut under 
minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på 
planförslaget ska göra detta skriftligen senast under 
utställningstiden. Efter utställningen sammanställs 
inkomna synpunkter i ett utlåtande. Översiktsplanen 
antas slutligen av kommunfullmäktige.

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ansvarig avdelning för projektet:  
Kommunledningskontoret
Ekonomiskt ansvarig för projektet:  
Kommundirektör/ vice kommundirektör
Projektledare: Översiktsplanerare. 
Projektstöd: Hållbarhetsstrateg t.o.m. augusti 2021. 
Planarkitekt, GIS-samordnare, Miljöstrateg, Stads- 
arkitekt.
Foto: Flygfoton: LG-Foto. Övriga foton: Mattias Bokinge 
om inget annat uppges.

Ansvarig för kommunikation: Kommunikatör
Ansvarig för kartor och IT-stöd: GIS-samordnare 
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TILLBAKA TILL BÖRJAN AV ÖP:EN

Vaggeryds kommun ligger i nordvästra delen av Småland och har 14 746 invånare.  
Kommunen har en levande landsbygd med en del mindre tätorter och två större  
centralorter; Vaggeryd och Skillingaryd Kommunen har en landareal på ca 830 km². 

Vaggeryds kommun är en skogskommun som präglas 
av barrskog och myr, i vissa stråk blandat med öppen 
odlingsmark. Terrängen i kommunen varierar kraftigt. 
Mellan dalgångarna och mot kommunens gränsområden 
förekommer höglänt terräng, med höjder över 350 m ö h. 
Lagandalen med dess flacka sandavlagringar i söder utgör 
kommunens lägsta partier. Kommunens ledord är ”där 
hjulen alltid snurrar” och syftar till den starka företag-
samhet och industrikultur som finns i kommunen. 

Inledning 

Grundläggande fakta

Folkmängd: 14 746 (2021-12-31)

Landareal: Cirka 830 kvadratkilometer

Centralorter: Vaggeryd (cirka 5500 invånare),   
Skillingaryd (cirka 4000 invånare)

Tätorter: Hok, Klevshult, bland övriga orter kan  
nämnas Byarum, Svenarum och Bondstorp

Befolkning i skolupptagningsområde (2021-12-31): 
Vaggeryds: 6019 Åker: 646
Skillingaryds: 4682 Svenarum: 473
Hoks: 832 Byarum: 844
Klevshults: 774
Bondstorps: 465

Kommunbildning:
År 1971 bildades Vaggeryds kommun genom samman-
slagning Vaggeryds och Skillingaryds köpingar,  
Svenarums församling samt Klevshults kommun.

Så här kan du delta i samrådet 

Översiktsplan för Vaggeryds kommun, samråds- 
handling 2022 finns tillgänglig för samråd under  
perioden 10 juni till 30 september 2022. Översikts-
planen finns att ta del av på kommunens samtliga 
bibliotek, på kommunens webbplats, vaggeryds.se/
oversiktsplan samt teaterfoajén Skillingehus.  
Fram till 30 september kan du lämna dina synpunkter 
på förslaget. Synpunkter ska lämnas in skriftligt och 
ditt namn och din adress ska framgå.
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TILLBAKA TILL BÖRJAN AV ÖP:EN

Inledning

DET HÄR ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN 
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som om-
fattar hela kommunens yta och som antas av kommun- 
fullmäktige. En översiktsplan ska ange en långsiktig och 
övergripande utvecklingsinriktning såväl som grund- 
dragen i den avsedda användningen av mark- och  
vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen 
tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riks- 
intressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer 
ska följas. Därtill ska planen också ge vägledning för hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men fort- 
farande vägledande och av stor betydelse för en lång- 
siktigt hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplanen är ett instrument för dialog mellan stat 
och kommun angående de allmänna intressenas innebörd, 
avgränsning och tillgodoseende. Den ska synliggöra hur 
samhällsplaneringen samordnas med nationella och  
regionala mål och hur kommunen avser att följa miljök-
valitetsnormer. Den ska också redogöra för hur  
kommunen förhåller sig till det anspråk som staten gör 
via utpekanden av riksintressen. Till sist innehåller över-
siktsplanen även en redovisning av de konsekvenser som 
förslaget kan förväntas ge upphov till. 

Beslut om lokalisering och markanvändning berör ofta 
många människor och olika allmänna intressen som 
ibland är svårförenliga eller till och med motsägande. 
Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser 
för omgivningen. Genom översiktsplanen kan sådana 
beslut bedömas i ett större sammanhang och förankras 

bland medborgarna under processens gång. Det är  
väsentligt att kommunen ser över översiktsplanen vart 
fjärde år, så att den hålls aktuell.

Den nya översiktsplanen för Vaggeryds kommun planeras 
att antas av kommunfullmäktige under år 2023. Den nya 
översiktsplanen sätter ramarna för kommunens utveckling 
med fokus på hållbar översiktsplan med delaktighet och 
användbarhet. I takt med att olika initiativ tas,  
utvecklingsprojekt genomförs, planeringsförut- 
sättningar förändras och omvärlden utvecklas, behöver 
också den översiktliga planeringen utvecklas därefter. 
Genom framtagandet av planeringsstrategier, arbete med 
olika förstudier och uppföljning av översiktsplanen, är 
det möjligt att uppdatera översiktsplanen löpande så att 
utvecklingsinriktning och planerad mark- och vatten- 
användning är aktuell utifrån rådande förutsättningar och 
gällande ställningstagande.

En översiktsplan med  
hållbar samhällsutveckling i fokus
Hållbar samhällsplanering och dess innebörd har  
diskuterats vid olika tillfällen av kommunens demo-
kratiskt valda politiker. Detta presenteras i kommunens 
Strategiska hållbarhets- och utvecklingsprogram. 

Utvecklingsprogrammet är en förklaring till vad  
Vaggeryds kommuns övergripande mål för hållbar 
utveckling står för, och det är också ett förtydligande av 
kommunens lokala ansvar och bidrag till de 17 globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
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För Vaggeryds kommun handlar målen om att kunna 
utveckla vårt samhälle på ett sätt som säkerställer att vi 
även i framtiden har hälsosam luft, drickbart vatten, ett 
fungerande ekosystem, klimatsmart energiproduktion och 
en god infrastruktur. Det handlar också om att ha bered-
skap inför olika former av extrema väderhändelser.  
De handlar om att skapa förutsättningar för människors 
hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Att skapa förut-
sättningar för att kunna försörja sig och ha rätt att  
bestämma över sitt eget liv, och vid behov finnas till för 
de som inte klarar sig på egen hand. 

Hållbarhetsanalys av föreslagna markområden i  
Vaggeryds kommuns översiktsplan
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en 
testmodell för att arbeta med konsekvensbedömning inför 
att presentera beslutsunderlag till politiker för att under-
lätta dialog kring olika alternativ till prioritering. SKR 
menar att det beroende på förslag till åtgärd ibland kan 
finnas skäl för att göra en förenklad konsekvensanalys 
och ibland en mer omfattande. I modellen sätts sam-
hällsperspektivet och verksamhetsperspektivet i samma 
bild och balanseras med och mot varandra i konsekvenser 
på kort och lång sikt.

Vaggeryds kommun har under en period testat och ut-
vecklat modellen genom att sätta in kommunens över- 
gripande lokala mål för hållbar utveckling samt målen för 
organisationens hushållning med ekonomiska,  
ekologiska och sociala resurser. Ett projekt (utvecklings-
område) bedöms således utifrån vilka risker som finns 
med hänsyn till de politiska målen och delmålen,  
beroende på val av åtgärd. Detta ger en snabb visuell bild 
i färg där det syns var det exempelvis lyser rött på kort 
sikt och grönt på längre sikt. Detta kan ge ett förenklat 
underlag inför att diskutera viljan att ta vissa risker, för-
tydliga osäkra områden samt belysa målkonflikter. 

Under arbetet med modellen har det också visat sig vara 
ett bra sätt för sakkunniga att lyfta fakta på ett samlat sätt, 
och skapa lyhördhet gentemot varandra i respektive  
expertisområde. Samarbetet mellan olika förvaltningar 
och expertisområden har i och med modellen som platt-
form förbättrats.

Översiktsplanens syfte och verkan
Syftet med en översiktsplan är att förmedla en över- 
gripande helhetsbild och redovisa den planerade  
markanvändningen så att det tydligt framgår var någon-
stans kommunen tagit ställning till att bevara, utveckla 
eller ändra mark-och vattenanvändningen. 

Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart  
samhälle som säkerställer att Vaggeryds kommun fortsatt 
förblir vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på, för 
nuvarande invånare såväl som för våra framtida  
generationer. 

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Inledning

EN NY KOMMUNTÄCKANDE 
ÖVERSIKTSPLAN 
Vaggeryds kommun har i samband med tidigare över-
siktsplan arbetat med framtagandet av fördjupningar av 
översiktsplanen, planprogram och förstudier inför  
detaljplanering. Detta i form tematiska underlag,  
områdesvisa planer för utbyggnadsområden samt  
planeringsunderlag i from av Grönstrukturplan för  
Vaggeryds kommun. 

Framtagandet av en ny översiktsplan upphäver den över-
siktsplan och de fördjupningar av översiktsplanen som 
antagits tidigare. För kommunen finns det fyra tematiska 
tillägg vad gäller översiktsplanen. Följande ska gälla för 
gällande:

• Vindbruksplan för Vaggeryds kommun, Laga Kraft 
2019-05-28, ska fortsätta gälla till dess att en ny plan 
finns antagen. 

• LIS-plan för Vaggeryds kommun, Laga kraft 2015-
10-27 ska fortsätta gälla. 

Följande tematiska tillägg utgår, då de är verkställda och/
eller ersatts av inriktningar i kommunens Grön- 
strukturplan:

• Grönplan för Skillingaryd antagen 2005-10-24
• Grönplan för Vaggeryd antagen 2008-10-09 

Andra juridiskt bindande planinstrument, såsom  
områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighets- 
planer gäller fortsatt i enlighet med gällande lagstiftning. 

Dokument som har tagits fram med utgångspunkt i  
tidigare översiktsplaner som exempelvis grönstruktur-
plan, planprogram, policydokument och riktlinjer, har till 
viss del arbetats in i översiktsplanen men ska användas 
som planeringsunderlag även efter det att denna över-
siktsplan antagits. Om olika sådana dokument skulle stå i 
konflikt med varandra när det gäller markanvändningen, 
är det översiktsplanen som gäller.

Översiktsplanens delar
En översiktsplan ska kunna läsas, förstås och användas av 
många olika målgrupper. Kommunens ställningstaganden 
ska tydligt framgå av planen för att underlätta till- 
ämpningen och öka förståelsen för kommunens  
bedömningar. Vaggeryds kommuns översiktsplan består, 
utöver denna inledning, av ytterligare 3 delkapitel samt 
miljökonsekvensbeskrivningen.  Alla delar används för 
att ge en sammanvägd helhet.

Utvecklingsinriktningen
Utvecklingsinriktningen redovisar kommunens lång-
siktiga intentioner och de viktigaste strategiska sam-
banden avseende de tre grundläggande strukturerna för 
bebyggelse, kommunikationer samt natur- och friluftsliv. 
Kapitlet tydliggör Vaggeryds kommuns prioriteringar 
och ställningstaganden för vilka utvecklingsinsatser som 
dessa strukturer behöver genomgå för att kunna skapa en 
hållbar samhällsutveckling. Den övergripande  
utvecklingsstrategin är särskilt viktig för det regionala 
och mellankommunala perspektivet i översiktsplanen. 
Utvecklingsinriktningen ska vara vägledande för  
kommunen under lång tid.
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Mark- och vattenanvändning
Mark- och vattenanvändningen redovisar grunddragen i 
den avsedda användningen av mark- och vattenområden 
på en detaljerad nivå i syfte att framtida planläggning ska 
främja en ändamålsenlig struktur. Hela kommunen delas 
in i områden baserat på planerad mark- och vatten- 
användning. Vaggeryds kommuns översiktsplan synliggör 
hur vi ska använda våra mark- och vattenområden under 
kommande år.

Riksintresse, LIS och andra värden
Riksintressen redovisar vilka nationellt betydelsefulla 
områden som finns inom kommunen och hur kommunen 
förhåller sig till dem i sin planering av mark- och  
vattenområden. LIS och andra värden pekar ut områden 
med särskilda kvalitéer eller andra förhållanden som bör 
beaktas vid exempelvis detaljplanering och bygg- 
lovsprövning. För varje område anges vilken typ av värde 
som finns eller vilken hänsyn som bör tas.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning är en del av den strategiska 
miljöbedömningen som ingår i framtagandet av en miljö-
konsekvensbeskrivning. Syftet med miljöbedömningen är 
att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande 
så att en hållbar utveckling främjas. I det här kapitlet 
redovisar därmed kommunen bedömningen av den  
påverkan på hållbarhetsaspekterna som planens genom-
förande kan få. 

Vaggeryds kommuns Hållbarhetsanalys för ny översikts-
plan är en viktig utgångspunkt i den miljökonsekvens- 

beskrivning som är upprättad i samband med fram- 
tagandet av ny översiktsplan. Analysen är ett underlag 
som används i diskussioner vad gäller viljan att ta vissa 
risker, förtydliga osäkra områden samt belysa mål- 
konflikter. 

Så här läser du planförslaget 
Översiktsplanen redovisa den planerade mark- 
användningen så att det tydligt framgår var någonstans 
kommunen tagit ställning till att bevara pågående  
markanvändning eller områden som föreslås att utveckla 
eller ändra mark-och vattenanvändningen. Därtill redo-
visar den översiktligt även olika ställningstaganden och 
aspekter att ta hänsyn till vid utveckling och bevarande. 
Där det inom översiktsplanen inte förekommer några 
aktiva ställningstaganden gäller den markanvändning som 
pågår.

Översiktsplanen är inget genomförandeverktyg. Att  
områden finns utpekade som till exempel utbyggnads-
områden för verksamheter i översiktsplanen, innebär att 
kommunen anser att inriktningen för framtida utveckling 
ska vara verksamheter. Om och när det förverkligas  
genom detaljplaneläggning och byggnation, styrs i de 
allra flesta fall av den eller de som äger marken. Utgångs-
punkten är att Vaggeryds kommun inte bör tillåta bygglov 
och planförfrågningar som inte överensstämmer med, 
eller försvårar en utveckling av, den viljeinriktning som 
finns i översiktsplanen. 

Eftersom konkurrensen om mark är större i tätorterna än 
på landsbygden behövs det en tydligare helhetsbild av 
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planerad markanvändning i tätorterna än i kommunen 
som helhet. Av den här anledningen innehåller mark- 
användningskartan över tätorterna utbyggnadsområden, 
gröna stråk med mera. De markerade utbyggnads- 
områdena synliggör vilka områden som Vaggeryds 
kommun anser vara särskilt lämpliga att bebygga och en 
beskrivning av viljeinriktning ges för respektive  
utbyggnadsområde. Det kan i somliga fall även vara 
möjligt att bebygga andra platser, om det är förenligt med 
översiktsplanens övriga ställningstaganden.

Digital plattform
Vaggeryds kommuns översiktsplan består dels av en 
webbsidan och dels ett skriftligt huvuddokument (PDF). 
Webbsidan är en digital miljö som ska underlätta arbetet 
med att hålla översiktsplanen aktuell så att den kan ligga 
till grund för en samordnad strategisk planering för hela 
kommunen. Det gör också att den alltid finns tillgänglig 
för användaren. Innehållet är detsamma i båda delarna 
men på kommunens webbplats finns översiktsplanens 
kartunderlag som en webbapplikationen istället för  
utvalda strukturbilder. Till huvuddokumentet och på 
webbsidan finns tillhörande planeringsunderlag, under-
lagsrapporter samt tematiska tillägg.

Digitalt kartverktyg 
Kartverktyget för översiktsplanen utgörs av fyra kartor: 

• en översiktlig utvecklingsinriktningskarta
• en mark och vattenanvändningskarta
• en karta med riksintressen, LIS och andra värden 
• en underlagskarta. 

De tre förstnämnda kartorna visar kommunens viljeinrikt-
ning för hur Vaggeryds kommun ska utvecklas avseende 
mark- och vattenanvändning. Underlagskartan redovi-
sar geografiska underlag från myndigheter och separat 
framtagna undersökningar, inventeringar och samman-
ställningar. Webbkartan och kartunderlaget, med dess 
utbyggnadsområden och vägdragningar, är ungefärliga 
och utreds mer noggrant i ett senare skede. Skyddszoner 
är inte redovisade i kartan och nya bostäder behöver hålla 
tillräckligt avstånd från utbyggnadsområden för verksam- 
heter och andra anläggningar som kan bli störande.
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Vaggeryds kommuns vision, värdegrund 
och övergripande mål

Vision 2030

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

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

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

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

• Tanke och omtanke
• Idéer blir verklighet
• Alla har betydelse

Övergripande mål 
för mandatperioden 2019-2022
Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun 
uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats…

• med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela 
kommunen

• med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en 
utbildning med god kvalitet

• med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt 
kulturliv - för en god hälsa

• som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla  
känner delaktighet och kan påverka

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är 
långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom 
Agenda2030. Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra 
mål som förtydligas genom ett strategiskt utvecklings- 
och hållbarhetsprogram.
 
Mål 1:  
Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar sam-
hällsutveckling och tillväxt i hela kommunen Vaggeryds 
kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som  
säkerställer att kommande generationer har tillgång till 
god luft- och vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livs-
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kraftiga ekosystem, klimatsmart energi,  
god infrastruktur, mat och social välfärd. Den byggda 
miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet 
och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha 
en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha bered-
skap inför olika former av oönskade samt extraordinära 
händelser. Samtliga delområden i vår kommun ska vara 
en del av samhällsutvecklingen. 

Mål 2: 
Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög  
sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning 
med god kvalitet Ett gott företagsklimat, en varierad 
arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet leder till 
ökat företagande, fler arbetstillfällen i vår kommun och 
inga invånare i utanförskap eller fattigdom. Detta innebär 
en hög grad av egenförsörjning och en positiv utveckling 
av antal och typ av arbetstillfällen samt en bra  
kompetensförsörjning och ett livslångt lärande. Det ska 
finnas goda möjligheter att utbilda sig, arbeta och driva 
företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds 
kommun 

Mål 3: 
Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskaps-
nivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god  
hälsa. En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett 
varierat utbud och platser för fritids och kulturaktivi-
teter för alla är en förutsättning för en jämlik hälsa hos 
våra invånare. För att en jämlik hälsa ska uppnås behövs 
goda levnadsvillkor och levnadsvanor och en jämlik och 
förebyggande hälso- och sjukvård. Det ska vara ett brett 
utbud av kultur och fritidsaktiviteter för de som bor, lever 
och verkar i Vaggeryds kommun, i alla åldrar, och folk-
hälsan ska vara god. 

Mål 4: 
Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, 
trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan 
påverka. Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är 
en förutsättning för att människor ska kunna vara en del 
av samhället. Delaktighet och medskapande gör platsen 
inkluderande och attraktiv för alla. Vaggeryds kommun 
präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
oavsett kön, ålder samt etnisk, kulturell och socio- 
ekonomisk bakgrund. Alla invånare är en resurs och en 
del i att utveckla Vaggeryds kommun Platsen ska vara 
attraktiv och trygg för de som bor, lever och verkar i  
Vaggeryds kommun och invånare i alla åldrar ska  
kunna vara stolta ambassadörer över sin hemkommun 
samt känna delaktighet i kommunens utveckling.

Nationella och regionala mål, 
kommunens planer och program
Enligt plan- och bygglagen, 3 kap 5 § ska det framgå av 
översiktsplanen hur kommunen i den fysiska  
planeringen tänker ta hänsyn till och samordna översikts-
planen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program av betydelse för en hållbar utveckling. Den 
översiktliga planeringen bör även beakta kommunens 
egna mål, planer, program och liknande dokument. 

Vaggeryds kommuns översiktsplan har utgångspunkt från 
samma mål som kommunfullmäktiges fyra lokala hållbar-
hetsmål, med störst fokus på lokalt mål 1.

Lokalt mål 1: Vaggeryds kommun ska vara en plats 
med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela 
kommunen
Målet innebär att Vaggeryds kommun som plats  
behöver utvecklas på ett sätt som säkerställer att  
kommande generationer har tillgång till god luft- och 
vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livskraftiga eko- 
system, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och 
social välfärd.

Den byggda miljön har stor betydelse för människors  
hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär 
att vi behöver ha en god och inkluderande bostads- 
försörjning och ha beredskap inför olika former av  
oönskade samt extraordinära händelser. 

Nationella mål
De nationella målen för planeringen anges i budget- 
propositionen som regeringen lämnar till riksdagen. 

Boverket gjorde 2011 en sammanställning av de då  
aktuella nationella målen som kunde anses ha koppling 
till fysisk samhällsplanering. Sammanställningen upp- 
daterades sedan under 2015 och under 2020. En länk till 
den senaste sammanställningen hittar du på PBL  
kunskapsbanken under Relaterad information.

Nationella mål är de som beslutats av riksdag, regering 
eller centrala statliga myndigheter. De är främst av-
sedda för styrningen och är mer eller mindre liktydiga 
med plan- och bygglagens portalparagraf och många av 
bestämmelserna i framför allt lagens andra kapitel om 
allmänna intressen som ska beaktas i fysisk planering och 
byggande.

Planförslaget har begränsats till sådana nationella mål 
som riktas direkt till den fysiska planeringen. 
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De nationella mål som bedöms mest relevanta för  
översiktsplaneringen är:

• Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen 

• Miljömålen, inklusive klimatmålen 

• Friluftsmålen 
• Folkhälsopolitiska mål (ett övergripande mål och åtta 

målområden) 

• Barnkonventionen 

• Mål för transportpolitiken 

• Sveriges energi- och klimatmål (inklusive energi- 
politiska mål för vindkraft) 

• Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 

• Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2021-2030

Regionala mål 
Samverkan med omlandet är en förutsättning för en 
välfungerande och stark kommun. Det kan handla om 
samverkan med bland annat grannkommunerna, myndig-
heter och näringslivet.

Vaggeryds kommun ingår samverkan med Region- 
förbundet Jönköpings län – Region Jönköping, Arbets-
marknadsregion Jönköping, GGVV (Gislaved, Gnosjö, 
Vaggeryd och Värnamo) Entreprenörsregionen, Leader 
Västra Småland. 

Samverkan och delaktighet i de regionala samverkans-
grupperna är en viktig del för att föra kommunens  
ambitioner vidare i regionen och ta del av grann- 
kommunernas utvecklingstankar eller deras problematik. 
Samverkan kan ske i ganska fasta konstellationer och 
det kan också handla om lösare nätverk för dagsaktuella 
frågor. Kommunikationer och kollektivtrafik är en viktig 
fråga för Vaggeryds kommun i de regionala samverkans-
grupperna. Även renhållning, energiproduktion, vatten-
kvalitet, livsmedelsstrategi samt krisberedskap är viktiga 
och aktuella ämnen där samverkan på olika sätt sker.

De regionala mål och strategier kommunen bedömer 
mest relevanta för översiktsplaneringen är:

• Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Jönköpings 
län2020-2035, antagen av regionstyrelsen. 

• Regional transportplan för Jönköpings län 2018-
2029, fastställd av regionfullmäktige 

• Regional livsmedelsstrategi beslutad av regionfull-
mäktige i Jönköpings län 2018.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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• Regional vattenförsörjningsplan, 2015, Länsstyrelsen 
i Jönköpings län.

• Åtgärdsplan för vatten, 2017, Länsstyrelsen i  
Jönköpings län.

• Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2018-2020, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

• Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-
2020 Länsstyrelsen i Jönköpings län.

• Grön handlingsplan Länsstyrelsen i Jönköpings län.

• Planeringsunderlag Jordbruksmarkens framtid, LRF, 
Jönköpings kommun, Jordbruksverket, Länsstyrelsen 
i Jönköpings län och Jönköpings läns museum. 

• Förslag på prioriterad samhällsutmaning och insats-
områden 2022–2024, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kommunala strategier, planer och program

De kommunala strategier, planer och program som 
kommunen bedömer mest relevanta för översikts- 
planeringen är:

• Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram för 
Vaggeryds kommun. (2020)

• Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun (2020)

• Miljöprogram 2022-2025 (2021)

• Bostadsförsörjningsprogram för Vaggeryds kommun 
(2021)

• Dagvattenstrategi för Vaggeryds kommun (2019)

• Vattenförsörjningsplan för Vaggeryds kommun

• Vatten-och avloppsplan Vaggeryds kommun 

• Gång-och cykelplan för Vaggeryds kommun (2020)

• Lokalförsörjningsplan 

• Kulturmiljöprogram för Vaggeryds kommun. 
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MEDBORGARDIALOG - FRAMTID OCH  
UTVECKLING I VAGGERYDS KOMMUN
Arbetet med översiktsplanen inleddes med en omfattande 
medborgardialog, dialogturnén Framtid och utveckling 
i Vaggeryds kommun.  Dialogturnén genomfördes i 
kommunens åtta delområden samt en för Tofteryd med 
omnejd. Delområdena är kommunens upptagningsområde 
för skolverksamhet. I samband med dialogen i  
Skillingaryd genomfördes även en anpassad dialog i 
samarbete med Arbetsmarknadsenheten för nyanlända 
invånare i Vaggeryds kommun. 

Dialogerna har annonserats i lokaltidningar samt på 
kommunens hemsida och sociala medier. Inför dialogerna 
kontaktades nyckelpersoner personligen för att bjudas 
in och för att sprida information om kvällarna till andra 
boende i området. Dialogen har genomförts i kommunens 
regi där tjänstemän och politiker tillsammans bjudit in 
och genomfört möten med de som bor, lever och  
verkar i delområdet. I Vaggeryd och Skillingaryd skedde 
en variant av digitalt/fysiskt möte riktade till inbjudna 
målgrupper som representerade en bredd av kommunens 
olika invånare. Intresset av att medverka har varit stor i 
alla delområden med en bred representation från  
kommunen alla invånare. Totalt genomfördes nio  
dialoger, där syftet var att ta reda på hur kommunen  
tillsammans med föreningar, företagare och medborgare 
kan skapa bra förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Barnperspektiv
Inför varje dialog ombads elever från årskurs F-3 att måla 
vykort över sin bild av områdets framtid. Genom barnens 
idéer konkretiserade på vykort och anpassade dialoger 
efter barnens möjligheter att delta har kommunen arbetat 
för att involvera barn i översiktsplaneprocessen och 
därmed få deras syn på framtid kopplat till utveckling.

Resultatet av dialogen kan läsas i Rapporten – Framtid 
och utveckling Vaggeryds kommun upprättad september 
2021.

– Vi bygger framtiden tillsammans med våra företag, föreningar och invånare! Under dialogerna har vi fått 
möjlighet att träffa många kreativa invånare och vi har fått en bild av vad de tycker är viktigt inom  
respektive område. Underlaget är en viktig del i hur vi planerar för framtiden, säger Gert Jonsson,  
kommunstyrelsens ordförande.
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Åkers delområde
Åkers delområde som är lokaliserat i kommunens västra 
del, består av övervägande skog och sjöar i ett kuperat 
landskap. Inom delområdet finns del av kommunens stora 
opåverkade område och fina friluftsområden samt många 
företag kopplade till areella näringar och turism. Åker är 
sockencentra och utpekas som en kommunal kulturmiljö. 
Väster om byn flyter Västerån och öster om byn flyter 
Österån. Samhället ligger i korsningen mellan de gamla 
vägarna från Klevshult till Bondstorp och  
mellan Skillingaryd och Hillerstorp. Sjöarna ingår i 
Lagans vattensystem och Långasjön ligger delvis också i 
Gnosjö kommun.

Sammanfattning från Åkers delområde

• Fler bostäder i Åkers delområde

• Skolan är målpunkten i samhället

• Utveckling av badplatsen och närområdet

• Säkerhet väg 152 – cykel och belysning

Bondstorps delområde
Bondstorps delområde som är lokaliserat i kommunens 
västra del består av skog, odlingsmark och sjöar i ett 
varierande landskap. Inom delområdet finns del av  
kommunens stora opåverkade område och bland annat 
Rasjön som har ett rikt fågel- och naturliv. Bondstorp är 
sockencentra och en kommunal kulturmiljö. 

Sammanfattning från Bondstorps 
delområde

• Fler bostäder i Bondstorps delområde –  
kommunala tomter, lägenheter, förtätning

• Utveckling av badplatsen och närområdet  
(Ormanäset)

• Säkerhet väg 152Månsarpsvägen – cykel

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Byarums delområde
Byarums delområde ligger centralt i kommunen och 
gränsar till Jönköpings kommun. Delområdet består av 
odlingsmark, skog och sjöar i ett varierande landskap. 
Inom delområdet finns natura 2000 område, värdefulla 
lövskogsbestånd och här knyts många av de historiska 
lederna samman vid Byarums kyrka. Byarums socken-
centra är i sin helhet en kommunal kulturmiljö som består 
av ett varierat åker- och skogslandskap med en lantlig  
by- och landskapskaraktär som präglas av smala  
gatustrukturer samt småskalig bebyggelse i naturnära 
läge.  

Sammanfattning från Byarums delområde

• Fler bostäder i Byarums delområde – söder om 
kyrkan

• Vandringsleder kopplas till målpunkt för friluftsliv 
– Gärahov storäng, elljusspår

• Oro för trafik Stigamo. Lagastigen

• Pendling – kollektivtrafik och belysning cykelväg

Hoks delområde
Hoks delområde är lokaliserat i kommunens nordöstra 
del. Del området består av varierande naturtyper med 
stora mossar, odlingsmarker, skogar, och sjöar. Inom 
naturområdena finns välbesökta leder och stråk som ger 
stor möjlighet till att utöva friluftsliv, att motionera och 
finna plats för rekreation. Precis utanför Hoks tätort ligger 
Hoks Herrgård som är en av kommunens största arbets- 
givare.

Sammanfattning från Hoks delområde

• Säkerhet på riksväg 30

• Plats för service, affär

• Lägenheter för pensionärer

• Mötesplats för äldre och ungdomar

• Cykelväg – Senarum, Hoks Herrgård
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Svenarums delområde
Svenarums delområde ligger i kommunens östra del. 
I delområdet finns stora våt- och myrmarker och flera av 
dem är av riksintresse. Här flyter även Härån som bildar 
ett vackert blått stråk. Landskapet inom delområdet är 
kuperat med många fina utsiktsplatser, leder samt grönblå 
stråk vilket gör delområdet till en av kommunens mest 
välbesökta för friluftsliv och rekreation. Svenarum är 
sockencentra och en kommunal kulturmiljö.

Sammanfattning från Svenarums  
delområde

• Lägenheter för de som vill bo kvar

• Stärka och utveckla naturturismen

• Utveckla och drifta badplatsen

• Säkerhet på riksväg 30

• Cykelvägar till Hok och Vaggeryd

Klevshults delområde
Klevshults delområde som är lokaliserat i kommunens 
södra del består av ett kuperat och varierat landskap med 
odlingsmarker, skogar, våtmarker och sjöar. Öster om 
Klevshult flyter Lagan och bildar ett vackert blått stråk. 
Klevshult är kommunens fjärde största ort.

Sammanfattning från Klevshults  
delområde

• Fler attraktiva tomter för att öka befolknings- 
underlaget

• Utveckla skola med närområde

• Säkerhet på gamla E4:an för cyklister

• Minska tung trafik genom Klevsjult 
(Omledning finns med i gällande ÖP)

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Vaggeryds delområde
Vaggeryds delområde ligger i kommunens mittersta 
del och har en strategiskt god placering i regionen med 
mycket goda kommunikationsmöjligheter. Genom  
delområdet sträcker sig Europaväg 4 och järnvägen mot 
Jönköping-Värnamo samt Halmstad-Nässjö. Inom  
delområdet finns det boendekvalitéer såsom närheten till 
natur och strövområden samt goda cykelförbindelser. 
Vaggeryd är kommunens största centralort med en god 
servicenivå och tillgång till ett utbud av handel och  
tjänster. Järnvägen har haft en central roll i Vaggeryds 
historia eftersom orten har växt upp som ett bruks- 
samhälle runt järnvägen. Järnvägen kommer att fortsätta 
att föra kommunens utveckling framåt. 

Sammanfattning från Vaggeryds 
delområde

• Förtäta centrum

• Boende för ungdomar och äldre

• Cykelvägar, bro över Hjortsjön

• Utveckla miljöer runt Hjortsjön

• Satsa på Linnarparken

• Flytta bibliotek till centrum

• Flerbostadshus och bygga på höjden

• Plats för näringslivet att växa i centrum 

• Yggenintressant för villor

Skillingaryds delområde
Skillingaryds delområde ligger i kommunens mittersta 
del och har en strategiskt god placering i regionen med 
mycket goda kommunikationsmöjligheter. Genom  
delområdet sträcker sig Europaväg 4 och järnvägen mot 
Jönköping-Värnamo samt Halmstad-Nässjö. Inom  
delområdet ligger Skillingaryds Skjutfält som präglat 
kommunen historiskt. Inom delområdet finns det  
boendekvalitéer såsom närheten till natur och ströv- 
områden samt goda cykelförbindelser till en stark arbets-
marknad med många företag. Skillingaryd är kommunens 
andra centralort med något färre invånare än Vaggeryd. 
För Skillingaryds samhälle har verkstadsindustrin och 
järnvägen varit viktiga för den tidiga utvecklingen av 
samhället. Även i nutid har samhället stora fördelar av sin 
tradition av tillverkningsindustri och sitt logistiska läge 
med både järnväg och motorväg. 

Sammanfattning från Skillingaryds  
delområde

• Bostäder, till exempel Himlabacken, Fåglabäck, 
norrut

• Fler radhus och lägenhetsboende i centrum

• Industriområden centralt – omvandla till bostäder

• Utveckla centrum – strogatan

• Satsa på central mötesplats – till exempel Slätten

• Trafikmiljö och cykel – storgatan, valdhultsvägen, 
lagagatan, smedjegatan

• Stärk Grönelund, Fågelforsdammen Movalla
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Tofteryds delområde
Tofteryd är en del av Skillingaryds delområde men pekas 
i nya översiktsplanen ut som en egen serviceort på grund 
av att området står för en starkt växande landsbygd med 
en skola med god framåtanda. Tofteryd är sockencentra 
och ligger i kommunens östra del och består av ett  
kuperat odlingslandskap med riklig lövskog och fina  
vattenmiljöer. Här finns en av kommunens största och 
mest välbesökta badplats. Tofteryd med omnejd påverkas 
och begränsas av den militära verksamheten på  
Skillingaryds fältet som idag är fullt aktiv. 

Sammanfattning från Tofteryds delområde

• Cykelväg från Skillingaryd – Tofteryd och gärna 
längre

• Landsbygdsutveckling i attraktiva lägen, möjlighet 
till fler tomter

• Bygg inte på åkrar, bygg på skogsmark

• VA till Tofteryd

• Utveckla Tallnäs och badplatsen

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Översiktsplanen är ett viktigt styr- och måldokument som synliggör de politiskt  
prioriterade ambitionerna, vilka i det här kapitlet omsatts till en kommunövergripande 
utvecklingsinriktning. Denna utvecklingsinriktning ska vara vägledande för den lång- 
siktigt hållbara samhällsutvecklingen i Vaggeryds kommun. 

Utvecklingsinriktningen redovisar kommunens lång-
siktiga intentioner och de viktigaste strategiska sam-
banden avseende de tre grundläggande strukturerna för 
bebyggelse, kommunikationer samt natur- och friluftsliv. 
Kapitlet tydliggör Vaggeryds kommuns prioriteringar 
och ställningstaganden för vilka utvecklingsinsatser som 
dessa strukturer behöver genomgå för att kunna skapa en 
hållbar samhällsutveckling. 

Utvecklingsinriktningen avser:
• att främja kvalitativ förtätning och effektivt mark- 

utnyttjande 
• att främja hållbara transporter och effektiva färd-

medelsalternativ som skapar god tillgänglighet för 
alla och minskar klimatpåverkan

• att förespråka en varsam exploatering av befintliga 
och obebyggda natur- och fritidsmiljöer

Utvecklingsinriktningen innehåller Vaggeryds kommuns 
ställningstaganden och planeringsprinciper som både 
beskrivs i text och visualiseras i strukturkartor. Mer de-
taljerad information om hur kommunen önskar utveckla 
mark- och vattenanvändningen, framgår i nästkommande 
Kapitel 3. 

BEBYGGELSE
Den byggda miljön har stor betydelse för människors  
hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Ny bebyggelse 

är väsentligt för att Vaggeryds kommun fortsatt ska  
kunna växa och erbjuda en god boendemiljö för alla 
livets skeden, men även vara tilltalande för olika  
samhällsgrupper. Det här ställer högre krav på en god och 
inkluderande bostadsförsörjning samt beredskap inför 
olika former av oförutsedda samt extraordinära händelser. 

Då Vaggeryds kommun står inför ett flertal framtida 
utmaningar, är intentionen att i utvecklingsinriktningen 
peka ut nya områden där störst bebyggelseutveckling för-
väntas ske och där det finns goda förutsättningar för att 
leva hållbart. Samtliga delområden i Vaggeryds kommun 
ska verka för och vara en del av den kommun- 
övergripande samhällsutvecklingen, se Kapitel 1 för mer 
information om respektive delområde. 

Utbyggnadsriktning
Kommunens inriktning för bebyggelse beskriver  
utbyggnadsriktningar samt orters funktioner och sam-
band på en övergripande nivå där utvecklingsinsatser vill 
prioriteras.

Vaggeryds kommun har tagit fram en utbyggnadsriktning 
för bebyggelsestrukturen, vilken presenteras i tillhörande 
strukturkarta. Utbyggnadsriktningen visar längs vilka 
stäckningar som bebyggelsen lämpligen bör expandera. 
Det kan exempelvis handla om utbyggnad i riktningar 
som kan förstärka möjligheten till kollektiv pendling  
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innanför såväl som utanför kommunens gränser samt att 
få tillräckligt med underlag för samhällsservice såsom 
skola och handel.

Vaggeryds kommun har pekat ut utvecklingsinriktning för 
bebyggelse i följande orter och besöksmål:

Centralort
Centralorten karaktäriseras som en tätort med stor  
betydelse för omkringliggande omgivning när det  
kommer till sjukvård, service, handel och offentlig  
förvaltning såväl som kulturella och sociala kvalitéer.  
För Vaggeryds kommun är Vaggeryd och Skillingaryd 
utpekade som centralorter.

Avsikten är att i centralorten generera en god bebyggd 
miljö som tillgodoser människans olika behov för en 
ökad jämlikhet, delaktighet och hållbar livsstil.  
Utbyggnaden ska, med utgångsläge i gällande  
bebyggelsestruktur och ortens lokala identitet samt 
karaktär, tillskapa ytterligare samhällsvärden som skapar 
goda och trygga livsmiljöer med attraktiv och innehållsrik 
centrumkärna i både Vaggeryd och Skillingaryd.  
Viktigt att bevara och förstärka de kvalitéer som  
Vaggeryds kommun känner stolthet över. 

Utbyggnaden inom centralorten utvecklas primärt genom 
förtätning och utveckling av redan ianspråktagen mark i 
centrala lägen för att hålla en stark hållbarhetsprofil.  
En del av denna riktning innebär att se över vissa  
befintliga detaljplaner för en effektivare markanvändning 
och nya förtätningsområden för bostäder, med tydligt 
förankrad handel och service i centrala lägen som  

genererar nya strukturer och en växande centralort.  
I de centrala lägena ska möjligheten finnas till att  
omvandla gamla verksamhetsområden till levande  
bostads- och handelsområden. Människans behov av 
bland annat grönytor, sociala mötesplatser och parkering 
ska tillgodoses. Förutsatt att förtätningsmöjligheter inte 
finns, kan en varsam exploatering av tätortsnära utvalda 
naturmiljöer och i somliga fall jordbruksmark ske. 

Serviceort
Serviceorten försörjer en mindre del av kommunen med 
samhällsservice och handel. Den kan vara betydelsefull 
för förmedling av service till landsbygden och av betydel-
se för en levande landsbygd. De serviceorter som pekas 
ut i Vaggeryds kommun är Hok, Byarum, Klevshult, 
Bondstorp, Åker, Svenarum samt Tofteryd.

Avsikten är att i serviceorten generera en god bebyggd 
miljö som tillgodoser människans olika behov för en 
ökad jämlikhet, delaktighet och hållbar livsstil. 
Utbyggnaden ska, med utgångsläge i gällande  
bebyggelsestruktur och ortens lokala identitet samt  
karaktär, tillskapa ytterligare samhällsvärden som  
skapar goda och trygga livsmiljöer. Viktigt att bevara och 
förstärka de kvalitéer som Vaggeryds kommun känner 
stolthet över. 

Som kommunens tredje största tätort, finns det stor  
utvecklingspotential i Hok. Samtidigt som även Klevshult 
kan förväntas genomgå större förändring. Det finns goda 
förutsättningar till att arbeta med strategisk utveckling 
som innebär att befintliga detaljplaner kan ses över för en 
effektivare markanvändning. Nya förtätningsområden för 
bostäder, handel och service i ett stationsnära läge i Hok 
och Klevshult medför ytterligare möjligheter till utveck-
lad struktur och en växande tätort.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Strukturkartorna är schematiska och inte exakt kart-
lagda. Avsikten med strukturkartorna är att synliggöra 
funktioner och samband som följer kommungränsen, 
men även regionala sådana som sträcker sig ut över 
grannkommunerna.

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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28 Utvecklingsinriktning

Om det finns möjlighet att förtäta och komplettera 
befintliga bebyggelseområden i resterande serviceorter, 
ska detta i första hand tillämpas i enlighet med effektivt 
markutnyttjande. Förutsatt att förtätningsmöjligheter inte 
finns, kan en varsam exploatering av tätortsnära utvalda 
naturmiljöer och i somliga fall jordbruksmark ske.

Större besöksmål
Förutom nämnda central- och serviceorter, består 
Vaggeryds kommun av ett flertal större besöksmål som 
genererar ett utökat transportbehov och utgör regionala 
målpunkter under hel eller del av säsong. Besöksmålen i 
Vaggeryds kommun är följande:

• Travbanan 
En besöksattraktion där travtävlingar kan upplevas 
på plats, samtidigt som det är möjlighet att anordna 
exempelvis travskola. Kommunen vill bevara trav- 
banan i oförändrat skick. 

• Yxenhaga 
Beläget på höjden och i närheten av både ett skogs-
landskap och Härån, återfinns denna stugby som 
erbjuder boendemöjligheter året runt. Ett större 
besöksmål för både avkoppling och aktivitet, som 
kommunen vill bevara i väsentligen oförändrat skick. 
Besöksmålet är värdefullt för natur- och fritidsända-
mål i den östra delen av kommunen. 

• Kyllåsbacken 
Kyllås består av fina ströv- och naturområden som 
ansluter mot Höglandsleden. Inom området finns 
även Kyllås vildmarksby. Kyllåsbacken är en  
slalombacke som drivs ideellt av en förening och 
under vinterperioden finns det även längdskidsspår 
inom området. Det är ett besöksmål som är värdefullt 
för natur- och fritidsändamål i den västra delen av 
kommunen. Föreningen och skidbacken har under de 
senaste åren genomfört inverteringar för verksam-
heten genom ny värmestuga, pistmaskin och  
utveckling av området. Kommunen ställer sig  
positiva till den utveckling som området genomgått 
fram tills nu, och önskar se en fortsatt utveckling.

 
• Store mosse 

En nationalpark som ligger i gränslandet mellan 
Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo kommun. Mossen 
har varit nationalpark sedan 1982. Ambitionen är 
att bevara området i dess naturliga tillstånd eller i 
väsentligen oförändrat skick för att tillvarata  
ornitologiska, botaniska och andra vetenskapliga 

värden samt natur- och kulturlandskapets värden. 
Nationalparker är ett statligt skydd och är även ett 
riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura 
2000-område. Store Mosse är även ett vidsträckt myr-
landskap, det största söder om Lappland.

• Hooks Herrgård 
Ett större besöksmål för hotell- och spaändamål loka-
liserat i utkanten av Hok, där bland annat golf- 
banor förefinns och sommararrangemang samt  
konserter förekommer. Det äldre herrgårdslandskapet 
har sedan tidigare fått tillskott av modern bebyggelse 
och kommunen ställer sig positiva till den utveckling 
som Hooks Herrgård genererat fram tills nu, och 
önskar se en fortsatt landsbygdsutveckling mellan 
herrgården och samhället. Den bebyggelse som skett i 
närheten av herrgården visar enbart att ny  
bebyggelse i attraktiva och strategiska lägen kan 
bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av 
landsbygden.

Bebyggelsens lokalisering
Nya områden för bostads- och verksamhetsbebyggelse 
ska i första hand lokaliseras i närheten av:

• Bra kommunikationer och kollektivtrafiknära lägen
• Kvalitativa natur- och rekreationsmiljöer 
• Samhällsservice såsom handel, skola och vård

För att Vaggeryds kommun ska kunna hantera de  
utmaningar som klimatförändringarna och ett växande 
samhälle medför, krävs det att planeringen skapar  
förutsättningar för hållbara resvanor i vardagslivet då det 
är arbets- och fritidsresor som i överlag står för stora  
andelar koldioxidutsläpp. I kommunens mindre tätorter 
och på landsbygden, där det finns ett begränsat arbets 
utbud, står arbetsresorna för den största andelen och i de 
större tätorterna är det i stället en övervikt av fritidsresor. 
Av den här anledningen är det en viktig utgångspunkt att 
bostäder, skolverksamheter och arbetsplatser lokaliseras i 
närheten av god kollektivtrafikförsörjning och samhälls-
service, då det förväntas generera minskade klimat- 
effekter samtidigt som det ökar tillgängligheten med 
gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Levande orter och landsbygd
En strategisk lokalisering av framtidens bebyggelse med-
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med  
varierande boendemiljöer som skapar närhet till natur- 
och rekreationsmiljöer, samhällsservice samt  
förutsättningar att leva hållbart i den mindre eller större 

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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tätorten såväl som på landsbygden. En sådan  
bebyggelseutveckling genererar sedermera hållbar  
mobilitet inom kommunen och möjliggör för sociala 
platsbildningar där både kort- och långvariga möten  
mellan människor sker.

Lokaliseringen av bostadsutvecklingen ska främst  
fokuseras till de befintliga central- och serviceorterna, 
samtidigt som kommunen bedömer att den exploaterings-
grad som i dagsläget sker på landsbygden kommer bestå. 
I Vaggeryds kommun finns områden med särskilda  
värden som landsbygdsutvecklingen behöver ta hänsyn 
till, det går att läsa mer om det här i Kapitel 4 om  
hänsynstaganden. Gemensamt för dessa områden är att 
de alla är känsliga för utveckling och ny bebyggelse 
ska ske med varsamhet. I dessa områden finns det goda 
förutsättningar att vid lokalisering av bebyggelse arbeta 
med förhandsbesked och områdesbestämmelser, vilka kan 
berika landsbygden med rätt kvalitéer.

Potentialen i de stationsnära lägena i Vaggeryd och 
Skillingaryd ska utnyttjas i utvecklandet av en mångsidig, 
funktionsblandad, levande och god livsmiljö.  
I utvecklingsinriktningen mellan Vaggeryd och Byarum 
ska sedermera ett sammanlänkande kommunikations- och 
bebyggelsestråk utvecklas med bostäder samt service-
funktioner som kan dra nytta av det strategiska läget.

Framtidens verksamheter
Utvecklingen av nya större verksamhetsområden för  
logistik samt störande verksamheter ska lokaliseras 
utmed strategiska lägen med viktig transportinfrastruktur 
som möjliggör god regional tillgänglighet. Det är viktigt 

att störande och ytkrävande verksamheter lokaliseras 
utanför samhällena och inte i närheten av befintliga eller 
framtida bostadsområden. Den mest strategiskt lämpliga 
lokaliseringen bedöms huvudsakligen vara utmed  
Europaväg 4 och i den västra utkanten av serviceorten 
Hok som ligger i anslutning till Riksväg 30.  
En kommunövergripande utspridning av verksamheter 
i västlig och östlig riktning ska undvikas på grund av 
begränsad infrastruktur samt höga natur- och kultur- 
miljövärden.

Centrumnära omvandlingsområden där verksamheter kan 
övergå till att vara nya bostadsområden, återfinns inom 
centralorterna samt i serviceorten Hok. Dessa områden 
bör på sikt omvandlas till mångfunktionell bebyggelse 
och förtätas i bostads-, handels- och serviceändamål. 
Befintliga verksamhetsområden som är bostadsnära ska 
däremot utvecklas med varsamhet och får inte vara  
störande.

Bebyggelsens utformning
Sett till att Vaggeryds kommun i dagsläget består av olika 
central- och serviceorter som innehåller olika del- 
komponenter som gemensamt karaktäriserar dess  
bebyggelsestruktur, är det avsevärt att ta vara på och 
utgå ifrån respektive orts upplevda karaktär och stärka de 
kvalitéer som utgör dess identitetsskapande. Kommunens 
orter och landsbygd har diverse styrkor, behov och  
utmaningar. Det här ställer högre krav på att varje del- 
område i kommunen utvecklas utifrån sina egna  
förutsättningar och unika prägel i samspel med övriga 
delområden, se Kapitel 1 för mer information om  
respektive delområde.
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Somliga delområden har rik kulturhistoria undertiden 
andra tagit form i modernare tid. Något som alla  
kommunorter och landsbygd däremot har gemensamt, är 
att de bär på värden som önskas bevaras och  
tillgängliggöras för kommande generationer. I den  
strategiskt förankrade planeringen är det viktigt att värna 
om den lokala identiteten och tillvarata samt utveckla 
värdefull natur, vatten, odlingslandskap och kulturmiljö.

Utgångspunkten för den hållbara samhällsutvecklingen är 
därigenom att ny bebyggelse ska generera ett mervärde 
till ett specifikt delområde eller till kommunen i stort.  
För att ny bebyggelsestruktur ska kunna tillföra lokala 
förbättringar, behöver förtätningen såväl som  
exploateringen ske varsamt och med hänsyn till del- 
områdenas förutsättningar och ett fortsatt förändrat 
klimat. Således ska varje stadsbyggnadsprojekt ha en 
bärande och hög arkitektonisk idé såväl som gestaltnings-
kvalitet.

Utvecklingen av befintliga samt nya områden för  
bebyggelse ska beakta existerande värden och  
struktureras enligt följande:

• Tätt och sammanhållet 
En tät och sammanhållen bebyggelsestruktur innebär 
att Vaggeryds kommun planerar för både mer innehåll 
och för fler människor. 
 
I enlighet med kommunens Bostadsförsörjnings- 
program (2021) är visionen att det år 2030 ska vara 
16 000 kommuninvånare och en stor andel av den 
här befolkningstillväxten förväntas tillkomma i 
centralorterna Vaggeryd och Skillingaryd, men även 
i serviceorten Hok. Detta främst genom utvecklandet 
av orternas befintliga samhällsstrukturer. Med hänsyn 
till Skillingaryds landareal på cirka 394 hektar och 
befolkningstäthet på 10,835 inv./hektar, är en fort-
satt hållbar bostadsbebyggelse en komplexitet men 
möjlig i enlighet med tätortens förutsättningar. Vid en 
nulägesprognos för Skillingaryds täthet är det nämn-
värt att tätorten enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) 
har en folkmängd på 4268 invånare och är tätare 
än Vaggeryds tätort som har en folkmängd på 5556 
invånare utmed en landareal på cirka 515 hektar och 
befolkningstäthet på 10,788 inv./hektar. Hok består 
sedermera av en landareal på cirka 90 hektar och 
befolkningstäthet på 7,444 inv./hektar med en folk-
mängd på 670 invånare, vilket gör denna serviceort 
betydligt mindre i både yta och täthet än ovan  
nämnda centralorter.  

 
Trots enstaka skillnader bedöms det finnas god  
potential att i dessa orter få högre täthet av 
människor, bostäder och arbetsplatser. Samtidigt som 
det finns möjlighet att skapa en bättre balans mellan 
olika samhällsområden och fler människor kan få 
tillgång till ett ökat utbud på nära håll. Att förtäta ger 
kommuninvånarna förutsättningar för mer lokalt  
attraktiva offentliga rum med goda möjligheter att 
klara vardagen till fots eller med cykel, samtidigt som 
det bidrar till en sammanhållen ort.

• Funktionsblandat 
Vaggeryds kommuns uppmuntran till bebyggelse med 
bra funktionsblandning, där boende, arbete, handel 
och service samexisterar, medför goda förutsättningar 
att planera klimatsmart. Att funktionsförtäta befintliga 
miljöer, skapa flexibla planer och samla aktiviteter till 
strategiska lägen, verkar för en bebyggelse med lågt 
transportbehov. Ökad täthet av bostads- och arbets-
platser i kommunens centrala tätortslägen förväntas 
därigenom minska exempelvis andelen bilresor.  
I ett tätare samhälle finns goda förutsättningar för god 
och effektiv kollektivtrafik och vardagsservice  
samtidigt som tillgängligheten är förmånlig.

• Gång- och cykelvänligt 
Genom att i central- och serviceorterna främja gång- 
och cykelvänliga strukturer som möjliggör en ökad 
andel resor till fots eller med cykel, sker det en posi-
tiv förändring i folkhälsan samtidigt som bilberoendet 
minskar och förbättrar miljön.  
 
Bebyggelsestrukturen utmed bostads- och verksam-
hetsområden ska främja ett trafiksäkert, framkomligt, 
tillgängligt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät i 
kommunens samtliga delområden. I samband med det 
ska även skolor, lokaler samt fritidsanläggningar för 
barn och ungdomar alltid prioriteras och kunna nås 
via trygga gång- och cykelvägar.  
 
Det finns ett behov av att utreda gång- och cykel- 
vägnäten i både central- och serviceorterna,  
vad gäller dess befintliga skick och framtida ut-
byggnad. Viktigt att även titta närmare på naturliga 
kopplingar mellan huvudstråken för att länka samman 
dessa och vidare mot olika målpunkter runtom i de 
olika delområdena.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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• Attraktivt gestaltad livsmiljö 
För att i Vaggeryds kommun kunna skapa attraktiva 
och tillgängliga offentliga samt privata miljöer med 
högt upplevelsevärde, krävs det dels att planeringen 
utgår ifrån människans upplevelse av en viss miljö. 
Dels även att en attraktivt gestaltad livsmiljö med hög 
arkitektonisk kvalitet och blandade funktioner efter-
strävas utifrån delområdenas förutsättningar.  
 
Bebyggelsestrukturen ska därmed utformas och 
gestaltas omsorgsfullt med hänsyn till både place-
ring och omgivande miljö. I centralorterna kan detta 
innebära att byggnaders bottenvåningar utformas på 
ett sätt som skapar strategiska målpunkter genom att 
möjliggöra ökat småföretagande och handel, samt 
kulturella aktiviteter, i lokaler på bottenplan.  
Det fortsatta behovet av ett ökat utrymme för bland 
annat samhällsfunktioner och grönblå infrastruktur, 
som skapar en god livsmiljö för människor,  
är essentiellt att beakta i bebyggelsestrukturen. 

En socialt sammanhållen bebyggelseutveckling
Vaggeryds kommun ska eftersträva en socialt samman-
hållen miljö med människan i centrum. Det ska finnas 
plats för människor att vara, god tillgänglighet och inne-
hållsrika samt levande gaturum som lockar. I en socialt 
sammanhållen bebyggelsestruktur är utformningens 
främsta syfte att befolka, för där det finns människor vill 
andra människor också vara. I en sådan struktur väntar 
människan gärna på bussen, rör sig till fots, umgås,  
arbetar eller bor. Samtidigt som det finns goda förut- 
sättningar för utökad handel och service samt möjlighet 
för företag att växa.

I dagsläget finns en tydlig uppdelning mellan  
kommunens olika delområden vad gäller socialt  
sammanhållen bebyggelseutveckling, då den i somliga 
delområden är mer förankrad än vad den är i resterande. 
För Vaggeryds kommun är det avsevärt att generera en 
bebyggelsestruktur som består av olika samband och 
skapar förutsättningar för mer jämlika livschanser oavsett 
delområde. Hela kommunen ska leva!

För att öka andelen spontana möten i vardagen, och i 
förlängningen en mer sammanhållen kommun, ska  
planeringen fortsatt utgå ifrån människans upplevelser 
och behov sett till strategisk lokalisering och god till- 
gänglighet. En sådan bebyggelseutveckling förväntas 
stärka kommunövergripande stråk, tillskapa nya mötes-
platser för både kort- och långvarig vistelse och mål-
punkter som kan bidra till en ökad rörelse mellan olika 
delområden.

Central- och serviceorterna ska innehålla och förstärka 
olika mötesplatser. De ska vara varierande, till- 
gängliga året runt, trygga oavsett ålder och in- 
kluderande för alla. Det här är ett viktigt steg i skapandet 
av en socialt sammanhållen bebyggelseutveckling som är 
rik på förutsättningar vad gäller både folkliv och upp- 
levelsevärden. Större samt mindre stråk och plats- 
bildningar inom kommunen som lockar människor till 
rörelse under olika tider på dygnet skapar ett attraktivt 
folkliv, där olika människors tider och vardagsliv över-
lappar varandra så att ett samspel uppstår. Genom de 
överlappande sociala och rumsliga sammanhangen som 
sker ges människor med olika bakgrunder större  
anledning att dela varandras pågående vardagsliv,  
samtidigt som den sammanhållna bebyggelseutveckling-
en skapar en närhet samt variation mellan livets olika ske-
den och gammalt möter ungt.
I avsikt att stärka gemenskapen och förbättra den gemen-
samma livsmiljön ytterligare, är det för Vaggeryds  
kommun viktigt att värna om delområdenas identitet, 
tillföra urbana kvalitéer, öka tryggheten och ha en  
bestående variation av bostadstyper. Av den här  
anledningen kommer ett centrumutvecklingsprogram för 
centralorterna att tas fram, vilket kommer belysa  
samtliga aspekter. Vaggeryds kommun är en kommun där 
människor ska mötas istället för att hållas isär av fysiska 
och i många fall också sociala barriärer.

1038



32 Utvecklingsinriktning

KOMMUNIKATIONER
En av de viktigaste faktorerna för hållbar utvecklingen av 
våra orter såväl som landsbygd, är kommunikationerna. 
Goda kommunikationsförbindelser mellan bostads 
bebyggelse och arbetsplats är essentiellt för skapandet av 
hållbar och effektiv mobilitet, både vad gäller arbets- och 
fritidsresor. 

Vaggeryds kommun har som målsättning att vara en 
transporteffektiv kommun där planeringen utgår ifrån 
att öka reseandelarna med kollektivtrafik samt gång och 
cykel, så att den nationella miljö- och klimatpåverkan 
minskar. Samtidigt som bilen fortsatt kommer att förbli 
ett viktigt komplement i det framtida transportsystemet.
 
Möjligheten till effektiva och fossilfria transporter är en 
förutsättning för att uppfylla klimatmålen och skapa ett 
fungerande vardagsliv för våra invånare och företagare.  
I enlighet med det här finns goda möjligheter att i  
Vaggeryds kommun minska bilens miljö- och klimat- 
påverkan genom att i planeringen skapa förutsättningar 
för miljövänliga fordon.  

Ett mer klimatsmart, attraktivt och robust transportsystem 
behöver utvecklas för att möta det ökade resebehovet 
såväl som de dagliga godstransporterna som dominerar i 
vår kommun. För att kunna uppnå ett klimatsmart  
transportsystem krävs en bebyggelse- och  
kommunikationsutveckling som synkroniseras och där 
berörda aktörer arbetar för ett gemensamt mål.

Att inneha god lokal, regional och nationell tillgänglighet 
skapar enbart förutsättningar för att bevara och utveckla 
kommunens såväl som Jönköpingsregionens konkurrens-
kraft.
 

Utvecklingsinriktning
Kommunens inriktning för kommunikationer visar 
de viktigaste förbindelserna och bytespunkterna för 
människor eller gods på land. Det är väsentligt att det 
finns goda kommunikationer inom, till och från  
kommunen för såväl företag som boende och besökare.

Ambitionen om en långsiktig befolkningstillväxt medför 
även att sammansättningen av kommunens näringsliv och 
arbetsmarknad förblir en viktig utgångspunkt för  
kommunikationernas utvecklingsinriktning. Inom  
Vaggeryds kommun är det aldrig långt till närmsta  
infrastruktur, men den behöver samtidigt tillgängliggöras 
ytterligare. Därtill är det viktigt att infrastrukturåtgärder 

vidtas innan större bebyggelseexploateringar görs, för att 
långsiktigt undvika försämrad tillgänglighet och fram-
komlighetsproblem i både kollektivtrafiken och på väg- 
näten. För att kunna skapa en lokal tillgänglighet krävs 
därtill tilltalande och funktionella kommunikationsorter 
som förenklar färdmedelsbyten till arbetsplatsen med 
mera.

I Vaggeryds kommun är Vaggeryd, Skillingaryd, Hok, 
Klevshult och Byarum sådana kommunikationsorter, och 
i enlighet med det här har en utvecklingsinriktning tagits 
fram för transportinfrastrukturen, vilken presenteras i 
strukturkartan på nästa sida.

Följande ställningstaganden presenteras i strukturkartan 
genom underkategorierna:

• Förbindelse och bytespunkt för kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken är en viktig stomme i Vaggeryds 
kommuns framtida transportsystem, men för att det 
ska fungera i praktiken krävs goda förbindelser för 
kollektivtrafik. Viktigt att kollektivtrafiken blir ett 
attraktionskraftigt resealternativ med god tillgänglig-
het, säkerhet, hög turtäthet och korta restider. Det ska 
finnas goda förbindelser för spårbunden trafik eller 
varaktigt stomnät för busstrafik både inom central- 
och serviceorterna, men främst även utmed de statliga 
vägarna på landsbygden.  
Det här ställer krav på utbyggnaden av det  
kollektiva transportsystemet, vilket innebär att  
planeringen behöver prioritera kollektivtrafikens 
framkomlighet i strategiska utvecklingsinriktningar 
och skapa tydligt förankrade bytespunkter i  
kommunikationsorterna. Bytespunkter för pendel- 
parkering, spårbunden kollektivtrafik och busstrafik 
ska finnas i Vaggeryd, Skillingaryd, Hok, Klevshult 
och Byarum. 

• Förbindelse för cykeltrafik 
Ett tätt och funktionsblandat samhälle med korta 
avstånd mellan bostad, arbete, service och fritids- 
aktiviteter underlättar för ett hållbart vardagsliv där 
resandet huvudsakligen utgörs av cykeltrafik. Det ska 
därmed finnas ett utvecklat huvudnät för cykelvägar 
och cykelleder i central- och serviceorterna såväl 
som på landsbygden. Viktigt att huvudnäten är gena, 
trafiksäkra och trivsamma för alla åldrar. Samtidigt 
som tydlig trafikseparering och bredare cykelbanor är 
att föregå.  

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Strukturkartorna är schematiska och inte exakt kart-
lagda. Avsikten med strukturkartorna är att synliggöra 
funktioner och samband som följer kommungränsen, 
men även regionala sådana som sträcker sig ut över 
grannkommunerna.

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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• Förbindelse för godstrafik 
Vaggeryds kommun är ett attraktivt lokaliserings- 
alternativ för logistikintensiva verksamheter. Det 
finns ett stort intresse att etablera verksamheter för 
sådana ändamål inom Stigamos industriområde såväl 
som inom kombiterminalen Båramo, just för att båda 
är lokaliserade i anslutning till Europaväg 4 och kan 
nås via landsväg såväl som motorväg. Därtill är en 
strategisk förbindelse för godstrafik Riksväg 30 som 
Vaggeryds kommun bedömer är ett prioriterat stråk ur 
ett regionalt och nationellt perspektiv. 
 
I takt med att det sker en ökad verksamhets- 
etablering, förändras de kommunövergripande  
behoven av framkomlighet för tung trafik och  
kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar hel-
hetslösning för godstransporter i samverkan med  
trafikmyndigheter och andra aktörer. Främst bör  
fokus ligga på att förstärka förbindelserna för  
godstrafik mellan de olika verksamhetsområdena 
inom kommunen, för att sedan kunna granska de 
regionala och nationella förbindelserna och hur  
innovativa samt hållbara transportlösningar kan  
implementeras.

• Förbindelse för övrig persontrafik 
En viktig förbindelse för persontrafik är kommunens 
öst-västliga kommunikationsled som har ett högt 
tryck av in- och utpendlingstrafik. Främst handlar det 
om Väg 152, Nyholmsvägen och Tofteryds- 
vägen. Därtill är ett framtida vägreservat för Väg 152 
möjligt att åstadkomma i riktning mot Nyholms- 

vägen och vidare in mot Båramo kombiterminal, men 
även utmed Södra Park i södra änden av centralorten 
Vaggeryd där Södra Parkvägen kan kopplas samman 
med Storgatan i östlig riktning. För att kommunen 
ska kunna ha en långsiktig beredskap ska utvecklig 
ske vad gäller planeringen av större vägreservat och 
kringfartsleder såsom Götafors. 

• Omlastningspunkt för gods 
I den norra änden av centralorten Skillingaryd finns 
Båramo kombiterminal lokaliserad och är en viktig 
omlastningspunkt för gods. I den här omlastnings-
centralen hanteras godset bland annat från färja till 
järnväg, lastbil till järnväg eller färja till lastbil.  
För Vaggeryds kommun är det viktigt att den här 
kombiterminalen består och utvecklas då den  
genererar en positiv miljöpåverkan, samtidigt som 
den skapar goda möjligheter för den hållbara  
omställningen av godstransporter. 

• Flygplats 
Utveckling ska ske av både civil och militär flygplats.

• Hamn 
Utveckling ska ske av både civil och militär hamn. 
Båramo kombiterminal i den norra änden av  
centralorten Skillingaryd klassificeras som hamn och 
mer information om den framförs här ovan under  
rubriksättningen Omlastningspunkt för gods. 

Hållbar transportomställning
I Jönköpings län står transportsektorn i dagsläget för 45 
procent av de totala utsläppen av växthusgaser.  

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Dessutom är sektorn den mest energianvändande då den 
utgör över 30 procent av länets totala energianvändning. 
Den  
regionala klimat- och energistrategin anger att:

• År 2030 är växthusgasutsläppen från transportsektorn 
minst 75 procent lägre jämfört med år 2010

• År 2030 är andelen persontransporter med kollektiv-
trafik, cykel och gång minst 30 procent

Planeringen har under lång tid primärt utgått från biltrafi-
kens förutsättningar i våra central- och serviceorter.  
Numera utvecklas och utformas den byggda miljön däre-
mot även med utgångspunkt i gång- och cykeltrafikanters 
behov, vilket medför en övergripande planering för håll-
bar mobilitet och hållbar färdmedelsfördelning. 

Vaggeryds kommun är därtill en landsbygdskommun där 
bilen har en central roll, men genom kommun- 
övergripande planering av goda förbindelser mellan olika 
färdmedelsalternativ (såsom bil, buss, tåg, cykel och 
gång) samt ett övergripande reseperspektiv, skapas fler 
hållbara resmöjligheter för alla invånare och därigenom 
förändrade färdmedelsvanor såväl som beteendemönster. 

En landsbygdskommun i förändring
När det moderna samhället fortsatt byggs och trans-
portsystemet successivt reformeras, önskar Vaggeryds 
kommun skapa förutsättning för en hållbar transportom-
ställning i både central- och serviceorterna såväl som på 
landsbygden. 

Ett tätare och mer funktionsblandat samhälle kommer 
genererar en ökad gång- och cykeltrafik samt utbyggnad 
av kollektivt transportsystem som prioriterar kollektiv-
trafikens framkomlighet och skapar tydligt förankrade 
bytespunkter i kommunikationsorterna Vaggeryd,  
Skillingaryd, Hok, Klevshult och Byarum. Därtill främjar 
gång och cykel samt kollektiva färdmedel den sociala 
sammanhållningen inom kommunen, sett till orterna och 
landsbygden, och minskar de sociala avstånden för utsatta 
samhällsgrupper såsom barn och unga. 

På landsbygden ska kommunen fortsatt verka för att det 
ska bli enklare att resa hållbart. Det här medför att lands-
bygden ska tillförses med flexibel och effektiv  
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar i lämplig sträckning 
och säkra hållplatser utmed framförallt de statliga  
vägarna.

Då det inom kommunen förefinns många expansiva före-
tag, däribland flera inom logistikbranschen, ökar trycket 
och förväntningarna vad gäller hållbara och effektiva 
transportsätt. Vaggeryds kommun ser det som en viktig 
framtidssatsning att möjliggöra för fler godstransporter 
via järnväg och förankra omledningsvägar i tätorternas 
mest transportbelastade delar, detta för att minimera  
påverkan och öka effektiviteten. En god bredd och mång-
fald av färdmedelsalternativ som möjliggör en smidig in- 
och utpendling, ökar enbart orternas förutsättningar vad 
gäller företagande och hållbar livskvalité. 
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NATUR- OCH FRILUFTSLIV 
Tillgången till natur- och friluftsliv är av stor betydelse 
för Vaggeryds kommuns attraktionskraft. De gröna och 
blåa miljöerna fyller en flerfaldig roll i samhället och är 
av stor betydelse för att skapa en motståndskraftig sam-
hällsstruktur som kan möta utmaningarna som ett  
förändrat klimat innebär. Biologisk mångfald är en grund-
förutsättning för mänsklig överlevnad och grönblå  
infrastruktur. Välfungerande gröna och blå landskap  
möjliggör en livskraftig biologisk mångfald som genere-
rar viktiga ekosystemtjänster. Därtill är landskapets natur- 
och vattentillgångar kvalitéer som, utöver de ekologiska 
värdena, skapar förutsättningar för en aktiv fritid,  
besöksnäring och attraktiva boendemiljöer.

Naturen framställer ekosystemtjänster och värden som 
behövs för ett hälsosamt och långvarigt liv som främjar 
god folkhälsa. För kommunens invånare kan det inne- 
bära rekreationskvalitet, kultur- och naturupplevelser och 
möjligheten till klimatanpassning. Men även attraktiv och 
trivsam boendemiljö med god tillgång och ett varierande 
utbud av grönblåa miljöer. 

Utvecklingsinriktning
Kommunens inriktning för natur- och friluftsliv  
beskriver övergripande samband för grönblå infra- 
struktur. Det handlar om viktiga funktioner och områden 
som är av värde för rekreation och folkhälsa såväl som 
för natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och flera 
andra ekosystemtjänster.

Vaggeryds kommuns Grönstrukturplan (2020) synliggör 
hur de befintliga gröna strukturer hänger samman, men 
även vilka områden som är viktiga för att tillhandahålla 
de ekosystemtjänster som behövs. Därtill bidrar den till 

att förankra en gemensam syn inom Vaggeryds kommun 
rörande användningen, hanteringen och utformningen 
av vatten och grönska. Den långsiktiga ambitionen är att 
kommunen ska kunna erbjuda de bästa boende- 
alternativen för alla åldrar, vilket ställer krav på att det 
ska finns långsiktigt hållbar, hälsosam och attraktiv livs-
miljö. 

Natur- och fritidsupplevelser har stor betydelse för 
människors hälsa och välbefinnande. Inte bara för att det 
innebär kort- eller långvarig fysisk aktivitet, utan även 
upplevelse och avkoppling. Att bevara och förvalta dessa 
kvalitéer skapar en hållbar, attraktiv och hälsosam  
boende- och livsmiljö. 

Vaggeryds kommun är väl försett med grönblå miljöer, 
men i takt med befolkningstillväxten ökar behovet av 
mångfunktionella naturområden, parker och vatten- 
miljöer som genererar stärkta ekosystemtjänster och 
resiliens inför framtida förändringar. En utmaning som 
planeringen står inför, är både värnandet och utvecklandet 
av de grönblå miljöerna jämnlöpande med att samhället 
växer och markanvändningen görs mer effekt. 
En kommunövergripande utvecklingsinriktning har tagits 
fram för natur- och friluftslivet, vilken presenteras i  
strukturkartan på nästa sida.

Grönstrukturplanen (2020) fungerar som ett kunskaps- 
och planeringsunderlag till denna översiktsplan genom 
underkategorierna:
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Strukturkartorna är schematiska och inte exakt kart-
lagda. Avsikten med strukturkartorna är att synliggöra 
funktioner och samband som följer kommungränsen, 
men även regionala sådana som sträcker sig ut över 
grannkommunerna.

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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Viktigt samband för natur- och friluftsliv 
Inom kommunen finns det mark- och vattenområden som 
har höga ekologiska och sociala värden, dessa ska så 
långt som möjligt bevaras och förstärkas. Bebyggelseut-
vecklingen ska av den här anledningen beakta bevarandet 
av värdefulla natur- och friluftsområden då det medför 
ökad attraktivitet och god livsmiljö. Om natur- och fri-
luftlivsområden påverkas ska de först värderas.  
 
I de undantagsfall som värdefulla natur- och friluftsområ-
den påverkas ska anpassningar göras för att minimera den 
långsiktigt negativa påverkan. Viktigt samband för natur- 
och friluftsliv i Vaggeryds kommun föreligger bland 
annat mellan centralorterna Skillingaryd och Vaggeryd, 
såväl som i den västra och östra delen av kommunen som 
till störst del består av en grönskande landsbygd.  
 
Vaggeryds kommun kännetecknas till stor del av  
naturvistelser, friluftsliv och fysisk aktivitet som utgör 
olika element vilka värderas högt av  
kommuninvånarna. De grönblåa elementen som utgör ett 
funktionsrikt natur- och friluftsliv ska därmed utvecklas i 
samspel med bebyggelseutvecklingen. 
 
Därtill ska allmänhetens tillgång till sjönära lägen och 
andra större vattenmiljöer bibehållas och en varsam 
utveckling som väwrnar om strandskyddet ska förekom-
ma. Användningen av vattenmiljöer ska tillvaratas för att 
fortsatt kunna ge möjlighet till både avkoppling, aktivitet 
och friluftsliv. Samtidigt som goda livsvillkor för djur- 
och växtliv på land såväl som i vatten främjas.  
 
Grönska och vatten är kvalitéer som ska finnas i närheten 
av bostadsområden såväl som i samhällets övriga livsmil-
jöer, både genom ekologisk funktion och i upplevelsevär-
den. I centralorterna Vaggeryd och Skillingaryd kan man i 
planeringen exempelvis ge utrymme åt mångfunktionella 
grönområden och öppna dagvattenlösningar. 

Sammanhängande område för  
natur- och friluftsliv 
Vaggeryds kommun har som målsättning att en  
sammanhängande grönblå infrastruktur ska eftersträvas 
i så stor mån som möjligt, både i central- och serviceor-
terna. I planeringen är det väsentligt att se den grönblå 
infrastrukturen ur ett helhetsperspektiv, därav ska gröna 
och blåa samband av regional och  
lokal betydelse beaktas, värderas och utvecklas.  
Denna infrastruktur är ett nätverk av natur som är avgö-
rande för att uppnå ett fungerande samhälle. 

Kommunens landsbygd är ett sammanhängande område 
för natur- och friluftsliv som domineras av grönblå infra-
struktur, till skillnad från orterna som består av mindre 
grönblå ytor i form av trädgårdar och parker. Planeringen 
ska bevara och förstärka den  
konnektiva grönblå infrastruktur, som sträcker sig från 
landsbygden in mot orterna, så att naturen och dess vär-
den tillgängliggörs ytterligare för alla  
kommuninvånare. Det skapar jämlika och goda förutsätt-
ningar för platsbildningar med fritids- och  
rekreationskvalitet, där både spontan och planerad aktivi-
tet samt vila kan förekomma. Samtidigt som möjligheter-
na till en god klimatanpassning består.

Ett grönblått nätverk
Ekosystemen producerar så kallade ekosystemtjänster, 
vilka påverkar det mänskliga välbefinnandet. Somliga 
tjänster är konkreta, till exempel promenader och bär-
plockning i skogen eller fiske ute på sjön. Andra tjänster 
är inte lika konkreta och synliga, exempelvis hur  
insekter pollinerar våra grödor, att våtmarker fungerar 
som tvättsvampar vid stora regnmängder samt att  
rullstensåsar skapar dricksvatten och att växter renar 
luften. 

Grunden till alla dessa tjänster är de stödjande eko- 
systemtjänsterna. Där ingår biologisk mångfald, livs-
miljöer, ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och 
jordmånsbildning. Fungerar inte dessa basala system 
och funktioner, kommer inte heller ekosystemen kunna 
leverera några av de andra tjänsterna som vi människor 
behöver.

I dagsläget är fragmenteringen av landskapet en av de 
största utmaningarna när det kommer till biologisk mång-
fald, vilket gör det desto viktigare att i planeringen stärka 
befintliga grönstrukturers konnektivitet och etablera nya 
grönblå arealer i de urbana miljöerna.

Att planera grönblått
För att naturen ska kunna fortsätta leverera ekosystem-
tjänster även i framtiden och tillskapa goda livsmiljöer, 
krävs det ett kontinuerligt planeringsarbete vad gäller den 
grönblå infrastrukturen för att bibehålla och stärka den 
biologiska mångfalden inom kommunen. För en  
fungerande grönblå infrastruktur krävs:

• Områden med olika naturtyper: Landskapet  
behöver bestå av flera naturtyper, såsom skog,  
mossar, gräsmarker, vattendrag och sjöar med mera. 

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Utvecklingsinriktning

• Områden av tillräcklig storlek: Naturtyperna ska 
ge plats för livskraftiga bestånd av många olika arter, 
med stor genetisk variation.

• Områden med sammanhängande koppling:  
Ekologiska samband ska upprätthållas så att samspel 
kan uppstå mellan arter och deras livsmiljöer.

Dessa tre punkter kan sammanfattas med orden:  
en fungerande grönblå infrastruktur!

AVSLUTNING
Utvecklingsinriktningen är översiktsplanens all- 
omfattande och långsiktiga del, vilken synliggör den 
kommunövergripande utvecklingen och intentionerna.  
I nästkommande Kapitel 3 om mark- och vatten- 
användning fördjupas och åskådliggörs dessa intentioner 
ytterligare.
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I mark- och vattenanvändningskartan ska grunddragen i den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden för bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder för 
hela kommunen redovisas. Mark- och vattenanvändning är en av ÖP-modellen 2:1 tre 
aspekter.

Översiktsplanen ska redovisa avsedd användning av 
mark-och vattenområden i hela kommunen. Områdes- 
användningen kompletteras med det övergripande trans-
portsystemet. Detta avsnitt hanterar även hur  
kommunen har för avsikt att använda, utveckla och  
bevara den byggda miljön. Observera att gränserna  
mellan de olika användningarna är ungefärliga. Den 
exakta avgränsningen görs vid detaljplaneringen eller i 
andra enskilda ärenden.

Mark- och vattenanvändningen delas in i fyra olika  
användningstyper: 
• Bebyggelse
• Transportinfrastruktur
• Grön och blåstruktur
• Landsbygd

Dessa användningstyper delas sedan in i under- 
kategorier för att redovisa förslag på ny avsedd  
användning av mark-och vattenområden samt mark- 
användning för den byggda miljön. Mark- och vatten- 
användningen kan ha pågående eller utvecklad och  
ändrad användning.

Pågående användning
Huvudsyftet är att pågående markanvändning bibehålls. 
Förtätning och kompletterande användning kan tillåtas 
om det inte innebär väsentlig förändring av områdets 
användning och karaktär.

Mark- och vattenanvändning

ÖP-modellen version 2.1
Nu gällande version av ÖP-modellen är 2.1, som  
publicerades i augusti 2020. ÖP-modellen inne- 
håller i dagsläget endast rekommendationer kring hur 
plankartan kan byggas upp och vilka begrepp som är 
lämpliga att använda. Modellen är på sikt tänkt att 
utvecklas vidare och då även inkludera  
rekommendationer för planbeskrivningen och  
anpassas bättre även för regional fysisk planering.

Många kommuner har utvecklat digitala översikts- 
planer eftersom fördelarna och möjligheterna är stora. 
Om varje del av samhällsbyggnadsprocessen blir 
digitalt tillgänglig bidrar det till minskat dubbelarbete 
och att information kan återanvändas. En mer enhetlig 
översiktsplanering gör det lättare för kommunerna att 
utbyta erfarenheter och kan bidra till att höja  
kompetensen och ge högre kvalité till de översikts- 
planer som tas fram. 

På Boverkts webbplats kan du läsa mer om  
ÖP-modellen. 
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Utvecklad och ändrad användning
Utvecklar och förstärker utifrån den användning som 
redan finns på platsen, till exempel förtätar ett område 
med fler bostäder eller att området får ett större utbud av 
servicefunktioner.

Det kan också innebära också ny exploatering av ett om-
råde eller omvandling av ett bebyggt område, till exempel 
från verksamheter till bostäder.

Riktlinjer
En översiktsplan ska presentera och redogöra för den 
förändrade mark- och vattenanvändningen. Det innebär 
att riktlinjerna främst ska avse sådant som har med detta 
att göra. Det kan vara lokalisering, fysisk utformning av 
områden, kopplingar mellan olika funktioner, stråk och så 
vidare. Oftast finns det andra kommunala planer och  
program som kan redovisa mer detaljer inom olika  
ämnesområden, exempelvis centrumutveckling, bostads-
försörjning, vattenplanering eller vägplanering.  
Detaljeringsgraden för riktlinjerna är att de ska vara  
allmänna och övergripande. 

Riktlinjerna ska endast vara vägledande för den  
kommande fysiska planeringen. Det som nämns i rikt- 
linjerna är inga skallkrav. Riktlinjerna ska fungera som en  
påminnelse kring vad kommunen ser som det viktigaste 
inom fysisk mark- och vattenplanering, och vad som bör 
tas med i kommande diskussioner kopplat till detta.  
De kan också vara hjälpmedel för de olika för- 
valtningarna och bolagen inom kommunen, samt vara  
intressant att ta del av för externa exploatörer som vill 
veta mer om kommunens prioriteringar och synsätt. 

Tidshorisont 
Översiktsplanen har ingen fastslagen tidshorisont för 
genomförande. För användningstypen bebyggelse  
preciseras en utbyggnadsordning i tre steg så att  
kommunen tillsammans med andra aktörer kan samordna 
resurser på ett hållbart och effektivt sätt. Översiktsplanens 
utbyggnadsområden pekar ut vad som ska byggas ut på 
kort och medellång sikt, samt vad som är nästa steg på 
lång sikt. Detta ska vara vägledande för satsningar, på- 
verkan, styrning och fortsatt planering.

Utbyggnadsområden som prioriteras på kort sikt och 
medellång sikt har sammantaget den omfattning som 
krävs för att möjliggöra en hållbar befolkningstillväxt i 
kommunen.
• Kort sikt innebär att kommunen är redo att börja 

utveckla och vid behov av vidare planering bör detta 

prioriteras. Planering och utbyggnad kan påbörjas 
omgående men området som helhet kan byggas ut på 
längre sikt.

• Medellång sikt innebär att kommunen inte är redo att 
börja utveckla området omgående. Vidare planering 
kan påbörjas för att skapa god framförhållning men är 
inte prioriterat. Vid intresse och om det anses  
lämpligt kan planering och utveckling för delar av 
området påbörjas tidigare men som helhet bör om- 
rådet utvecklas först på lite längre sikt. 

• Utbyggnadsområden som pekas ut på lång sikt är 
sådana områden som ligger utanför planerings- 
horisonten, det vill säga som kan utvecklas i nästa 
steg när kommunen och staden växer utöver den  
planeringshorisont som översiktsplanen utgår ifrån. 
De prioriteras således efter de områden som är ut- 
pekade på kort och medellång sikt.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Mark- och vattenanvändning

BEBYGGELSE
Bebyggelse delas in i tre olika typer: 
• Mångfunktionell bebyggelse
• Sammanhängande bostadsbebyggelse
• Verksamheter och industri

Mångfunktionell bebyggelse
Mångfunktionell bebyggelse är en samlad redovisning för 
bebyggelse. Områden för Mångfunktionell be- 
byggelse har stads- och tätortsmässig karaktär och 
innehåller många olika servicefunktioner tillsammans 
med bostäder. Bebyggelsen är ofta indelad i kvarter 
åtskilda av gator, eller har en kvartersliknande struktur. 
Kvarteren består av bebyggelse som är relativt tät och  
högre i förhållande till övrig bebyggelse. Detta till- 
sammans med en stor funktionsblandning skapar förut-
sättningar för arbetsplatser och flöden. Trafik- och  
parkeringsytor, parker, kultur-, idrotts- och fritids- 
anläggningar ingår. Områden för Mångfunktionell  
bebyggelse är prioriterade för god uppkoppling och till-
gänglighet med gång-cykel- och kollektivtrafik.

För Vaggeryds kommun innebär mångfunktionell  
bebyggelse områden med en variation av bostäder, cen-
trumändamål, samhällsviktiga ändamål eller verk- 
samheter som är förenliga med bostäder. Kommunens 
tankar kring utveckling för mångfunktionell bebyggelse 
kan utläsas i mark- och vattenanvändningskartan under 
ställningstagande.

Mångfunktionell bebyggelse i mark och vattenanvänd-
ningskartan delas in i följande underkategorier för  
Vaggeryds kommun:

Bostäder: Olika former av boende av varaktig karaktär.

Centrum: Kombinationer av handel, service, tillfällig 
vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig 
verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara 
lätta att nå.

Begravningsplats: Områden för begravningsändamål.

Verksamheter: Områden för service, lager, tillverkning 
med begränsad omgivningspåverkan.

Besöksanläggning: Områden för verksamheter som 
riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa 
verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med  
tillhörande byggnader och övriga besöksanläggningar.

Skola: Förskola, fritidshem, skola och annan jämförlig 
verksamhet.

Tillfällig vistelse: Alla typer av tillfällig övernattning 
samt konferensanläggningar.

Vård: Områden för vårdverksamhet som avser 
människor.

Annat samhällsviktigt ändamål: Områden för total- 
försvarets militära del, räddningstjänsten och liknande 
samhällsviktiga ändamål. Det ska alltid anges vilken av 
dessa användningar området är till för.

Foto: Vaggeryds kommun 
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Utvecklingsområden för Vaggeryds kommuns över-
siktsplan, Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområdena som pekas ut som utvecklad och 
ändrad markanvändning för mångfunktionell bebyggelse 
ger möjlighet till sammanlagt cirka 1800 nya bostäder 
och plats för utveckling av kommunal service samt  
diverse verksamheter enligt underkategorierna ovan.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Områden för Sammanhängande bostadsbebyggelse består 
huvudsakligen av bostäder och har en tydlig beroende-
relation till närliggande orter och karaktäriseras av en 
övervägande andel nattbefolkning och fler utpendlare än 
inpendlare.

bostadsområden som huvudsakligen består av bostads- 
bebyggelse, men där en eller ett fåtal servicefunktioner 
kan förekomma. Även mindre grönområden och lokal- 
och bostadsgator ingår i användningen. 

Kommunens tankar kring utveckling gällande samman-
hängande bostadsbebyggelse kan utläsas i mark- och 
vattenanvändningskartan under ställningstagande. 

I sammanhängande bostadsbebyggelse ingår även de  
områden på landsbygden som identifierats som samman-
hållen bebyggelse och där bygglov krävs vid tillbyggnad 
och nybyggnad av komplementbyggnad enligt PBL 9 kap 
6§. 

Enligt definitionen i plan- och bygglagen 1 kap. 4 § så är 
en sammanhållen bebyggelse en bebyggelse med minst 3 
byggnader på tomter som gränsar till varandra eller skiljs 

åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Boverket har gjort ett förtydligande om när det blir en 
bygglovspliktig sammanhållen bebyggelse enligt nedan:
En bebyggelse är ”sammanhållen bebyggelse där bygglov 
behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 
bebyggelsen” om båda nedanstående kriterier är  
uppfyllda:
• en bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus

• de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller 
åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt

Vid utredning av vilka områden som ska omfattas så har 
hus tolkats som bostadshus, d.v.s. komplement- 
byggnader har inte räknats med. Då komplement- 
byggnader inte räknats med har vi utgått från en  
bebyggelsegrupp med minst 10 byggnader.

Sammanhängande bebyggelse i mark och vatten- 
användningskartan delas in i en underkategori för  
Vaggeryds kommun.

Bostäder: Olika former av boende av varaktig karaktär.

Utvecklings områden för Vaggeryds kommuns 
översiktsplan, Sammanhängande bostadsbebyg-
gelse 
Utvecklingsområdena som pekas ut som utvecklad och 
ändrad markanvändning för sammanhängande bostads 
bebyggelse ger möjlighet till sammanlagt cirka 1400 nya 
bostäder i Vaggeryds kommun.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Mark- och vattenanvändning

Verksamheter och Industri
Områden för Verksamheter och industri är områden för 
verksamheter som inte bör blandas med bostäder.  
Verksamheterna i den här användningen kan vara  
störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar 
tung eller stor mängd övrig trafik och är därmed inte 
förenliga med bostäder. Här ingår såväl traditionella 
industriområden som större handelscentrum och annan 
verksamhet.

Kommunens tankar kring utveckling kan utläsas i mark 
och vattenanvändningskartan under ställningstagande 
och anges via underkategorin. Verksamhet och industri 
i mark- och vattenanvändningskartan delas in i följande 
underkategorier för Vaggeryds kommun:

Företagsområde: Samling av flera mindre verksamheter 
som sammantaget inte bedöms vara förenlig med andra 
användningar.

Transportintensiv verksamhet: Områden för extern- 
handel, storpartihandel, logistikanläggningar och liknade.

Materialutvinning: Områden där det sker utvinning av 
naturmaterial, både för markområden och vattenområde, 
som till exempel gruvor, täkter med mera.

Omgivningspåverkande och tillståndspliktig  
verksamhet: Områden för verksamheter som påverkar 
omgivningen med buller, lukt, vibrationer etcetera.  
Kräver oftast tillstånd för att bedriva sin verksamhet.

Utvecklingsområden för Vaggeryds kommuns 
översiktsplan, Verksamheter och industri
I Vaggeryds kommun finns en lång tradition av att låta 
idéer bli verklighet. Entreprenörsandan och uppfinnings-
rikedomen i regionen är känd och här finns bland annat 
en stark möbel- och metallindustri. Det strategiska läget 
vid E4:an mitt emellan Jönköping och Värnamo gör  
kommunen attraktiv för företag och framförallt för lager 
och logistik. Utvecklingsområdena som pekas ut som 
utvecklad och ändrad markanvändning är kommunens 
kommande utredningsområden för verksamheter.  
Utvecklingsområdena ger möjlighet till runt 550 hektar 
mark på kommunens strategisk mest lämpliga platser för 
verksamheter. 
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Vaggeryd–Utvecklad och ändrad mark- 
användning

Mångfunktionell bebyggelse 

Tidshorisont kort sikt:
1. Centrum västra och östra. Vaggeryds centrum är ett 

utvecklingsområde för förtätning av bostäder, handel 
och service. Effektiv markanvändning och tätbe- 
byggelse förespråkas. Kommunen bör ta fram ett  
centrumutvecklingsprogram som beskriver möjlig-
heterna för en fortsatt utveckling av orten. Viktiga 
aspekter att ta hänsyn till är näringslivets fortsatta 
utveckling i samspel med bebyggelse. Infrastruktur 
och förbättrade gång- och cykelstråk. Fler mötes-
platser samt mer grönstruktur i centrummiljöer och 
inom centrala bostadsområden. Kommunen är delvis 
markägare.

2. Kvarteret Oden m.fl. Förtätning i centrum genom 
exempelvis Bostäder, Vård, skola, samhällsviktigt 
ändamål, räddningstjänst. Området består idag av 
verksamheter, sim- och sporthall, räddningstjänst 
samt familjecentral. Området ligger nära kollektiv-
trafik och centrum. Strategisk plats för utveckling av 
samhällsviktiga funktioner. Då befintliga verksam- 
heter inom vård och räddningstjänst finns kan 
samnyttjade åtgärder vidtas. Effektiv mark- 
användning och tät bebyggelse förespråkas. Hänsyn, 
utrednigsområde för förorenad mark. Kommunen är 
delvis markägare.

3. Götastrand 1:1, Ålen 1 m.fl. Förtätning utmed  
Jönköpingsvägen och vid Fenix. Utveckling- och 
förtätningsområde för bostäder och skola. Området 
ligger nära kollektivtrafik och servicefunktioner.  
Strategisk plats för förtätning av bostäder utmed  
Jönköpingsvägen. Effektiv markanvändning och tät 
bebyggelse förespråkas. Förtätning av skoländamål 
vid Fenix, viktigt område för utveckling av  
kommunens gymnasieskola. Hänsyn ska säkerställas 
från buller utmed Jönköpingsvägen samt järnväg. 
Linnarbäckens våtmarksområde och det gröna  
stråket, Linnarbäcksstråket utpekat i kommunens 
Grönstrukturplan. Kommunen är delvis markägare.

 
4. Götastrand 1:1. Förtätning och utveckling vid  

Källemoskogen. Utveckling- och förtätningsområde 
för skola och bostäder. Området består av verk- 
samhetsområde samt naturmark. Område med  
strategiskt läge för ny skola nära infrastruktur och  

rekreation- och naturområde intill befintlig  
bebyggelse. Viss utveckling av bostäder i området 
kan förekomma. Hänsyn ska tas platsens närliggande 
naturvärden. Utredningsområde för förorenad mark. 
Kommunen är delvis markägare.

5. Östermo 1:5. Utvecklingsområde för Kultur och 
friluftsliv intill Vaggeryds Idrottsplats. Utvecklings-
område för centrumändamål samt besöksändamål i 
form av ny sim- och sporthall i Vaggeryd. Området 
består av naturmark intill Vaggeryds Idrottsplats och 
verksamhetsområde. Område med strategiskt läge för 
ny kultur- och fritidsverksamhet nära  
infrastruktur, centrum samt rekreation- och  
naturområde. Samnyttjande funktion med befintlig 
idrottsplats och naturområde. Hänsyn ska tas till  
platsens närliggande naturvärden. Munkaleden 
passerar området, kulturell led. Utrednigsområde för 
förorenad mark. Kommunen är markägare.

6. Gärahov 2:1. Utvecklingsområde Östra strand. Stort 
utvecklingsområde för bostäder, centrum, skola. 
Området består idag av naturmark. Kommunen har 
inlett arbete med detaljplan för området. Hänsyn, 
naturvärden, strandskydd, buller från infrastruktur. 
Kommunen är markägare. 

7. Gärahov 2:1 m.fl. Utvecklingsområde Yggen. Stort 
utvecklingsområde för bostäder, skola, vård och verk-
samheter. Området består idag av naturmark.  
Kommunen har tagit fram ett planprogram för 
området. Hänsyn, strandskydd, utredningsområde 
för förorenad mark. Buller från verksamheter och 
infrastruktur samt hänsyn till lantbruk.  Kommunen 
är markägare.

Tidshorisont medellång sikt:
8. Bäckaskog 9 m.fl. Förtätning i centrum genom 

exempelvis bostäder, service och verksamheter. 
Området består idag av verksamheter. Området ligger 
nära kollektivtrafik och centrum. Strategisk plats för 
utveckling av Vaggeryds centrum. Effektiv mark- 
användning och tätbebyggelse förespråkas. Hänsyn, 
utredningsområde för förorenad mark. Buller från 
järnväg. Kommunen är inte markägare.  

9. Stödstorp 1:1. Förtätning västra strand, bostäder, 
skola. Området ligger intill befintlig bebyggelse och 
infrastruktur i västra Vaggeryd. Området består idag 
av naturmark. Hänsyn ska säkerställas från buller 
ifrån infrastruktur. Kommunen är inte markägare.                                                                
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48 Mark- och vattenanvändning

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tidshorisont kort sikt:
1. Södra Park 1:1. Ålandsö 2:12 Förtätning bostäder på 

Södra Park. Utvecklingsområdet ligger intill befintlig 
infrastruktur och bebyggelse i utkanten av frilufts- 
området. Inom utvecklingsområdet utövas idag 
aktiviteter som ridning, orientering, promenad och 
löpning på naturstigar. Området ligger inte inom 
Friluftsområdets elljusspår. Kommunen bedömer att 
friluftsområdes kvarvarande ca 100 ha är väl tillgodo-
sett för föreningens verksamheter samt ortens tillgång 
till rekreation och folkhälsa. Hänsyn ska tas till natur-
värden, friluftsliv. Kommunen är markägare.

           
2. Stödstorp 1:1. Förtätning Västra strand, bostäder. 

Området ligger intill befintlig bebyggelse och  
infrastruktur i västra Vaggeryd. Området består av 
Naturmark. Kommunen har inlett arbetet med ny  
detaljplan. Hänsyn, Naturvärden, topografi, forn- 
minnen. Kommunen är markägare.

Tidshorisont medellång sikt:
3. Jonstorpsudden 1, Södra Park 1:2. Förtätning  

bostäder. Utvecklingsområdet ligger intill befintlig 
infrastruktur och bebyggelse. Området har ett  
vackert läge och ligger nära kollektivtrafik och 
centrum. Idag finns Vaggeryds vårdcentral och folk-
tandvård på platsen. Hänsyn ska tas till strandskydd, 
buller från järnväg. Kommunen är inte markägare.

Tidshorisont lång sikt:
4. Ålandsö 2:7, Byarums-Bäck 1:21 Lundbyholm. 

Utvecklingsområde bostäder. Området består av 
naturmark, våtmark, sumpblandskog. Området ligger 
utanför befintlig bebyggelse intill infrastruktur.   
Hänsyn ska tas till våtmark. Kommunen är inte  
markägare.

Verksamheter och industri

Tidshorisont kort sikt:
5. Bratteborg 2:1. Utvecklingsområden på cirka 80 

hektar för verksamheter norr om travbanan. Företags-
område, transportintensiva verksamheter samt  
omgivningspåverkande och tillståndspliktiga verk-
samheter. Området består av naturmark, skog. 
Strategisk plats för verksamhetsutveckling nära stor 
kommunikationsled, E4:an. Hänsyn ska tas till natur-
värden. Kommunen är inte markägare.      

      
6. Stödstorp 1:1, Munksjö 1:1. Utvecklingsområde 

på cirka 65 hektar för verksamheter. Väster och öster 
om avfart E:4 Vaggeryd södra. Företagsområde samt 
transportintensiva verksamheter. Området består av 
naturmark, skog. Strategisk plats för verksamhets-
utveckling nära stor kommunikationsled, E4:an. 
Hänsyn ska tas till topografi, naturvärden söder om 
utvecklingsområdet.  Förorenad mark. Kommunen är 
inte markägare

7. Tokarp 3:1. Utvecklingsområde för verksamheter på 
cirka 220 hektar i södra Stigamo öster och väster om 
E:4. Företagsområde, transportintensiva verksam- 
heter samt omgivningspåverkande och tillstånds-
pliktiga verksamheter. Området består av naturmark, 
skog. Strategisk plats för verksamhetsutveckling nära 
stor kommunikationsled, E4:an. Hänsyn ska tas till 
topografi, naturvärden.  Kommunen är inte mark- 
ägare.
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50 Mark- och vattenanvändning

Skillingaryd–Utvecklad och ändrad markan-
vändning

Mångfunktionell bebyggelse 

Tidshorisont kort sikt:
1. Centrum- Storgatan. Skillingaryds centrum med 

delar av Storgatan inkluderad är ett utvecklings- 
område för förtätning av bostäder, handel och service. 
Effektiv markanvändning och tätbebyggelse före- 
språkas. Kommunen bör ta fram ett centrum- 
utvecklingsprogram som beskriver möjligheterna för 
en fortsatt utveckling av orten. Viktiga aspekter att 
ta hänsyn till är näringslivets fortsatta utveckling i 
samspel med bebyggelse. Infrastruktur och  
förbättrade gång- och cykelstårk. Fler mötesplatser 
samt mer grönstruktur i centrummiljöer och inom 
centrala bostadsområden. Kommunen är delvis  
markägare.

2. Räven, Råbocken, Rådjuret. Förtätning utmed 
Fabriksgatan genom exempelvis bostäder, skola, 
besöksändamål, service och verksamheter. Området 
består idag av verksamheter. Området ligger nära 
kollektivtrafik och centrum. Strategisk plats för 
utveckling av Skillingaryd för bebyggelse men även 
för grönstruktur. Effektiv markanvändning och tätbe-
byggelse förespråkas. Hänsyn, utredningsområde för 
förorenad mark. Buller från järnväg. Kommunen är 
delvis markägare.                                 

                                                                                                  
3. Pålen 1:1 Södra slätten. Förtätning i centrum genom 

exempelvis Bostäder och service samt utveckling av 
mötesplats och park. Området består idag av grön-
område intill handel och skatepark. Området ligger 
nära kollektivtrafik och centrum. Strategisk plats för 
utveckling av Skillingaryds centrum. Effektiv  
markanvändning och tätbebyggelse förespråkas.  
Skateparksområdet kan med fördel utvecklas till 
parkmiljö och mötesplats, aktivitetsplats och vara en 
del av nytt utvecklingsområde. Hänsyn ska tas till 
Riksintresse Kulturmiljö Skillingarydsfältet.  
Kommunen är markägare. 

4. Trollberget 1:4 m.fl. Stort utvecklingsområde för  
bostäder, skola (förskola) i södra Skillingaryd.  
Området består idag av naturmark med ett tätortsnära 
grönområde samt ett mindre område med jordbruks- 
mark. Kommunen har inlett arbetet med att ta fram 
ett planprogram för området. Hänsyn ska tas till  
topografi, dagvatten, naturvärden samt Jordbruks- 
mark. Utredningsområde för förorenad mark.   
Kommunen är markägare.  

Tidshorisont medellång sikt:
5. Nålen, Hyveln, Skruven och Vasaparken.  

Förtätning utmed Östra Allégatan och Östra  
Fåglabäcksvägen genom exempelvis bostäder, skola 
(förskola) och verksamheter samt utveckling av  
mötesplats och park. Området består idag av verk-
samheter samt park. Området ligger nära service i 
form av skola och Movalla idrottsplats och inom 
befintliga bostadsområden. Strategisk plats för ut-
veckling av Skillingaryd. Effektiv markanvändning 
och tätbebyggelse förespråkas. Hänsyn, utrednings-
område för förorenad mark. Kommunen är delvis 
markägare.    

6. Lägret 1:5. Utvecklingsområde för besöks- 
anläggning, drivmedelstation. Strategisk plats utmed 
E4 och intill befintlig jämförlig verksamhet.  
Kommunen är markägare.                                                     
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52 Mark- och vattenanvändning

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Tidshorisont kort sikt:
1. Trollberget 1:4 m.fl. Stort utvecklingsområde i södra 

Skillingaryd. Bostäder. Området består idag av natur-
mark med ett tätortsnära grönområde samt ett mindre 
område med jordbruksmark. Kommunen har inlett 
arbetet med att ta fram ett planprogram för området. 
Hänsyn ska tas till topografi dagvatten, naturvärden 
samt Jordbruksmark. Utredningsområde för  
förorenad mark.  Kommunen är markägare.    

Tidshorisont medellång sikt:
2. Backsvalan 1.  Förtätning bostäder. Området ligger 

intill befintlig bebyggelse och infrastruktur i västra 
Skillingaryd. Området består i dag av industrimark. 
Strategisk plats för utveckling av Skillingaryd.  
Effektiv markanvändning och tätbebyggelse före- 
språkas. Hänsyn ska tas till utredningsområde för 
förorenad mark. Dagvatten. Kommunen är inte  
markägare.                 

                                                                                                  
3. Sörgården 1:1, 1:50, 1:36. Utvecklingsområde 

Stenvadet. Bostäder. Området ligger i närhet till 
befintlig bebyggelse men ej i direkt anslutning till 
infrastruktur i västra Skillingaryd. Området består av 
jordbruksmark och naturmark med delvis höga natur-
värden. Kommunen bedömer att området ska prövas 
för bostadsändamål då Riksintresse för totalförsvar 
starkt begränsar samhällets utveckling öster samt 
nordväst om orten. Hänsyn ska tas till jordbruksmark, 
naturvärden, dagvattendamm samt dagvattendiken i 
naturmark. Risk för förorenad mark. Kommunen är 
delvis markägare.           

                                                                                                                           
4. Marielund 1:1 m.fl. Förtätning Fåglabäck  

södra, intill Sturegatan. Bostäder. Området  
ligger intill befintlig bebyggelse och infra- 
struktur i västra Skillingaryd. Området består av jord-
bruksmark och naturmark med delvis höga natur- 
värden. Hänsyn Jordbruksmark, naturvärden, 
Dagvatten. Kommunen är delvis markägare.                                                                                                                                       

Tidshorisont lång sikt:    
5. Fåglabäck 2:1 m.fl. Utvecklingsområde Fåglabäck 

norra, bostäder. Området ligger utanför befintlig 
bebyggelse och utbyggd infrastruktur i nord- 
västra Skillingaryd. Området består av jordbruks- 
mark och naturmark med delvis höga natur- 
värden.  Kommunen bedömer att området ska prövas 
för bostadsändamål då Riksintresse för totalförsvar 
starkt begränsar samhällets utveckling öster samt 
nordväst om orten. Hänsyn ska tas till jordbruks- 
mark, naturvärden. Kommunen är markägare.              

Verksamheter och industri

Tidshorisont kort sikt:
6. Båramo 1:1. Förtätning- och utvecklingsområde på 

cirka 6 hektar för verksamheter väster om befintligt 
verksamhetsområde i norra Skillingaryd. Företags- 
område. Området består av naturmark, skog.  
Strategisk plats för verksamhetsutveckling nära stor 
kommunikationsled, E4:an samt järnväg med  
terminalområde. Hänsyn ska tas till arkeologi 
och naturvärden. Kommunen är inte markägare.                                                                                                                                       
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54 Mark- och vattenanvändning

Hok–Utvecklad och ändrad markanvändning

Mångfunktionell bebyggelse 

Tidshorisont medellång sikt:
1. Hok 2:110, 2:38 m.fl. Förtätning och utveckling 

vid stationen i Hok genom exempelvis bostäder, 
skola, besöksändamål, service och verksamheter. 
Området består idag av blandad bebyggelse och 
till viss del verksamheter. Området ligger intill 
kollektivtrafik. Strategisk plats för utveckling av Hok 
för att skapa en centrummiljö som stärker orten i sin 
framtida utveckling som kommunens tredje största 
tätort. Effektiv markanvändning och tätbebyggelse 
förespråkas. Hänsyn ska tas till utredningsomr de för 
förorenad mark. Buller från järnväg. Kommunen är 
delvis markägare. 

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tidshorisont medellång sikt:
2. Hok 2:119. Förtätnings- och utvecklingsområde 

Öster om Lillholmen. Bostäder. Området ligger intill 
befintlig bebyggelse och utbyggd infrastruktur i  
Norra delen av Hok. Området består av naturmark, 
skog. Hänsyn ska tas till naturvärden, buller från  
infrastruktur, topografi. Kommunen är inte mark- 
ägare.

3. Hok 2:119.  Utvecklingsområde Norr om Lindefors. 
Bostäder. Området ligger utanför befintlig bebyggel-
se och utbyggd infrastruktur i Norra delen av Hok. 
Området består av naturmark, skog samt våtmarks-
partier. Hänsyn ska tas till strandskydd, naturvärden, 
buller från infrastruktur, topografi. Kommunen är inte 
markägare.

Verksamheter och industri

Tidshorisont kort sikt:
4. Hok 2:8. Förtätnings- och utvecklingsområde på  

cirka 4 hektar för verksamheter intill befintligt 
verksamhetsområde i västra Hok. Företagsområde. 
Området består av naturmark, skog. Hänsyn ska tas 
till naturvärden.  Kommunen är inte markägare.                                                                                                                                     
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55
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Mark- och vattenanvändning

Klevshult–Utvecklad och ändrad mark- 
användning
                                               
Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tidshorisont kort sikt:
1. Klevshult 1:121. Förtätning intill Hagshultsvägen. 

Bostäder. Området ligger intill befintlig bebyggelse 
och infrastruktur i östra Klevshult. Området består 
av grönområde. Förtätningsområde med befintlig 
detaljplan. Hänsyn ska tas till buller, lekplats ska inte-
greras eller omplaceras. Kommunen är markägare. 

2. Klevhult 1:121. Utvecklingsområde i västra Klevs-
hult. Bostäder. Området ligger utanför befintlig  
bebyggelse och utbyggd infrastruktur i västra Klevs-
hult. Området består av naturmark skog. Hänsyn ska 
tas till intilliggande skog och jordbruksmark. Buller 
från infrastruktur och verksamhet. Kommunen är 
markägare. 

Tidshorisont medlång sikt
3. Klevshult 1:124, Frostås 1:1. Förtätning intill 

Idrottsplatsen i södra Klevshult. Bostäder. Området 
ligger intill befintlig infrastruktur söder om idrotts-
platsen. Området består av naturmark, skog. Hänsyn 
ska tas till buller från infrastruktur. Befintlig lekplats 
ska integreras eller omplaceras. Kommunen är delvis 
markägare.

Tidshorisont lång sikt
4. Frostås 1:1. Utvecklingsområde i västra Klevshult. 

Bostäder. Området ligger utanför befintlig be- 
byggelse och utbyggd infrastruktur i nordvästra 
Klevshult. Området består av naturmark skog. 
Hänsyn ska tas till områdets avgränsning är baserad 
på intilliggande skog och jordbruksmark. Området 
gränsar till Riksintresse för kulturmiljövård. Buller 
från infrastruktur. Kommunen är inte markägare

Verksamheter och industri

Tidshorisont kort sikt:
5. Klevshult 1:4, 1:193 m.fl. Utvecklingsområde på 

cirka 200 hektar för verksamheter söder om befintligt 
verksamhetsområde i Klevshult.  Företagsområde, 
transportintensiva verksamheter samt omgivnings 
påverkande och tillståndspliktig verksamheter.  
Området består av naturmark, tallskog. Strategisk 
plats för verksamhetsutveckling nära stor  
kommunikationsled, E4:an. Hänsyn ska tas till våt-
mark, naturvärden.  Kommunen är inte markägare.                                                                                                                                  
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56 Mark- och vattenanvändning

Byarum–Utvecklad och ändrad markanvänd-
ning

Mångfunktionell bebyggelse 

Tidshorisont kort sikt:
1. Byarum 1:1. Förtätning- och utveckling vid 

Byarums kyrka. Kyrkogårdsexpansion väster- 
söderut. Området består idag av jordbruksmark. 
Byarums församling har behov av en expansion av 
begravningsplatser. Centralorten Vaggeryd ingår i 
församlingens begravningsområde. Hänsyn att ta 
ställning till; Utvecklingsområdet ligger delvis på 
jordbruksmark. Vaggeryds kommun bedömer att 
kyrkans behov av utveckling är av stort allmänt 
samhällsintresse och placeringen är knuten till 
kyrkans befintliga läge. Därmed bedömer kommunen 
att det allmänna intresset överväger värdet av 
jordbruksmark. Hänsyn, jordbruksmark. Kommunen 
är inte markägare. 

Tidshorisont medellång sikt
2. Gärahov 1:1. Stort utvecklingsområde söder om 

Byarums kyrka. Bostäder, skola, verksamheter, 
service, besöksanläggning och område för 
samhällsviktigt ändamål. Området består idag 
av naturmark, skog. Området ligger intill bra 
infrastrukturstråk för bil och cykel. Strategisk 
plats för utveckling av Byarum och Vaggeryd. 
Kollektivtrafikpunkt är viktig att verkställa för 
hållbara resor inom kommunen och regionen. Hänsyn 
ska tas till naturvärden, buller från infrastruktur. 
Kommunen är inte markägare.    

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tidshorisont kort sikt:

3. Ammelund 1:5. Utvecklingsområde Silverbäcken 
i norra Byarum. Bostäder. Området ligger utanför 
befintlig bebyggelse intill befintlig infrastruktur. 
Området består av Naturmark, tillstordel avverkad 
skog. Detaljplan är påbörjad. Hänsyn. Buller från 
infrastruktur. Kommunen är inte markägare.

Tidshorisont lång sikt
4. Byarum 1:1. Förtätningsområde i norra Byarum, 

bostäder. Området ligger intill befintlig bebyggel-
se och infrastruktur. Området består av naturmark 
och jordbruksmark. Området ligger mellan befintlig 
bebyggelse och ny föreslagen bebyggelse på utveck-
lingsområde Silverbäcken. Kommunen bedömer att 
genom en förtätning skapas en mer hållbar mark- 
användning där infrastruktur ovan och under jord kan 
effektiviseras. Hänsyn att ta ställning till; jordbruks- 
mark. Buller från infrastruktur. Kommunen är inte 
markägare.                                                                                                                   
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58 Mark- och vattenanvändning

Bondstorp–Utvecklad och ändrad markanvänd-
ning

Mångfunktionell bebyggelse 

Tidshorisont kort sikt:
1. Bondstorp 1:26 och 3:54. Förtätning gårdscentra 

Bondstorp, bostäder och service. Utvecklingsområdet 
ligger delvis på Jordbruksmark. Klass 2 och 3 
jordbruksvärdesanalys, Vaggeryds kommun. 
Kommunen bedömer att en placering av mång- 
funktionell bebyggelse med eventuellt centrum- 
ändamål bör ligga centralt placerat. Därmed bedömer 
kommunen att det allmänna intresset överväger 
värdet av jordbruksmark. Hänsyn att ta ställning till; 
jordbruksmark. Kommunen är delvis markägare

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tidshorisont kort sikt:
2. Bondstorp 3:54 och 3:55. Förtätningsområde vid 

Sörängen. Bostäder. Området ligger inom befintlig 
bebyggelse och infrastruktur. Området består av 
naturmark som tidigare pekats ut som ett område med 
höga naturvärde för lövskog. Träden finns inte längre 
kvar i samma utsträckning och kommunen bedömer 
att genom en förtätning skapas en mer hållbar  
markanvändning där infrastruktur ovan och under 
jord kan effektiviseras bättre. Hänsyn ska tas till  
vattenskyddsområde. Kommunen är inte markägare.

3. Bondstorp 1:28. Förtätning intill Bondstorps  
camping. Bostäder. Området ligger intill befintlig 
bebyggelse och infrastruktur mellan väg 846  
(Månsarpsvägen) och campingen. Naturområde med 
ädellövskog och ingår i värdekärna/värdenätverk för 
lövskog. Hänsyn ska tas till naturvärden. Kommunen 
är inte markägare 

Tidshorisont medellång sikt
4. Bogla 1:3. Utvecklingsområde söder om Bondstorp. 

Bostäder. Området ligger nära befintlig bebyggelse 
och infrastruktur intill väg 846 (Månsarpsvägen) 
och nära campingen. Området består av naturmark, 
barrskog. Hänsyn ska tas till naturvärden. Kommunen 
är inte markägare                                                                                                                  

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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Foto: Namn Efternamn

Svenarum–Utvecklad och ändrad markanvänd-
ning

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tidshorisont medellång sikt:
1. Svenarum 2:1. Utvecklingsområde öster om skolan. 

Bostäder. Området ligger nära befintlig bebyggelse 
och intill infrastruktur. Området består av naturmark, 
barrskog. Hänsyn ska tas till topografi, naturvärden, 
friluftsliv. Kommunen är inte markägare.

Åker–Utvecklad och ändrad markanvändning

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tidshorisont kort sikt:
1. Åker 1:1. Utvecklingsområde Långasjöområdet. 

Bostäder. Området ligger utanför befintlig bebyggelse 
och infrastruktur intill en av kommunens badplatser. 
Området består av naturmark, barrskog. Hänsyn ska 
tas till topografi, naturvärden, friluftsliv. Kommunen 
är inte markägare.

 Åker 1:1. Planerad vattentäkt i åker.

Tofteryd–Utvecklad och ändrad markanvänd-
ning

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Tidshorisont medelång sikt:
1. Tofteryd 4:1. Utvecklingsområde öster om kyrkan. 

Bostäder. Området ligger nära befintlig bebyggel-
se och infrastruktur. Området består av naturmark, 
barrskog. Hänsyn ska tas till topografi, naturvärden. 
Kommunen är inte markägare.

2. Tofteryd 4:1. Utvecklingsområde Söder om Ekhult. 
Bostäder. Området ligger nära befintlig bebyggel-
se och infrastruktur. Området består av naturmark, 
barrskog. Hänsyn ska tas till topografi, naturvärden. 
Kommunen är inte markägare.

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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Riktlinjer för bebyggelseutveckling
Bostadsutveckling – För mer detaljerade planer för  
kommunal bostadsutveckling, se kommunens Bostadsför-
sörjningsprogram. 
• Kommunen ska marknadsföra och synliggöra möjlig-

heter till boende i samtliga delområden. 

• I Vaggeryds kommun är friheten att kunna bo och 
leva där man önskar av största vikt. Landsbygden i 
vår kommun är en eftertraktad plats att bosätta sig 
på och vi vill öka möjligheten till nybyggnation på 
platser där det är lämpligt och möjligt. 

• I strandområden utanför tätorter med flertalet tomter 
( ca. 20 st. eller mer), där markförutsättningarna inne-
bär hög genomsläpplighet, bör det inrättas en  
gemensam vatten- och avloppsanläggning för att  
möjliggöra ytterligare bebyggelse på landsbygden.  

• Kommunen ska prioritera att exploatera och förtäta 
områden som avser redan ianspråktagen mark för att 
hushålla med de ändliga markresurserna och värna 
om gröna ytor. Kommunen är positiv till yteffektiva 
lösningar med förtätning på höjden samt parkerings-
möjligheter i bottenplan på flerfamiljsfastigheter. 

• Kommunen bidrar och ställer sig positiv till förtät-
ning av centrala fastigheter med bostäder och lokaler 
för kulturaktiviteter. Detta stärker underlag till  
service i centrum, möjliggör hållbara resor i  
vardagen och hushålla med mark. Kommunen redovi-
sar lämpliga områden i Bostadsförsörjningsprogram-
mets handlingsplan. 

• Kommunen ska utvärdera äldre detaljplaner med  
syftet att identifiera de som kan vara lämpliga att  
ändra med avsikt att underlätta förtätning och  
effektivare markanvändning.

• Ny bebyggelse ska anpassa sig till förutsättningar 
som platsen och landskapet ger exempelvis i form av 
topografi, vegetation och eventuell befintlig  
bebyggelses karaktär.

• Nya bostadsområden ska ge möjlighet till varierat 
bostadsutbud och eftersträva blandade boendeformer 
d.v.s. småhus, flerfamiljshus av olika storlek och 
ägandeform.

• I tätorterna lokaliseras nya bostadsområden primärt i 
områden som har god tillgång till kollektivtrafik. 

Lokalförsörjning – För mer detaljerade planer för kom-
munal bostadsutveckling, se kommunens lokalförsörings-
program. 
• Lokalförsörjning och dess behov ska alltid finnas 

med vid framtagning av nya detaljplaner inom mång-
funktionell bebyggelse.

• Kommunen ska ha en planberedskap för skola, vård 
och omsorg med en tidshorisont på 15 år framåt, för 
att säkerställa en långsiktig kommunal servicegrad. 

• Kommunen ska säkerställa ett långsiktigt utbud av 
fritidsfaciliteter genom att avsätta plats för sim- och 
sporthall, utställningslokaler m.m. Kommunen ska ha 
en planberedskap för 15 år framåt, för att säkerställa 
en långsiktig kommunal servicegrad. 

• Skolmiljöerna i Vaggeryds kommun ska innefatta en 
hög kvalitet på såväl inomhus- som utomhus- 
miljöerna som bidrar till god hälsa och lärandemiljö.

• Mark för ny räddningstjänststation ska även  
fortsättningsvis vara placerad centralt i Vaggeryd.

• Vårdcentralen i Vaggeryd ska flyttas till ett mer  
centralt läge.

Näringsliv och arbetsmarknad – För detaljer, se den 
kommunala näringslivsstrategin och idékatalog för  
centrumutveckling.
• Hela kommunen skall vara levande och det ska  

erbjudas ett varierat utbud av lokaliserings- 
möjligheter för olika näringslivsbehov.

• I Vaggeryds kommun ska ytkrävande verksamheter 
lokaliseras längre ut i samhällena, med närhet till 
viktig transportinfrastruktur så som motorväg, riks-
väg, andra större vägar och järnväg. Kommunen ska 
underlätta för industrin att växla från transporter på 
väg till järnväg. Kommunen arbetar proaktivt för fler 
stickspår till järnväg.      

• Kommunen ska arbeta för att ha planberedskap av 
verksamhetsmark och verka för ett gott utbud av 
lokaler för ett varierat småföretagande i hela  
kommunen. 

• Kommunen skall även i fortsättningen värna om ett 
levande centrum med handel, service och gröna upp-
levelsekvalitéer i tätorternas centrummiljöer. 

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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• Det stationsnära läget ska även vara en plats där  
caféer, restauranger och liknande ges plats i detalj- 
planeringen. 

Beredskap i bebyggelsen 
• Vid utformning av bebyggelse och vägnät ska fram-

komlighet särskilt beaktas till tilltänkta järnvägs-
sträckningar, båtiläggningsplatser/pumpplatser och 
tilltänkta badplatser. 

• Bebyggelse med hög risk för bränder, så som höga 
bostadshus utan särskilda åtgärder eller riskintensiv 
industri, bör placeras nära brandstationerna. 

Barnperspektivet
• Barnperspektivet ska finnas med i all fysisk planering 

som kan komma att beröra barn. 

• Barnperspektivet ska primärt säkerställas genom  
direkt dialog med barn. Exempel är att ställa frågor 
om barns möjlighet till att röra sig i den fysiska  
miljön mellan sina målpunkter och barns närmiljö.

• Lekvärdesfaktorn ska användas som ett verktyg vid 
utformande av förskolemiljöer i detaljplan.

• Naturområden i närheten till förskolor, skolor, fritids-
hem med naturpedagogiska möjligheter ska övervä-
gas att bli skolskogar. Boverkets rekommendationer 
om barns behov av yta att röra sig på för förskola och 
skola ska efterföljas av kommunen.
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TRANSPORTINFRASTRUKTUR
Transportinfrastruktur inom kapitlet mark- och vatten- 
användning visar det övergripande transportsystemet 
som är viktigt för att åstadkomma en hållbar och ända-
målsenlig bebyggelsestruktur. Den visar på den fysiska 
utbredningen för respektive transportsätt. Kommunens 
ställningstagande kring utveckling kan utläsas i mark- 
och vattenanvändningskartan under ställningstagande.

Transportinfrastruktur i mark- och vattenanvändnings-
kartan delas in i följande underkategorier för Vaggeryds 
kommun:

Järnväg. För såväl persontrafik som godstrafik där typ av 
anläggning kan anges under ställningstagande,  
till exempel bangård, bytesspår etcetera. Järnvägsreservat 
som på olika sätt begränsar mark- och vatten 
användningen på platsen anges med hjälp av ställnings- 
tagande samt avsikten ändrad användning.

Väg. Övergripande vägnät som har betydelse för att  
trafikförsörjningen. Vilken typ av väg som avses kan 
anges i ställningstaganden. Exempel på väg är, riksväg, 
gångfartsområde, bussgata, eller om det gäller ny  
trafikanslutningspunkt för trafikförsörjning av nya större 
bebyggelseområden. Vägreservat som på olika sätt  
begränsar mark- och vattenanvändningen på platsen  
anges med hjälp av ställningstagande samt avsikten änd-
rad användning.

Gång- och cykelväg. Blandad gång- och cykeltrafik.
Cykelväg. Renodlad cykelväg, expresscykelväg, cykel-
pendlingsstråk.

Parkering. Vilken typ av parkering kan anges under 
ställningstagande.

Resecentrum. Större nod i kollektivtrafiken. Inkluderar 
resecentrum, centralstation eller större hållplatser och 
stationer som utgör viktiga anslutningspunkter i  
kollektivtrafiksystemet. Dessa kan även indikera lämpliga 
placeringar för till exempel centrumfunktioner.

Flygplats. Både militär och civil flygplats.

Hamn. Inklusive anläggningar kopplade till hamn- 
verksamhet, såväl för gods som för persontrafik.

Järnväg
Järnvägen är en viktig del för utvecklingen av  
Vaggeryds kommun och kommunen ser stora möjligheter 
i att fortsätta klimatanpassa gods- och person- 
transporterna framöver. En av de viktigaste åtgärderna i 
kommunens miljöarbete har varit att verka för en  
elektrifiering av sträckorna Värnamo-Jönköping och 
Vaggeryd-Nässjö. Ett arbete som nu aktivt pågår. Frågan 
om en elektrifiering av banan drivs av fyra kommuner 
(Värnamo, Jönköping, Vaggeryd och Nässjö),  
Regionförbundet och Jönköpings länstrafik (JLT).  I detta 
arbete ingår även att banan uppgraderas med fjärrblocke-
ring. Fjärrblockeringen ökar kapaciteten på banan genom 
att tåg kan mötas snabbare och smidigare, vilket medger 
ett effektivare nyttjande av järnvägen. Direkta  
konsekvenser av en elektrifiering och fjärrblockering 
av banan är dels kortade restider och i och med det ett 
förstorat arbetsmarknadsområde, dels effektiviserade 
godstransporter. En ny bana mellan Byarum och Tenhult 
skapar nytta för transportsystemet lokalt, regionalt och 
även nationellt då den kan fungera som en omlednings-
bana för Södra stambanan. När Värnamo-Jönköping och 
Vaggeryd-Nässjö samt nya järnvägssträckning mellan 
Byarum-Tenhult är elektrifierad och utbyggd ökar även 
Vaggeryds kombiterminals attraktivitet. 

Vaggeryds kommun har idag två trafikerade sträckor  
Värnamo-Jönköping med tågstopp i Klevshult,  
Skillingaryd, Vaggeryd samt sträckan Nässjö-Halmstad 
med tågstopp i Klevshult, Skillingaryd, Vaggeryd och 
Hok.

Planskildheter 
Översiktsplanen för Vaggeryds kommun föreslår nya 
planskilda korsningar för motortrafik i Vaggeryd, Hok 
samt Klevshult samt nya planskildheter för gång-och 
cykel i Vaggeryd, Hok och Klevshult. 

Översiktsplanens syfte är att redovisa utvecklingens 
behov och konsekvenser. För att skapa goda, trafiksäkra 
miljöer i linje med översiktsplanens bebyggelseutveck-
ling och järnvägens elektrifiering anser kommunen att 
planskildheter är en förutsättning för detta för att skapa 
säkra och goda trafikmiljöer.
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Resecentrum 
I Vaggeryds kommun finns en större nod som samman-
länkar tågtrafiken i kommunen, Vaggeryds stations- 
område. Stationsområdet kan i framtiden utöver station 
samt större hållplatser, som utgör viktiga anslutnings-
punkter i kollektivtrafiksystemet, även inkludera rese- 
centrum. 

Väg                                                                                                    
Med väg menas trafikled avsedd främst för person- och 
godstransporter med bil och andra motorfordon mellan 
och genom orter. Översiktsplanens mark- och  
vattenanvändningskarta redovisar nya väganslutningar 
som föreslås i kommunen och som även visas i  
utvecklingsinriktningen. Övriga lokal-och bostadsgator 
redovisas ej utan är en del av strukturen i mark- 
användningen för mångfunktionell- och samman- 
hängande bebyggelse.

Parkering                                                                                                                                             
En ökad arbetspendling med kollektivtrafik innebär ett 
ökat behov av stations- eller hållplatsnära parkerings- 
platser för cykel eller bil. Vaggeryds kommun är en  
landsbygdskommun vilket innebär att upptagningsområ-
det för arbetspendlare är stort. Den regionala och  
kommunala kollektivtrafikförbindelsen i nordsydlig  

riktning är god med täta förbindelser och att erbjuda 
attraktiva hållplatser ska särskilt prioriteras. Pendlar- 
parkering för motorfordon samt cykel på strategiska  
platser är därför en förutsättning för en fortsatt  
utveckling av hållbara resor. Kommunen ska tillsammans 
med Region Jönköpings län utreda strategiska platser 
för pendlarparkering, för byte mellan bil eller cykel till 
kollektivtrafik.

Cykelväg                                                                                                                                        
Översiktsplanen för Vaggeryds kommun redovisar och 
beskriver nya cykelvägar i kapitel 2, Utvecklings- 
inriktning med tillhörande karta. Cykelvägar är ren- 
odlade expresscykelvägar eller cykelpendlingsstråk  
mellan kommunens orter. För att skapa en helhet behöver 
en tydlig övergång och förankring med tätorternas gång- 
och cykelvägar finnas. 

Gång och cykelvägar
För att förbättra förutsättningarna för dig som går eller 
cyklar i Vaggeryds kommun har kommunen en gång- och 
cykelplan. Planen upprättas och revideras av tekniska 
nämnden. Planen visar befintligt gång- och cykelvägnät 
samt förslag om utbyggnad redovisas med en  
prioriteringslista för varje tätort i kommunen. I samband 

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Foto: Namn Efternamn

med att kommunen växer och nya utvecklings- 
områden för bostäder och verksamheter växer fram  
behöver kommunen synliggöra vilka strategiska  
satsningar och åtgärder som bör prioriteras för att stärka 
cyklingen i kommunen.  Gång- och cykelplanen behöver 
därmed vidareutvecklas och revideras. Mark- och  
vattenanvändningskartan visar blandad gång- och cykel-
trafik i enlighet med kommunens gång- och cykelplan. 
Planens utvecklingsstråk redovisas som utvecklad och 
ändrad markanvändning men utan Gång- och cykel- 
planens prioritering. För fullständig information se Gång- 
och cykelplan för Vaggeryds kommun (2020-10-20). 

Flygplats 
I södra delen av kommunen finns befintlig militär flyg-
plats. Inga ändringar i anslutning till platsen föreslås i 
kommunen översiktsplan.

Hamn 
I Vaggeryds kommun finns Båramoterminalen.  
Anläggningen är klassad som hamnverksamhet, p.g.a. sin 
terminalverksamhet. Platsen är en transportnod för såväl 
gods som för godstrafik. Översiktsplanen föreslår en 
mindre utveckling av verksamhetsområdets södra del som 
kan stärka terminalverksamheten.
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Utvecklingsområden för Vaggeryds kommuns 
översiktsplan, Trafikinfrastruktur

Vaggeryd - Utvecklad och ändrad  
markanvändning

Planskildkorsning 
1. Hokvägen. Utvecklingsområde för planskild 

korsning. Planskildhet med syfte att leda 
varuleveranser mot centrum och tung trafik från 
Jönköpingsvägen och Storgatan.  Stärker en nordlig 
infart för Vaggeryds nya utvecklingsområden mot 
centrum via Hokvägen och Karlavägen. 

2. Storgatan. Utvecklingsområde för planskild 
korsning. Planskildhet för bil samt räddningsfordon. 
Eliminerar bilköer och avleder biltrafiken 
från centrumgatorna genom att undergången 
knyts samman med Karlavägen. Syfte att 
skapa en bättre trafikmiljö i centrum och skapa 
utvecklingsmöjligheter för handel, service och 
bostäder i stationsnära läge.

3. Håkan Trulsonsväg. Utvecklingsområde för 
planskild korsning. I en framtid där Halmstad-Nässjö 
banan utvecklas kommer planskildhet krävas för att 
skapa säkra trafikmiljöer och ett bättre flöde. 

Planskild Gång- och cykeltunnel 
4. Ödestuguvägen. Utvecklingsområde för 

planskildkorsning för gång-och cykel. Stärker 
GC-trafikanternas väg mot centrum från 
utvecklingsområdena i norra delen av orten.

Resecentrum – Vaggeryd
5. Utvecklingsområde för stationsområde i Vaggeryds 

centrum. Vaggeryds stationsområde är en större nod 
i kollektivtrafiken. Området kan i framtiden utöver 
station samt större hållplatser, som utgör viktiga 
anslutningspunkter i kollektivtrafiksystemet, även 
inkluderar resecentrum. Området är dessutom en 
lämplig placering för till exempel centrumfunktioner 
för människor på resa.

Väg
6. I samband med ny planskildkorsning vid Storgatan 

föreslås en ny väganslutning Storgatan/Karlavägen 
för att skapa en bättre trafikmiljö på Storgatan, 
effektivisera parkeringsplatser samt ge förutsättningar 
för ett växande centrum. 

7. I samband med ny planskildkorsning vid Storgatan 
ges förutsättningar för trafikförbättringar i 
korsningen Nådastigen/Storgatan. Genom förbättrade 
trafiklösningar exempelvis rondell, på denna plats 
kan kommunen skapa en tryggare och effektivare 
trafikmiljö för trafikanter och framförallt för 
linjebussar.

8. I samband med utvecklingsområdena i norra 
Vaggeryd mot Byarum föreslås en ny placering av 
busshållplats utmed väg 846.

9. Ny vägförbindelse i västra Vaggeryd. Mellan 
E4:an och Stödtorpaån föreslår kommunen 
en vägförbindelse för att avlasta trafiken från 
Bondstorpsvägen. Vägens placering är baserad 
på betydelsen av att spara naturvärden och 
rekreationsområde utmed Stödtorpaåns östra sida. 
I anslutning till vägen är det lämpligt att se över 
behovet av en bullervall utmed E4:an.

10. Ny vägförbindelse mellan Båramo kombiterminal 
och avfart E4 Vaggeryd södra. I anslutning till 
befintligt verksamhetsområde föreslår kommunen 
en ny förbindelse mellan Båramoterminalen och 
E4:an, avfart Vaggeryd södra.  Syftet är att fördela 
trafikföringen från Båramoterminalen och övriga 
verksamhetsområdet och avlasta viadukt och 
rondell. I samband verksamhetsutvecklingen i 
norra Skillingaryd och som förslag södra Vaggeryd 
ser kommunen ett behov av en ny bussförbindelse 
inklusive busshållplats.

Gång och cykelbro över Hjortsjön
11. För att knyta samman Vaggeryds västra delar med  

Gymnasieskola, förskolor, service och centrum samt  
utveckla rekreationsstråken i Vaggeryd är det av 
betydelse att gång- och cykelbron över Hjortsjön 
verkställs. GC-bron stärker trafikanternas resor 
mellan viktiga målpunkter och bidrar till hållbart 
resande. Detaljplan för gång- och cykelbro finns.
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Skillingaryd - Utvecklad och ändrad mark- 
användning

Väg
Ny vägförbindelse mellan Bårano kombiterminal 
och avfart E4 Vaggeryd södra. I anslutning till 
befintligt verksamhetsområde föreslår kommunen 
en ny förbindelse mellan Båramoterminalen och 
E4:an, avfart Vaggeryd södra.  Syftet är att fördela 
trafikföringen från Båramoterminalen och övriga 
verksamhetsområdet och avlasta viadukt och rondell. Se 
karta Transportinfrastruktur, Vaggeryd.

Förbindelse mellan Nyholmsvägen (eventuellt inkl. 
väg 152) och Båramoterminalen, avfart norra E4 
Skillingaryd. Kommunen ser ett behov av att utreda 
vidare för en ny vägsträckning mellan Nyholmsvägen 
och Båramoterminalen för att avleda tung trafik genom 
centralorten Skillingaryd. I utredningen ska även behovet 
av sträckan mellan väg 152 och Nyholmsvägen utredas. 
Se utvecklingsinriktningskarta för kommunikationer.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Hok - Utvecklad och ändrad mark- 
användning

Planskild Gång- och cykeltunnel 
1. Riksväg 30, norra. Utvecklingsområde för gång-

och cykeltunnel under Riksväg 30. Stärker GC-
trafikanternas väg från utvecklingsområdena i norra 
delen av orten mot rekreationsområde och idrottsplats 
i öster.

2. Riksväg 30, östra. Utvecklingsområde för gång-och 
cykeltunnel under järnväg och väg. Stärker gång- och 
cykeltrafikanternas väg till rekreationsområde och 
vidare mot idrottsplats samt golfbanan.

Väg
3. Förbindelse mellan Hokvägen och Riksväg 

30 norr om Hok. I anslutning till befintligt 
verksamhetsområde väster om samhället 
föreslår kommunen en yta för utvidgning av 
verksamhetsområdet, se utvecklad och ändrad 
markanvändning för verksamheter och industri. I 
anslutning till det nya verksamhetsområdet föreslås 
en ny förbindelse mellan den västra sidan av Hok, 
mot Vaggeryd och Riksväg 30. Syfte att avleda 
tungtrafik från Vaggeryd mot Riksväg 30 och vara 

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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Klevshult - Utvecklad och ändrad mark- 
användning

Planskildkorsning
1. Järnvägskorsning södra Klevshul.

Utvecklingsområde för planskild korsning i södra 
Klevshult. I samband med nya utvecklingsområden 
för verksamheter i Klevshult krävs en ny 
planskildhet. Syfte att effektivisera och stärka 
hållbara godstransporter då verksamhetsområden 
föreslås utmed järnväg. Möjlighet till framtida 
stickspår finns.  

Planskild Gång- och cykeltunnel
2. Järnvägskorsning norra Klevshult. 

Utvecklingsområde för planskild korsning för gång-
och cykel. gång- och cykeltrafikanternas väg mot 
utvecklingsområdena i västra delen av orten.

Väg
3. Förbindelse mellan avfart E4 Klevshult och 

verksamhetsområde, inkl. planskild korsning. I 
anslutning till befintligt verksamhetsområde söder 
om samhället föreslår kommunen en större yta för 
utvidgning av verksamhetsområdet, se utvecklad 
och ändrad markanvändning för verksamheter och 
industri. I anslutning till det nya verksamhetsområdet 
behövs en ny väg förbindelse mellan den västra 
sidan av järnvägen och E4:an. Vägen innebär 
även en ny planskildkorsning i södra Klevshult, se 
utvecklingsområden för järnväg.

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Byarum - Utvecklad och ändrad mark- 
användning

Järnväg
Utredningsområde ny järnväg Byarum-Tenhult. 
Under våren 2022 pågår samråd för ny järnväg 
Byarum-Tenhult. Målet med projektet är att restiden 
mellan Jönköping och Värnamo ska understiga 50 
minuter med persontåg. Restiderna mellan Jönköping–
Vaggeryd–Värnamo blir mer konkurrenskraftiga och 
får bättre förutsättningar och möjligheter till tillväxt/
kompetensförsörjning, samt arbets- och studiependling. 
Den nya banan ska byggas som elektrifierat enkelspår 
med en mötesstation mitt på sträckan. Sträckan Byarum – 
Tenhult får max uppgå till 25,8 km och ska dimensioneras 
för en största tillåten hastighet av 200 km/h. 

Planskild Gång- och cykeltunnel
1. Järnvägskorsning södra Byarum. 

Utvecklingsområde för planskild korsning för gång-
och cykel. gång- och cykeltrafikanternas väg mot 
utvecklingsområdena i västra delen av orten. 

2. I samband med utvecklingsområdena i norra 
Vaggeryd mot Byarum föreslås en ny placering av 
busshållplats utmed väg 846.

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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Riktlinjer för transportinfrastruktur
Järnväg 
• Vaggeryds kommun ställer sig bakom det förslag som 

Region Jönköpings län framfört till regeringen  
avseende höghastighetsjärnvägen. Vaggeryds  
kommun har ett avtal med Jönköpings kommun som 
anger att man inom kommunen ska bygga bostäder 
för att stärka resandeunderlaget och bidra till  
regionens utveckling. 

• Elektrifiering av sträckan Värnamo-Jönköping/Nässjö 
samt byggnation av ny järnvägssträckning mellan  
Byarum och Tenhult finns med som namngiven 
investering i den nationella planen för transport- 
infrastrukturen. Arbetet med genomförande av 
investeringarna pågår och kommer att genomföras i 
etapper. 

• Kommunen ska planera långsiktigt för att skapa en 
bra trafikstruktur i tätorterna och peka ut nya plan-
skildheter för bil, transporter samt gång- och cykel- 
banor.  Trafiksäkra lösningar som planskilda  
korsningar eller minst att korsningarna förses med 
bommar ska ersätta oövervakade järnvägskorsningar i 
Vaggeryds kommun.  

Kollektivtrafik 
• Kommunen ska prioritera kollektivtrafik framför 

enskild bilism och arbeta för att göra det enkelt att ta 
sig till stationerna och hållplatser för att sedan resa 
vidare där ifrån. 

• Utpekade kollektivtrafikstråk ska säkerställas för lång 
tid då de utgör en struktur som människor ska kunna 
bygga sina vardagsliv kring och skapa bra vanor. 
Endast väl motiverade och långsiktiga förändringar 
av linjesträckningar får därför komma till stånd.

• Kollektivtrafik och bebyggelseplanering bör stödja 
varandra genom en förtätning längs befintliga  
kollektivtrafikstråk. Hög bebyggelsetäthet och  
besöksintensiva funktioner prioriteras i stationsnära 
lägen. Detsamma gäller längs de starka stråken på 
landsbygden. 

• De gator som ingår i huvudnätet för kollektivtrafik 
ska prioriteras för kollektivtrafik med hög kapacitet, 
framkomlighet, tillgänglighet och komfort. 

• Kollektivtrafikens noder (stationer och större hållplat-
ser) kan utgöra motorer för samhällsutvecklingen.  

I Hok, Byarum och Klevshult är kollektiv- 
trafikens noder avgörande för utvecklingen. 

• Vid utformning av hållplatsmiljöer ska trygghet, 
tillgänglighet och komfort beaktas. Ett ”hela-resan- 
perspektiv” ska beaktas vid planering och håll- 
platserna bör därför kopplas samman med  
angränsande gång- och cykelstråk. Större hållplatser 
ska förses med cykelparkering och väderskydd.  
Kommunen utvecklar sin dialog med Jönköpings 
länstrafik för ökad säkerhet.

• Att erbjuda attraktiva hållplatser ska särskilt  
prioriteras. Kommunen ska tillsammans med Region 
Jönköpings län utreda strategiska platser för pendlar-
parkering, för byte mellan bil eller cykel till  
kollektivtrafik.

• Kollektivtrafikens viktiga stråk på landsbygden samt 
över kommungränsen ska värnas och förstärkas. 
Kompletteringstrafiken/anropstrafik bör utökas i 
framtiden.

Biltrafik 
• Vaggeryds kommun är en landsbygdskommun där 

bilen, oavsett drivmedel, även i framtiden har en roll. 

• Vaggeryds kommun ska i samverkan med regionen 
och trafikverket arbeta för att stärka trafikförbindelse-
stråken för bil, transporter och kollektivtrafik mellan 
öst och väst till E4:an som är noden genom  
kommunen.      

• Vid etablering av bostäder bör, om möjlighet finns 
(markförutsättningar, ekonomi etc.), marken  
användas effektivt genom att förlägga parkering 
under mark.

• Vaggeryds kommun ska arbeta fram en parkerings-
strategi/norm som reglerar hur mycket yta som ska 
avsättas för bilparkering respektive cykelparkering. 
Behovet av bilparkeringsytor kan minskas om  
platserna samutnyttjas av boende, verksamma och be-
sökare, samt om olika mobilitetslösningar tillämpas.

• Vid exploatering i centrummiljöer ska möjligheter 
att skapa yteffektiva parkeringsanläggningar med 
möjlighet till samnyttjande beaktas. Detta för att på 
ett effektivt sätt tillgängliggöra tätorterna och dess 
besöks- och handelsutbud.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET

1079



73

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV ÖP:EN

Mark- och vattenanvändning

Foto: Namn Efternamn

• Kommunen ska i samverkan med Region Jönköpings 
län utreda strategiska platser för pendlarparkering, för 
byte mellan bil, kollektivtrafik och cykel.

• Vaggeryds kommun ska peka ut strategiska platser 
ut för tankstationer som tillhandahåller förnyelsebara 
bränslen.

Cykeltrafik – För detaljer, se den kommunala 
GC- planen. 
• Kommunen prioriterar cyklister som trafikanter.

• Cykelvägar ska ha god framkomlighet samt vara 
säkra, trygga och lättorienterade. 

• Vaggeryds kommun ska i samverkan med  
Trafikverket och Region Jönköpings län verka för 
utbyggnad av fler cykelvägar mellan de mindre  
tätorterna och över kommungränsen. Detta för att 
i större utsträckning möjliggöra att arbetspendling, 
skolpendling och fritidsresor kan ske med cykel. 
Relevanta stråk pekas ut på kartan ”Utvecklings- 
inriktning”.

• Kommunen kompletterar befintliga gång- och cykel-
vägar för att länka samman orternas olika bostads-
områden och tillgängliggöra viktiga målpunkter och 
mötesplatser. Särskilt fokus ska läggas på att tillhand-
hålla säkra cykelvägar till och från skolor, fritids- 
aktiviteter och områden med naturupplevelser.

• Kommunen ska fortsätta att bygga ut huvudcykel-
stråk som underlättar för längre cykelresor mellan 
orter för att underlätta arbetspendling. Cykelvägar 
ska byggas ut allt eftersom industriområden byggs ut.

• Vid planering, nybyggnad och ombyggnad av gator, 
allmän plats och nya områden ska cyklisters  
perspektiv prioriteras högt.

• Antalet cykelparkeringar ska utökas i tätorterna och 
vid bytespunkter med andra trafikslag.  
Cykelparkeringarna ska vara säkra och lättillgängliga. 
Kommunala verksamheter ska alltid kunna erbjuda 
cykelparkering. Parkeringsnormen reglerar hur  
mycket yta som ska avsättas för cykelparkering.

Gångtrafik – För detaljer, se den kommunala 
GC- planen.
• Alla är någon gång under resans gång fotgängare. 

Kommunen ska främja gående som trafikanter och 
det ska ses som ett eget transportslag som ska ha en 
god tillgänglighet i alla orter. 

• Det ska finnas ett väl utbyggt gångvägnät i tätorterna 
och i de mindre orterna som ger möjlighet att gå den 
kortaste vägen.

• Gångstråk ska upplevas säkra, trygga och  
trivsamma för alla, oavsett ålder, kön och fysisk 
förmåga. Gångstråk vid äldreboenden, seniorboenden 
och andra platser där det finns personer med  
funktionsvariationer ska vara särskilt anpassade.  
Promenadslingor behöver markeras så att anhöriga 
och personal som ej känner trakten hittar. 

• Vid planering, nybyggnad och ombyggnad av gator, 
allmän plats och nya områden ska gåendes perspektiv 
prioriteras högt. 

• Särskilt fokus ska läggas på att tillhandhålla säkra 
gångstråk till och från skolor, fritidsaktiviteter och 
naturområden.

• I centrummiljöerna ska det vara tryggt och tillgäng-
ligt för fotgängare.

Barnperspektivet
• Kommunen ska ta hänsyn till kända transportstråk för 

barn mellan deras målpunkter i samhället.  
Kommunen tar fram en ”Barnkarta i GIS” som under-
lag till detaljplaneringen. 
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Foto: Namn Efternamn

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
Detta avsnitt beskriver stommen i kommunens grön- och 
blåstruktur samt markområden avsedda för teknisk  
anläggning. Det är viktigt att ha med sig att den gröna och 
blå stommen alltid kompletteras av olika slags gröna och 
blå miljöer som finns integrerade i bebyggelseområdena. 
Grön- och blåstrukturens ytor och stråk är ofta mång- 
funktionella och levererar många olika ekosystemtjänster. 
De möter ofta såväl ekologiska som rekreativa behov, 
men inte alltid. Det är inte heller alltid möjligt att  
kombinera friluftsliv med naturvård. Därför är det 
motiverat att redan på övergripande nivå ange inriktning 
för grön- och blåområdenas karaktär, innehåll och  
framtida inriktning.

Grön- och blåstruktur i mark och vattenanvändnings-
kartan delas in i följande underkategorier för Vaggeryds 
kommun:
• Grönområde och park
• Natur och friluftsliv
• Sjöar och vattendrag
• Teknisk anläggning

Grönområde och park
Grönområde och Park avser grönområden och naturmark 
i tätortsmiljö som har betydelse för grönstrukturens helhet 
och bör skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö. Kategorin 
innefattar även natur- och rekreationsområden med en 
viss skötsel. Grönområden med särskilt utpekade natur-
värden för människa och miljö såsom rekreation, höga 
naturvärden, klimatanpassningsåtgärder enligt grön- 
strukturplan och naturvärdesinventeringar. 

Natur och friluftsliv 
Under natur och friluftsliv ingår områden med stora 
friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden där natur- och 
landskapsvård bör vara överordnad annan mark- och  
vattenanvändning. Närrekreationsområden samt anlagda 
områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utom-
hus. 

Underkategorier:
• Naturområde: Översiktsplanen visar områden med 

stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden där 
natur- och landskapsvård bör vara överordnad annan 
mark- och vattenanvändning. Inom naturområden 
ingår närrekreationsområden och motionsspår.  
Vaggeryds kommun har två anläggningar med el-
ljusspår, Grönelund samt Friluftsgården Vaggeryd. 
Utöver dessa finns andra områden med utvecklade 
stig-och stråk system för motion och rekreation.  

I kommunens Grönstrukturplan pekas de slingor ut 
som är av betydelse för folkhälsan och kommunens 
invånare.

• Camping :Vaggeryds kommun har två utpekade 
campingplatser. Hjortsjöbadets camping samt Hoks 
naturcamping. Dessutom finns det ett område söder 
om Bondstorp som är planlagd för camping.

• Vandringsled: Genom Vaggeryds kommun går  
Höglandsleden och Munkaleden. För mer information 
se kapitel 4, under kulturmiljövård.

• Badplats: Översiktsplanen synliggör alla badplatser 
i kommunen med kommunal skötsel. Utöver dessa 
finns många fina plaster för bad i kommunens alla 
sjöar och vattendrag.

Sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag skapar översiktsplanens blåstruktur. 
Dessa områden framhävs för dess biologiska funktion och 
är särskilt viktigt att ta hänsyn till dess ekologiska miljöer 
samt för dess betydelse för friluftsliv och rekreation.  
I Vaggeryds kommun finns cirka. 280 sjöar, dammar och 
gölar.  Ungefär 4% av kommunens yta utförs av olika yt-
vattenförekomster. Alla sjöar och vattendrag pekas ut som 
pågående markanvändning. Viktiga vattennära  
miljöer pekas ut i mark och vattenanvändningskartan ut 
som Grönområde, pågående markanvändning. 

Teknisk anläggning
Teknisk anläggning används för områden som försörjer 
samhället med exempelvis energi, vatten och tele- 
kommunikation.

Tekniska anläggningar är grundläggande funktioner för 
ett fungerande samhälle och ska där av pekas ut med 
försiktighet. Det är framför allt anläggningar som kräver 
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stora ytor och där användningen behöver ha företräde 
framför andra användningar för att få ett fungerande  
system som kan pekas ut i översiktsplanen. 
För Vaggeryds kommun synliggörs Teknisk anläggning i 
mark- och vattenanvändningskartan inom under- 
kategorierna, vattenförsörjning (vattenverk) samt  
materialåtervinning (avfallsanläggning, återvinnings- 
central). De redovisas i mark och vattenanvändnings-
kartan som pågående markanvändning. Läs mer om 
vattenförsörjning och Materialåtervinning i kapitel 4, 
Riksintressen, LIS och andra värden.  Underkategorin 
dagvattenhantering (fördröjningsmagasin, dagvatten-
damm) redovisas som pågående samt som utvecklad och 
ändrad markanvändning. Dagvatten och förtätning går 
hand i hand. Det är viktigt att dagvattenfrågorna tas med 
vid förtätningar och utvecklingsområden eftersom detta 
kan vara ett bra tillfälle att lösa befintliga dagvatten- 
problem.

Utvecklingsområden för Vaggeryds kommuns 
översiktsplan, Grön- och blåstruktur

Vaggeryd - Utvecklad och ändrad markanvänd-
ning

Grönområde och park
1. Götastrand 1:1. Linnarbäcken- våtmark. Området 

är en del av Linnarbäckssråket som sträcker sig från 
Hjortsjön till Yggesjön och Gärahovsgölen och för-
binder de båda sjöarna via bäck och våtmark. Linnar-
bäcken mynnar i väster ut i Hjortsjön.  
Runt mynningen är det ett våtmarksområde. Vägen 
fram till Fenix kunskapscentrum kantas av en allé 
och till höger finns det parkmark bestående av klippta 
gräsmattor. Våtmarksområdet skapar tillsammans 
med delar av intilliggande parkmark det bredaste och 
tydligaste gröna stråket i Vaggeryds tätort.  
Utvecklingsområde för våtmark, naturmiljö för  
lärande för skolan/förskola, våtmarkspark. 

2. Götastrand 1:1. Linnarbäcksparken är en av  
Vaggeryds kommuns bostadsnära parker. Området är 
idag ett fint grönt inslag i Vaggeryd utmed  
Jönköpingsvägen. Utvecklingsområde för att fortsätta 
utveckla och stärka området med åtgärder för att öka 
användningen och tillgängligheten i området. 

3. Gärahov 2:1. Grönstråk Linnarbäcken. Ur Ygge-
sjön mynnar Linnarbäcken som fortsätter vidare till 
Linnarsjön inne i Vaggeryd. Möjligheten att gå utmed 
Linnarbäcken till Linnarsjön hindras av att järnvägen 

korsar Linnarbäcken. Kommunen föreslår en ny plan-
skild korsning och GC- port intill området. I samband 
med detta kan Linnarbäckstråket fortsatt utvecklas 
och bindas samman mot Yggenområdet samt genom 
gång-och cykelstråk mot centrum i form av en grön 
entré. 

4. Götastrand 1:1. Källemoskogen är västra Vaggeryds 
tätortsnära rekreationsområde utmed Stödtorpaån. I 
området finns naturområde med biotopvärde.  
Utvecklingsområde för strövområde, motion och 
skolskog med naturmiljö för lärande. 

Natur och friluftsliv
5. Gärahov 2:1. Utvecklingsområde för Natur och  

friluftsliv intill Campingområde vid Hjortsjön.  
Utvecklingsområde för verksamhet med anknytning 
till kultur- och friluftsliv. Området består av natur-
mark intill Hjortsjön. Område med strategiskt läge 
för ny kultur- och fritidsverksamhet i anslutning till 
befintlig camping och badplats. Samnyttjande  
funktion med befintlig verksamhet. Hänsyn ska tas 
till platsens närliggande naturvärden, vatten- 
skyddsområde, strandskydd och kraftledning.  
Kommunen är markägare.  

Teknisk försörjning dagvatten
6. Stödstorp 2:1. Ny dagvattendamm norr om trav-

banan. Med hänsyn till utvecklingsområdena för 
industri i norra delen av Vaggeryd föreslås ett utökat 
dagvattenhanteringsområde med damm eller  
liknande.
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Skillingaryd - Utvecklad och ändrad markan-
vändning

Grönområde och park
1. Pålen 1:1. Naturområde intill Gropabäcken i  

centrala Skillingaryd. Området har tidigare funnits 
med i Grönplan för Skillingaryd samt Grönstruktur-
plan för Vaggeryds kommun. Fortsatt utvecklings- 
område för bostadsnära park med promenadstigar och 
mötesplatser.

Natur och friluftsliv
2. Trollberget 1:1 m.fl. Utvecklingsområde för fortsatt 

tätortsnära rekreation. Stort naturområde med  
varierande topografi och skogsmark. Området nyttjas 
för ridning, mountainbiketräning, orientering,  
promenad/löpning, som strövområde samt av skola 
och förskola som utflyktsmål.

3. Båramo 1:7. Utvecklingsområde för kultur- och 
friluftsliv intill Götaströms Golfbana och Fågelfors-
dammen. Utvecklingsområde för verksamhet med 
anknytning till kultur- och friluftsliv. Området består 
av naturmark intill Fågelforsdammen. Område med 
strategiskt läge för ny kultur- och fritidsverksamhet 
i anslutning till friluftsområde med befintliga stråk, 
leder och golfbana. Samnyttjande funktion med 
befintlig verksamhet. Hänsyn till strandskydd och 
naturvärden. Kommunen är markägare.

Teknisk försörjning dagvatten
4. Fåglabäck 2:1. Ny dagvattendamm i Fåglabäck.  

Med hänsyn till utvecklingsområdena för bostäder 
i nordvästra delen av Skillingaryd samt befintligt 
behov föreslås ett utökat dagvattenhanteringsområde 
med damm eller liknande. 

5. Sörgården 1:4. Ny dagvattendamm i Nya Sörgårds-
området. Med hänsyn till befintlig samt kommande 
bebyggelse för bostäder i västra delen av Skillingaryd 
föreslås ett utökat dagvattenhanteringsområde med 
damm eller liknande. 

 

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Hok - Utvecklad och ändrad markanvändning

Teknisk försörjning dagvatten
1. Hok 2:110, 2:119. Ny dagvattendamm i norra Hok. 

Med hänsyn till utvecklingsområdena för bostäder i 
norra delen av Hok föreslås ett utökat dagvattenhan-
teringsområde med damm eller liknande.

Riktlinjer för Grön- och blåstruktur
Livsmiljöer och biologisk mångfald – För detaljer,  
se Grönstrukturplanen. 

• Vid exploatering och förtätning ska kommunen ta 
hänsyn till platsens förutsättningar i större ut- 
sträckning och se den befintliga grönstrukturen som 
en värdefull resurs. Detta innebär exempelvis att  
spara träd i större utsträckning och jobba med  
naturen. Grönytefaktor används som verktyg i  
detaljplaneringen. 

• Tätorternas framtida exploatering ska sträva efter 
att integrera bebyggelse och grönstruktur i högre 
utsträckning genom att arbeta med allmän platsmark 
för att minimera förlusten av livsmiljöer. 

• Kommunen strävar efter att det finns stråk av natur-
mark längs vägar, gång- och cykelvägar för att stärka 
gräsmarkernas infrastruktur. Ytorna sköts i första 
hand på ett sätt som främjar biologisk mångfald.

• Kommunen jobbar enligt strategin att om träd tas ned 
på kommunala fastigheter i tätorterna, ska åter- 
plantering ske. 

• Kommunen strävar efter att underhålla den blåa  
infrastrukturen på kommunal mark genom skötsel 
och rensning av vattendrag. 

 

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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Mark- och vattenanvändning

Foto: Namn Efternamn

LANDSBYGD
Landsbygd är områden som ytmässigt främst används för 
areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksam-
heter, men där också bostadsbebyggelse och obrukad 
mark kan finnas. 

Vaggeryds kommun är en landsbygdskommun med  
ambitionen att hela kommunen ska växa. Därmed ska 
översiktsplanen ge vägledning och möjligheter för 
utveckling av bostäder på landsbygden. Fler bostäder 
stärker serviceunderlaget och utveckling av turism- 
verksamheter skapar positiva sysselsättningseffekter. 
Båda dessa delar skapar förutsättningar för en hållbar 
landsbygdsutveckling i hela kommunen. Översiktsplanen 
pekar ut sju serviceorter i kommunen varav tre är mindre 
orter eller byar. I anslutning till dessa mindre service- 
orter/byar föreslås fyra stycken utvecklingsområden som 
stärker landsbygden och serviceorterna. 

Utveckling på landsbygden 
Utveckling på landsbygden eller utanför detaljplanerat 
område regleras av bygglov eller bygganmälan enligt 
PBL 9 kap. Inför nybyggnation eller avstyckning på 
landsbygd är det lämpligt att söka ett förhandsbesked. 
Förhandsbeskedet beslutas av miljö- och byggnämnden 
enligt PBL 9 kap § 17 och är ett sätt att tidigt få reda på 
om det du planerar att bygga är lämpligt på den plats som 
du tänkt dig. 

Landsbygden avgränsas även till de mest expansiva 
delarna utav kommunen. Mark- och vattenområde som i 
huvudsak idag användas för areella näringar, rekreation 
och friluftsliv. Tätortsnära landsbygd har stor  
betydelse för ortsbornas kulturella ekosystemtjänster 
genom vardagsmotion och rekreation, sinnlig upplevelse 
o.s.v. Dessa områden är viktiga för befolkningens lång-
siktiga rätt till god folkhälsa men är samtidigt efterfrågad 
mark att exploatera. 

All landsbygd pekas ut som pågående markanvändning. 
För samtliga delar gäller de riktlinjer som kommunen 
upprättat som på olika sätt berör landsbygd.  I de fall där 
riktlinjerna står i konflikt med varandra gäller riktlinjer-
na för den specifika delen. Riktlinjer för landsbygdsut-
veckling presenteras i kapitel 4,Riksintressen, LIS och 
andra värden. Se Riktlinjer för bebyggelseutveckling och 
näringsliv och arbetsmarknad.

Arell näring
Vaggeryds kommun har valt att redovisa mark- 
användningen för underkategorin arell näring, jordbruk-

smark, under landsbygd. Jordbruksmark synliggörs i 
mark- och vattenanvändningskartan och är baserad på 
jordbruksverkets data jordbruksblock och är alla  
pågående markanvändning. Andra underkategorier för 
Arell näring som berör Vaggeryds kommun är Skogs-
bruk. Översiktsplanen synliggör inte markområden för 
skogsbruk då kategorin i stort omfattar hela kommunen 
och berörs därför av generella riktlinjer. Riktlinjer för 
arell näring presenteras i kapitel 4,Riksintressen, LIS och 
andra värden.

Bygga på jordbruksmark
Jordbruk är av nationell betydelse enligt miljöbalkens 3 
kapitel 4 §. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i an-
språk för bebyggelse eller anläggningar endast om:

• Det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls- 
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.

• För enstaka byggnader ska påverkan på jordbruket 
minimeras och byggnation på eller i närheten av jord-
bruksmark måste acceptera viss störning från  
pågående jordbruksverksamhet.

För Vaggeryds kommun är det av vässentlig samhälls- 
intresse att kommunen kan fortsätta utvecklas med ny 
bebyggelse på ett hållbart och klimatanpassat sätt.  
Med detta avses sådant som bidrar till utvecklings- 
inriktningens syfte och fysiska struktur. Samhälls- 
utbyggnad ska främja en ändamålsenlig och samman- 
hållen bebyggelsestruktur som i sin tur leder till att stärka 
central- och serviceorternas serviceutbud och stråkens 
betydelse, vilket skapar goda förutsättningar för håll- 
bara transporter och en hållbar samhällsutveckling. Även 
enstaka byggnation på den rena landsbygden är viktig 
för kommunens utveckling och attraktivitet genom att 
skapa varierade boendemöjligheter. På landsbygden kan 
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man inte hävda väsentligt samhällsintresse vilket innebär 
att det krävs att fler kriterier uppfylls och påverkan på 
jordbruket minimeras. Byggnation på eller i närheten av 
jordbruksmark måste acceptera viss störning från  
pågående jordbruksverksamhet.

Uppförande av enstaka byggnader på brukningsvärd 
jordbruksmark kan vara möjligt utifrån ett sammanvägt 
resonemang baserat på nedanstående punkter:
• Jordbruksblock som är mindre än 1 ha eller flera 

mindre sammanhängande block som tillsammans 
är mindre än 1 ha och inte ligger i anslutning till ett 
brukningscentrum.

• Placering i utkanten av ett större skifte, och som inte 
bedöms påverka jordbruksproduktionen negativt

• Kompletterande bebyggelse som underlättar för lant-
brukets fortlevnad, till exempel ett bostadshus för att 
underlätta generationsväxling.

• Alternativa placeringar har studerats och är inte 
tillfredsställande. Sökande ska skriftligen redovisa 
konsekvenserna av alternativa placeringar och moti-
vera vald placering.

Uppförande av utvecklingsområden eller grupper av 
bebyggelse på brukningsvärd jordbruksmark kan vara 
möjligt utifrån ett sammanvägt resonemang baserat på 
nedanstående punkter:
• Byggnationen anses vara ett väsentligt samhälls- 

intresse som bidrar till översiktsplanens utvecklings-

inriktning och till en sammanhållen  
bebyggelsestruktur då den ligger i anslutning till 
detaljplanerat område eller område som definieras 
som sammanhållen bebyggelse, samt i anslutning till 
befintlig infrastruktur.

• Förutsättningarna för att ta annan mark i anspråk är 
inte tillfredsställande. Förutsättningarna som studeras 
på den alternativa marken ska utgå från 3 kap miljö-
balken.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge – 
LIS områden
Vaggeryds kommun upprättade 2015 ett tematiskt tillägg 
och fördjupning för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS). Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala 
och regionala utvecklingen på landsbygden. LIS är inte 
en markanvändning inom mark- och vattenanvändning.  
LIS-områdena är utvecklingsmöjligheter för bostäder och 
turism inom landsbygd eller i vissa fall sammanhängande 
bebyggelse. Redovisningen i översiktsplanen ska vara 
vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser 
från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i 
detaljplaner. För mer information om kommunens ut- 
pekade områden för LIS, se kapitel 4 Riksintressen, LIS 
och andra värden. För att ta del av hela dokumentet se 
Översiktsplanens fördjupning från 2015. Landsbygdsut-
veckling i strandnära läge, Vaggeryds kommun.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till människors hälsa, säkerhet, och till risken 
för olyckor, översvämning och erosion vid planläggning och byggande. 
Områden med särskilda kvaliteter eller andra för- 
hållanden som det bör tas hänsyn till i den översiktliga 
planeringen samt framtida planering som exempelvis 
detaljplanering och bygglovsprövning redovisas här.

Planläggning och prövning i ärende om lov eller  
förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt skapar god hushållning. Miljöbalkens  
bestämmelser om hushållning med mark- och vatten- 
områden ska tillämpas. Dessa allmänna intressen  
redovisas här om de inte utgör riksintressen, som har ett 
eget kapitel.

Mark- och vattenanvändning redovisar kommunens  
ställningstagande när det gäller avvägningar och  
prioritering mellan allmänna intressen, oftast det all-
männa intresset ändamålsenlig tätortsutveckling och 
annat byggande gentemot bevarandeintressen och areella 
näringar.

Riksintressen, LIS och andra värden

För varje hänsynsområde anges hänsynskategori,  
hänsynstyp och riktlinjer. Det finns fyra hänsyns- 
kategorier:
• Areella näringar
• Natur och kulturmiljövärden
• Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
• Miljö, hälsa och säkerhet

Varje hänsynskategori är i sin tur indelad i olika hänsyns-
typer. Hänsynskategorierna och hänsynstyperna definieras 
i respektive hänsynskategori nedan.

Ytterligare planeringsförutsättningar som ska vägas in i 
för att kunna peka ut lämplig markanvändning redovisas 
som underlag som du hittar i den samlade kartan.
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Foto: Namn Efternamn

Riksintressen, LIS och andra värden

RIKSINTRESSEN
Riksintressen avser geografiska områden, platser och 
enstaka objekt som anses viktiga ur en nationell syn- 
vinkel och därför är skyddade. Det kan exempelvis avse 
områden för vägar, järnvägar, flygtrafik, kulturmiljövård, 
friluftsliv, naturvård, fiske eller mineralresurser.  
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet 
miljöbalken (1998:808).

Att ett område eller funktion är klassat som riksintresse 
innebär i sig inget skydd eller en skarp geografisk av-
gränsning, men att det är av riksintresse innebär att  
området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan  
skada intresset. Riksintressena skyddas genom  
exempelvis kulturminneslagen, kommunalt antagna 
detaljplaner, områdesbestämmelser, naturreservat eller 
genom att vid planering ta stor hänsyn till riksintresset.

Syftet är att de värden som är av riksintresse ska till- 
godoses i den kommunala fysiska planeringen och i andra 
beslut om markanvändning.

I översiktsplanen ska kommunen redovisa de områden av 
riksintresse som finns inom kommunen och hur  

kommunen förhåller sig till dem i sin planering av mark- 
och vattenområden. I översiktsplanen ska det framgå hur 
kommunen avser att tillgodose de redovisade riks- 
intressena. 

Kommunen har möjlighet att i sin planering tolka de 
värden som skyddas av riksintressebestämmelserna och 
ta ställning till hur den utveckling som kommunen vill 
genomföra förhåller sig till dessa värden.

Av staten utpekade riksintressen i Vaggeryds kommun 
samt kommunens ställningstagande framgår nedan: 

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Foto: Namn Efternamn

Riksintressen, LIS och andra värden

Riksintressen – Kommunikation

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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Riksintressen, LIS och andra värden

Riksintresse – Kommunikation – Flyg

NAMN: BESKRIVNING: STÄLLNINGSTAGANDE:
Växjö flygplats Södra delen av kommunen berörs 

av MSA- ytan runt Växjö flygplats 
som är av riksintresse. En så kallad 
MSA-yta (Minimum Sector Altitude) 
utgörs av en cirkel med radien 55 
kilometer räknat från flygplatsens 
landningshjälpmedel. Inom dessa 
ytor kan nya hinder ha inverkan på 
flygtrafiken.

Kommunen avser att tillgodose rik-
sintresset. Vid planering av uppfö-
rande av infrastruktur som potentiellt 
skulle kunna innebära nya hinder 
kommer Luftfartsverket att kontak-
tas.

Jönköping Flygplats Hela kommunen berörs av MSA- 
ytan runt Jönköpings flygplats som är 
av riksintresse. En så kallad MSA-yta 
(Minimum Sector Altitude)
utgörs av en cirkel med radien 55 
kilometer räknat från flygplatsens 
landningshjälpmedel.
Inom dessa ytor kan nya hinder ha 
inverkan på flygtrafiken.

Kommunen avser att tillgodose rik-
sintresset. Vid planering av uppfö-
rande av infrastruktur som potentiellt 
skulle kunna innebära nya hinder 
kommer Luftfartsverket att kontak-
tas.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Riksintressen, LIS och andra värden

Riksintresse – Kommunikation – Järnväg – befintlig station för resandebyte

NAMN: RESANDEUTBYTE REGIONAL  
OCH LOKAL TRAFIK:

STÄLLNINGSTAGANDE:

Vaggeryd Ja Kommunen avser att tillgodose riksintres-
set. Föreslagen bostads- 
utveckling och verksamhetsytor i tätort be-
rör riksintresset avseende att det kommer 
bli ökat resandeunderlag.

Skillingaryd Ja Kommunen avser att tillgodose riksintres-
set. Föreslagen bostads- 
utveckling och verksamhetsytor i tätort be-
rör riksintresset avseende att det kommer 
bli ökat resandeunderlag.

Klevshult Ja Kommunen avser att tillgodose riksintres-
set. Föreslagen bostads- 
utveckling och verksamhetsytor i tätort be-
rör riksintresset avseende att det kommer 
bli ökat resandeunderlag.

Byarum - Kommunen avser att tillgodose riksintres-
set. Byarum är en av de mindre orterna 
som kommunen kommer att satsa på 
avseende bostadsutveckling. Föreslagen 
bostadsutveckling och verksamhetsytor i 
tätort berör riks- 
intresset avseende att det kommer bli ökat 
resandeunderlag.

Bratteborg - Kommunen avser att tillgodose riksintres-
set.

Ekeryd - Kommunen avser att tillgodose riksintres-
set.

Hok Ja Denna station är inte klassad som riksin-
tresse, men spelar en stor roll för kommu-
nens utvecklingsinriktning. Hok är kom-
munens tredje största ort och kommunen 
kommer att satsa på boendeutveckling och 
fortsatt tillväxt av orten med bland annat 
ny för skola, nya lägenheter, verksamheter 
och bostäder. Orten har även besöks- 
anläggningar och turistattraktioner som 
har många nationella besökare årligen.  
Kommunen vill, trots att stationen inte är 
klassad som riksintresse, framhäva den 
befintliga stationens avgörande funktion 
för ortens utveckling.
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Riksintressen, LIS och andra värden

Riksintresse – Kommunikation – Järnväg – befintlig bangård, terminal med mera 

NAMN: GENERELL  
FUNKTIONSBESKRIVNING:

STÄLLNINGSTAGANDE:

Båramo Övriga last- och lossningsplatser samt 
terminaler. Vid Båramo i Skillingaryd 
finns en modern kombiterminal med 
plats för fullängdståg, ny bro över järn-
vägen samt nästan 70 ha industrimark 
med bästa läge vid järnväg och motor-
väg som skapar möjlighet till  
effektivare och miljövänligare  
transporter. Även verksamhetsområdet 
Götafors i Vaggeryd är anslutet till  
terminalen. Terminalen är av riks- 
intresse för kommunikationer och den 
fortsatta utvecklingen kommer att inne-
bära nya arbetstillfällen, ökad tillväxt 
och gynna både näringsliv och  
samhället i stort.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset i 
framtida planering genom att avsätta ny mark för 
verksamheter i anslutning till terminalen och  
vidareutveckla området. Kommunen kommer 
även att utveckla de andra verksamhetsområdena 
som finns i anslutning till järnvägen (exempelvis 
i Klevshult, Skillingaryd, Vaggeryd) för att  
vidareutveckla transportstråket i sin helhet.

Riksintresse – Kommunikation – Järnväg – framtida

NAMN: GENERELL BESKRIVNING: SPECIFIK  
FUNKTIONSBESKRIVNING:

STÄLLNINGSTAGANDE:

Jönköping – Malmö Europabanan är en tänkt 
framtida höghastighets- 
järnväg från Jönköping till  
Helsingborg/Malmö och 
vidare mot Köpenhamn.

Det finns ett antal alternativa 
sträckningar som behöver ut- 
redas vidare. Utpekandet  
baseras bland annat på ut- 
redningen om höghastighets- 
banor (SOU 2009:74).

Vaggeryds kommun avser 
att tillgodose riksintresset 
i enlighet med det Region 
Jönköpings län framfört och 
avtalat om i Sverige- 
förhandlingen. Vaggeryds 
kommun avser vidare att till-
godose riksintresset genom 
att bidra till den bostadstill-
växt som ska ske enligt avtal 
som skrivits med  
Jönköpings kommun.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Riksintressen, LIS och andra värden

Riksintresse – Kommunikation – Järnväg – befintlig

NAMN: BESKRIVNING STÄLLNINGSTAGANDE:
Jönköping – Vaggertd Sträckan Jönköping-Vaggeryd är en 

viktig länk i den interregionala trafiken 
Jönköping-Växjö. Enkelspårig och 
oelektrifierad järnväg. Kommunerna 
längs banan utreder en elektrifiering.

Vaggeryds kommun avser att tillgodose riks- 
intresset genom att inte planera för motstående 
intressen i anslutning till befintligt järnvägsstråk 
samt genom att fortsatt delta i utredningsarbetet 
kring elektrifiering. 

Nässjö – Värnamo, 
Halmstad/Torup- 
Hyltebruk

Halmstad Nässjö Järnväg (HNJ) är 
delvis utpekat som riksintresse. Delen 
mellan Hyltebruk och Halmstad är av 
särskild betydelse för den regionala 
utvecklingen eftersom den förbinder 
Hyltebruk med Västkustbanan. Delen 
Vaggeryd till Värnamo är av inter- 
regional betydelse för trafiken mellan 
Jönköping och Växjö. Övriga delar är 
dock inte av riksintresse. Banan  
används för gods- och person- 
transporter. Sträckan Vaggeryd –  
Värnamo är oelektrifierad och  
enkelspårig. Kommunerna längs banan 
utreder en elektrifiering.

Vaggeryds kommun avser att tillgodose riks- 
intresset genom att inte planera för motstående 
intressen i anslutning till befintligt järnvägsstråk 
samt genom att fortsatt delta i utredningsarbetet 
kring elektrifiering.

Riksintresse – Kommunikation – Vägar

NAMN/VÄG FUNKTIONSBESKRIVNING STÄLLNINGSTAGANDE:
E4. 
Helsingborg –  
Haparanda

Väg E4 ingår i det av EU utpekade 
Trans-European Transport Network, 
TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T 
är av särskild internationell betydelse. 
Väg E4 sträcker sig genom hela  
Sverige, från Helsingborg till Hapar-
anda, och är en viktig väg för långväga 
transporter av såväl gods som personer.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset i 
framtida planering genom att följa de  
rekommenderade minsta hänsynsavstånd till 
länets kommunikationsleder av riksintresse. Se 
”Aktuell översiktsplan” Meddelande nr 2019:01 
Länsstyrelsen Jönköpings län.

Väg: 30. 
Växjö – Jönköping

Väg 30 utgör förbindelse mellan  
regionala centra, vilket innebär att 
vägen är av särskild regional  
betydelse. Vägen binder samman Växjö 
och Jönköping, och har i första hand 
stor betydelse för näringslivets trans-
portbehov.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset i 
framtida planering genom att följa de  
rekommenderade minsta hänsynsavstånd till 
länets kommunikationsleder av riksintresse. Se 
”Aktuell översiktsplan” Meddelande nr 2019:01 
Länsstyrelsen Jönköpings län.
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Foto: Namn Efternamn

Riksintressen, LIS och andra värden

Riksintresse – Kulturmiljövård

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Riksintressen, LIS och andra värden

NAMN: BESKRIVNING: STÄLLNINGSTAGANDE:
Båramo [F 34]  
(Tofteryds sn)

Motivering: Odlingslandskap med ett 
för regionen typiskt fornlämnings- 
bestånd. (Fornlämningsmiljö). Uttryck 
för riksintresset: Tre gravfält samt  
ensamliggande fornlämningar från  
äldre järnålder (kvadratiska rösen och
stensättningar, domarringar och resta 
stenar) i småbruten inägomark. Äldre 
bebyggelse från 1800-talet.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intresset och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i  
nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark 
och i plan- & lovärenden.

Ekeryd, Skjutebo  
[F 37]  
(delen i Byarums sn)

Motivering: Fornlämningsmiljö med 
bl.a. länets största ringröse. Uttryck för 
riksintresset: Spridda fornlämningar 
på ömse sidor av Vederydssjön med 
domarringsgravfält samt ensam-  
liggande treuddar, runda stensättningar 
och rösen, varav tre är ringvalls- 
formade.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intresset och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i  
nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark 
och i plan- & lovärenden.

Fryebo [F 32]  
(Tofteryds sn)

Motivering: Bymiljö med tät bykärna 
av fyra gårdar som undgått 1800-talets 
skiftessprängning. (Odlingslandskap).
Uttryck för riksintresset: Byggnads-
bestånd med bl.a. manbyggnader av 
parstugetyp från tiden 1830-1880, 
sommarladugårdar, två gårdssmedjor, 
linbasta och undantagsstuga samt väg-
hållningsstenar. Inägomark med ängs- 
och hagmarker, odlingsrösen.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intresset och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i  
nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark 
och i plan- & lovärenden.

Hubbestad [F 36] 
(Svenarums sn)

Motivering: Herrgårdsmiljö med väl- 
bevarat byggnadsbestånd vid  
Hubbestadssjöns östra strand. Uttryck 
för riksintresset: 

Reveterad timmerbyggnad från om-
kring 1790 med brutet och valmat tak. 
Fägård i öppen fyrkant skild från man-
gården av en tegelmur.  
Magasinsbyggnad. Alléprydd uppfart-
sväg, f.d. park-anläggning med lusthus 
och jaktstuga.

Kommunens ställningstagande: Kommunen före- 
slår inga förändringar som kan skada intresset 
och kommunen skall bevaka och säkerställa 
dessa i sin lovgivning. Bevarandet av kultur- 
miljövårdsintresset skall beaktas i nyttjande- 
rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- 
& lovärenden.
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Foto: Namn Efternamn

Riksintressen, LIS och andra värden

Häradsö [F 31]  
(Åkers sn)

Motivering: By miljö med för länet 
representativt och välbevarat byggnads-
bestånd, där byggnadsskickets  
förändring från 1850-talet till 1900 kan 
följas på flera av de åtta gårdarna.  
Uttryck för riksintresset: Byn är  
belägen på en udde i Store Mosse 
 Nationalpark. Småskaligt flackt  
odlingslandskap.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset i 
framtida planering genom att avsätta ny mark för 
verksamheter i anslutning till terminalen och  
vidareutveckla området. Kommunen kommer 
även att utveckla de andra verksamhetsområdena 
som finns i anslutning till järnvägen (exempelvis 
i Klevshult, Skillingaryd, Vaggeryd) för att  
vidareutveckla transportstråket i sin helhet.

Pålskog Motivering: Bymiljö med bebyggelse 
från 1800-talets senare del. (Odlings-
landskap). Uttryck för riksintresset: 
Byn består av fyra gårdar från 1800- 
talet samt ett missionshus och gårds-
smedja från sekelskiftet 1900. Terräng-
anpassad bebyggelse till de topografiskt 
dramatiska förutsättningarna. Öster och 
norr om byn finns hävdade enehagar.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intresset och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i  
nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark 
och i plan- & lovärenden.

Skillingaryds lägren Motivering: Militär miljö, övnings- och 
lägerplats för dåvarande Jönköpings 
regemente sedan 1777 med delvis unika 
lägerbyggnader. Uttryck för riks- 
intresset: På ömse sidor om Lagan 
ligger två skilda läger i anslutning 
till det gamla övningsfältet för de nu 
nedlagda regementena I12 och A6 med 
likartat bestånd av byggnader såsom 
officersmäss, sjukhus, befälspaviljong, 
kokhus och lägerhyddor. Den västra  
anläggningen ”I12-sidan” präglas  
huvudsakligen av 1880-talets  
byggnadsstil, medan den senare upp- 
förda bebyggelsen på ”A6-sidan” är 
från 1900-talets början. Exercisplats 
och skjutfält.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intresset och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i  
nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark 
och i plan- & lovärenden

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Foto: Namn Efternamn

Riksintressen, LIS och andra värden

Riksintresse – Naturvård och Friluftsliv

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Foto: Namn Efternamn

Riksintressen, LIS och andra värden

NAMN: BESKRIVNING: STÄLLNINGSTAGANDE:
Tranflyet och  
Hultamossen

Tranflyet och Hultamossen utgör två 
större i stort sett sammanhängande våt-
marker med högt värderade sluttande 
mossar och platåformigt välvda mossar. 

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Trollamossen Trollamossen är ett myrkomplex med 
skogsmyrmosaikkaraktär. 

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Odlingslandskap i 
Bratteborgsområdet

Representativt och välbevarat odlings-
landskap med naturbetesmarker.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Mossjön och  
närliggande mossar

Mossjön är en från vetenskaplig syn-
punkt intressant sjö. Sjön är naturligt 
försurad och visar upp ett ekosystem 
anpassat till denna speciella miljö.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Marieholms Naturskog Representativt och välbevarat odlings-
landskap med löväng, annan öppen äng 
och hackslåttermark.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Gärahov Representativt och välbevarat odlings-
landskap med naturbetesmarker i form 
av björkhage och öppen hagmark.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Våtmark vid Sandsjön Våtmarkskomplex nordost Vaggeryd 
med högt värderad mad vid sjö. Även 
svagt välvd glest trädbevuxen mosse 
förekommer.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.
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Riksintressen, LIS och andra värden

Morarps- Mörhulta 
mossar

Morarps och Mörhulta mossar är två 
stora mossekomplex med högt  
värderade svagt välvda mossar och 
mader vid vattendrag. Trots bränntorv-
gravarna i norra delen är Morarps och 
Mörhulta mossar ett relativt opåverkat 
våtmarksområde.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Duvuled Representativt odlingslandskap med  
naturbetesmarker i form av björkhage 
och öppen betesmark.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Hestra Söräng och 
Bjälkön

Vid Hestra Söräng och Bjälkön finns ett 
representativt och välbevarat odlings-
landskap med naturbetesmarker i form 
av björkhage och äng i form av löväng 
och annan öppen äng.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Skillingaryds fältet Skillingarydsheden är den största ljung-
heden i Jönköpings län. Genom den 
nästan hundraåriga militära  
markanvändningen har mycket  
speciella naturtyper utbildats.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Rosendala- Jutabygget Vid Rosendala, Jutabygget och Hagen 
finns ett representativt och välbevarat 
odlingslandskap med löväng och natur-
betesmarker i form av öppen hagmark 
och blandlövhage. 

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Svenarumsområdet Svenarumsområdet är med sina  
kvartära avlagringar såsom isälvsfält, 
terrasser, kamés, slukåsar och  
israndbildningar en nyckellokal för 
kunskapen om isavsmältningen i Små-
land.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Stackstadsmossen och 
Moagölsmyren

Stackstadsmossen och Moagölsmyren 
är ett värdefullt våtmarkskomplex med 
högt värderade platåformigt välvda 
mossar och topogena kärr. I området 
ligger också en skål- formigt välvd 
mosse, vilken är av mycket ovanligt 
slag.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Dala mosse och Knek-
ta mosse

Dala mosse är genom sin speciella flora 
skyddsvärd. Det värdefulla myr- 
komplexet består av högt värderade 
sluttande mossar och svagt välvda 
mossar.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Store mosse national-
park

Store mosse nationalpark är Sveriges 
största högmosse och landets största 
myrmarks- område söder om Lappland.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Brunnstorpsmossen Brunnstorpsmossen är ett stort värde-
fullt mossekomplex med en  
dominerande sluttande mosse.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Riksintresse – Friluftsliv

NAMN: BESKRIVNING: STÄLLNINGSTAGANDE:
Store mosse national-
park

Store Mosse nationalpark är en av Syd-
sveriges största högmossar och är på så 
vis unik i Jönköpings län. Besökare får 
uppleva fågelrika sjöar, ödsliga hög-
mossar, vidsträckta vyer och kärr med 
blomsterprakt.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intressena och kommunen skall bevaka och 
säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av 
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal 
gällande kommunens mark och i plan- & lov- 
ärenden.

Riksintresse för vindbruk
 I Jönköpings län finns sju riksintresseområden för 
vindbruk. Inget av dessa områden ligger inom Vaggeryds 
kommun. Tidigare två riksintresseområden som legat i 
Vaggeryds kommun och redovisas i kommunens gällande 
översiktsplan, 2012 är strukna.

Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och 
samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Vind-
bruksplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens över-

siktsplan. Syftet med vindbruksplanen är att är att identi-
fiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i 
kommunen.

Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun antogs av kom-
munfullmäktige 29 april 2019 och vann laga kraft den 29 
maj 2019. 
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Foto: Namn Efternamn

Riksintressen, LIS och andra värden

Riksintresse – totalförsvarets militära del

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Riksintressen, LIS och andra värden

NAMN: BESKRIVNING: STÄLLNINGSTAGANDE:
Skillingaryds skjutfält Fältet tillståndsprövades enligt  

miljöskyddslagen med ansökan 1994-
12-19 och tillståndsbeslut lämnades av 
länsstyrelsen 1996-12-16. Den prövade 
verksamheten omfattar bl.a. skjutning 
med fin- och grovkalibrig-, artilleri-
ammunition samt sprängningar, som 
påverkar omgivningen utanför skjut- 
fältets gräns genom buller.  
Den miljöprövade verksamheten  
omfattar också schakt- och grävarbete 
på land och i anslutning till vatten, bro-
läggning samt båt- och dykverksamhet.
 

Kommunen föreslår inga förändringar som kan 
skada intresset och kommunen skall bevaka 
totalförsvarets militära del, Skillingaryds skjutfält 
i sin lovgivning genom att:
• Inga nya bostäder eller annan störnings- 

känslig bebyggelse tillåts inom beräknad 
ljudnivå utomhus 95 dBCLx.

• Komplettering av bostäder, generations- 
växling i pågående jord- och skogsbruks- 
företag kan medges efter prövning och god-
kännande av Försvarsmakten. Nya byggnader 
skall placeras i direkt och nära anslutning till 
befintligt brukningscentrum.
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Riksintressen, LIS och andra värden

LIS – LANDSBYGDSUTVECKLING  
I STRANDNÄRA LÄGE
Syftet med Landskapsutveckling i strandnära läge är att 
långsiktigt stimulera den lokala och regionala  
utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översikts-
planen ska vara vägledande vid prövning av ansökningar 
om dispenser från strandskyddet och upphävande av 
strandskyddet i detaljplaner. 

Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för lands-
bygdsutveckling användas vid dispens och upphävande 
av strandskyddet. Kommunen ska kunna motivera  
beslutet i varje enskilt fall. Åtgärden ska till exempel 
bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att 
det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service 
på landsbygden.

Vaggeryds kommun upprättade 2015 ett tematiskt tillägg 
och fördjupning för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS-plan. Utpekandet av LIS-områden grundar sig 
på kommunens bedömning av väsentligt samhälls- 
intresse. Med detta avses sådant som bidrar till  
utvecklingsinriktnings syfte och fysiska struktur, som 
baseras på intentionen att kunna bygga ett hållbart  
samhälle där hela kommunen kan utvecklas tillsammans. 
För orterna och landsbygden innebär detta en samhälls-
utbyggnad som främjar en ändamålsenlig och samman-
hållen struktur med bostadsbebyggelse i anslutning till 
kommunens tätorter, eller som främjar utveckling av 
turismnäringen och rekreation i områden som är särskilt 
intressanta med anledning av sin natur och landskapsbild. 
Utveckling av bostäder på landsbygden stärker service-
underlaget och utveckling av turismverksamheter skapar 
positiva sysselsättningseffekter. Båda dessa delar skapar 
förutsättningar för en hållbar landsbygdsutveckling i hela 
kommunen. Läs mer i Översiktsplanens fördjupning från 
2015. Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Vaggeryds 
kommun.
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Riksintressen, LIS och andra värden

ANDRA VÄRDEN

Areella näringar
Mark  och vattenområde där särskild hänsyn bör eller ska 
tas till jord- och skogsbruk av nationell betydelse tas upp 
i miljöbalkens 3 kapitel 4 §. 

Jordbruksmark 
Jordbruksmark är ett samlingsnamn för flera olika  
markanvändningstyper, främst åkermark och betes- 
marker men även slåtterängar ingår i begreppet. Åker-
mark är den mark som just nu brukas eller som kan  
brukas till växtodling och betesmark är den mark som 
nyttjas eller som kan nyttjas till bete. Betesmark kan även 
delas upp i kultiverade betesmarker eller naturbetes- 
marker. Den växtlighet som bör frodas på betesmarken är 
gräs eller örter som kan användas till djurfoder.  
Slåtterängar är mark som nyttjas på sensommaren och 
används då till att skörda foder. Denna mark varken plöjs, 
betas eller gödslas (Länsstyrelsen 2020:11).  
Fördjupad information kring Vaggeryds kommuns jord-
bruksmark ur ett historiskt perspektiv, nuläges- 
perspektiv och framtidsperspektiv beskrivs i Kommunens 
Grönstrukturplan, underlagsrapport 5, Jordbruksmarkens 
framtid.

Jordbruksmark har olika brukningsvärden det vill säga 
varierande förutsättningar för odling. Därmed har marken 
olika högt värde för matproduktion. 

Vaggeryds kommun definierar brukningsvärd jordbruks- 
mark enligt följande:

• Ingår bland jordbruksblocken (underlag från Jord-
bruksverket) som är stödberättigande jordbruksmark 
enligt EU:s definitioner.

• Det är uppenbart utifrån läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar att marken brukas eller har brukats 
som jordbruksmark.

Olika jordbruksmark har olika goda förutsättningar för 
odling och därmed olika högt värde för matproduktion. 
För att kunna anpassa exploateringsplanerna i  
kommunens översiktsplan till dessa skillnader har  
kommunen låtit analysera värdet av olika jordbruksblock 
inom 500 m från kommunens tätorter.

De parametrar som vägts in i analysen är storlek, form, 
avstånd från brukningscentra samt där så varit möjligt, 
avvattning samt produktionskapacitet. Parametrarna kan 
avläsas var för sig eller genom den sammanvägda  

bedömningen. Översiktsplanen har i sitt ställningstagande 
utgått från den sammanvägda bedömnings 3 klasser.

Resultatet av analysen är tänkt att användas som ett  
underlag vid kommunal fysisk planering och andra 
bedömningar kopplat till markanvändning, vid sidan av 
andra underlag. 

Hur kommunen definierar väsentligt samhällsintresse 
och processen för att pröva lämpligheten av byggande på 
jordbruksmark beskrivs under mark- och vatten- 
användningens avsnitt om landsbygd, Arell näring.

Skogsbruk
Utöver kommunens många skyddade naturområden finns 
det i kommunen betydande arealer skogsbruk.  
Kommunen anser att det är viktigt att skogsmark  
såväl som jordbruksmark ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra ett rationellt jord- eller skogsbruk. 
Landsbygdens basnäringar, jord- och skogsbruk ska ges 
goda utvecklingsmöjligheter.

Vaggeryds kommun äger cirka 447 hektar certifierad 
produktiv skogsmark. För att planera ett årligt skogsut-
tag och ta naturhänsyn har Vaggeryds kommun en grön 
skogsbruksplan. Skogsbruksplanen ger en bra bild av 
kommunens skogsfastigheter och hur de skall skötas och 
skyddas. Kommunen har även som mål att bli PEFC- 
certifierade. Svenska PEFC är en del av ett inter- 
nationellt system för certifiering av skogsbruk och 
produkter i efterföljande handelsled. Målet är att främja 
uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre  
aspekterna; skogsproduktion, miljövård och sociala  
intressen. Kommunens skogsbruksplan finns tillgänglig 
på tekniska kontoret för den som önskar att ta del av pla-
nen. I planen regleras planerade avverkningar,  
restaureringar o.s.v. Skogen förvaltas i kommunens egen 
regi.

Vattenbruk
Vattenbruk är ett samlingsbegrepp för odling av djur och 
växter i vatten. Odlingen kan ske i havet, i sjöar eller i 
bassänger på land. I Vaggeryds kommun finns inga  
vattenbruk.

Riktlinjer och ställningstagande för Areella  
näringar
För detaljer, se Vattenförsörjningsplan, Grönstrukturplan 
rapport 5, Regional vattenförsörjningsplan, Fördjupad 
utredning jordbruksmark.
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Jordbruksmark
• Vaggeryds kommun som aktör bör undvika att  

exploatera jordbruksmark som är brukningsvärd, 
hyser höga naturvärden, har en kulturhistorisk  
betydelse, rekreativ betydelse och/eller bidrar med 
landskapskaraktäristiska värden. Avstånd, arronde-
ring, skiftenas form och storlek bör även beaktas.

• Den produktion av livsmedel som finns lokalt i 
kommunen värnas om och stöttas. Gröna näringar 
ska kunna utvecklas och växa, men exploatering av 
brukningsvärd jordbruksmark ska undvikas.

• Tätortsnära gårdar och jordbruksmark har stora  
sociala, rekreativa och pedagogiska värden. I framti-
den kan den tätortsnära jordbruksmarken användas på 
nya sätt till närproduktion av livsmedel, kontrakts- 
odling och utveckling av olika typer av matparker.

• Odlingslott och trädgårdslott kan om  
möjlighet finns erbjudas boende i flerbostads- 
områden.

• Kommunen pekar ut ett kommunalt intresse för 
det öppna odlingslandskapet för landskapet runt 
vägsträckningarna Hagshult – Tofteryd, Ekeryd – 
Plätt, Häradsköp, Svenarum- Hubbestad, Palsbo och 
Gärahov.

Skog
• Vaggeryds kommun som aktör bör undvika att  

exploatera skogsmark som hyser höga naturvärden, 
har en kulturhistorisk betydelse, rekreativ  
betydelse och/eller bidrar med en landskapskarak- 
täristiska värden.

• Om exploatering av ett stort sammanhängande 
skogsområde sker, strävar kommunen efter att 
kompensera den förlorade skogen. Detta kan göras 
genom att kommunen avsätter en motsvarande del av 
den egenägda tätortsnära skogen för utveckling med 
fokus på naturvård och friluftsliv, sparar träd i högre 
utsträckning och/eller återplanterar inom det nya om-
rådet. Detta innebär att arealen brukningsvärd mark 
kan bibehållas.

Natur- och kulturmiljövärden
Mark- och vattenområden samt den fysiska miljön i 
övrigt som har betydelse med hänsyn till naturvärden, 
kulturvärden eller friluftslivet tas upp i miljöbalken 3 
kapitlet 6 §.

Natur- och kulturmiljövärden delas in i tre avsnitt:

• Naturvård
• Kulturmiljövärden
• Friluftsliv

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET

1115



109

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV ÖP:EN

Foto: Namn Efternamn

Riksintressen, LIS och andra värden

Naturvård
I Vaggeryds kommun finns naturområden som har  
kommunala eller statliga skydd och de skall därför  
redovisas särskilt i översiktsplanen. Det finns även andra 
naturområden som inte har formella skydd där hänsyn 
skall tas till naturvärdena. 

Områden med höga naturvärden kan vara specifika 
livsmiljöer för djur och växter som ska bevaras, gynnas 
och upprätthållas för den biologiska mångfaldens skull. 
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för  
mänsklig överlevnad. Ekosystemen, som bygger på ett 
samspel mellan, ger människans samhälle produkter och 
tjänster som vi behöver för vår välfärd och livskvalitet. 
Områden med värdefulla naturområden pekas ut i  
Vaggeryds kommuns Grönstrukturplan, bland annat i 
underlagsrapport 7, Ekologiska landskapssamband. 

Nedan redovisas statligt eller kommunalt utpekade natur-
områden.

Natura 2000 
Natura 2000 är ett statligt skydd och ett nätverk för att 
skydda värdefull natur inom EU. Nätverket bildades för 
att hejda utrotningen av djur och växter och för att för- 
hindra att deras livsmiljöer förstörs. Natura 2000- 
områden innehåller livsmiljöer som är värdefulla i ett 
europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden är av  
riksintresse enligt 4 kap, miljöbalken. Dessa områden har, 
till skillnad från övriga riksintresseområden enligt  
kapitlet, inte pekats ut direkt i lagen utan förtecknas i 
särskild ordning enligt bestämmelser i  
7 kap. 27 § miljöbalken. 

I Vaggeryds kommun är följande objekt Natura 2000- 
områden:

• Bratteborg 
• Skillingarydsfältet 
• Dala- och Knekta mosse 
• Stensjökvarn 
• Ekesås 
• Store Mosse 
• Gärahov  
• Stråkeved-Nässja 
• Lilla Kungsbacken DR  
• Södra Duveled  
• Lövåsen  
• Tostarp  
• Morarps- och Mörhulta mosse  
• Trollamossen 
• Mossjön

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

• Brokullen  
• Lyngemadssjön 
• Gärahovs storäng
• Tjurhults mosse 
• Hatten 
• Östermoskogen (kommunalt reservat) 
• Lilla Kungsbackens domänreservat 

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

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

• Högabråten (gammal ek) 
• Linnesjön (ön Törnahall)
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Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Enligt 3 kap 3 § MB ska mark- och vattenområden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  
Flera av de nationella miljömålen kräver också skydd av 
dessa områden för att miljömålen ska kunna upp- 
fyllas. Utan särskilt skydd och särskilda hänsyn är risken 
uppenbar att vi förlorar många värdefulla ekosystem och 
ekologiska funktioner och många växt- och djurarter.

Ekologiskt känsliga områden kan ibland vara artfattiga 
och ibland kännetecknas av mångformighet och art- 
rikedom. Det kan också vara områden där vissa  
ekologiska funktioner lätt kan störas. Förloras en av na-
turtypens viktigaste ekologiska funktioner får det till följd 
att många växt- och djurarter kommer att  
försvinna och det är svårt att senare reparera en sådan 
skada. I Länsstyrelsen i Jönköpings läns vägledning En 
aktuell översiktsplan pekas följande kriterier ut som  
relevanta för att göra ett urval:

1. Områden med instabila produktionsförhållanden och 
ogynnsamma återväxtförutsättningar. 

2. Områden som inrymmer växt- och djurarter, som är 
hotade respektive sällsynta, t.ex. rödlistade arter i 
kategorierna Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) och 
Sårbar (VU). 

3. Områden som i övrigt är särskilt ömtåliga och som 
samtidigt inrymmer stora ekologiska värden.

Kommunen har ingen skyldighet att peka ut ESKO- 
områden men har möjlighet att göra det i sin översikts-
plan. Antalet och storleken på de områden som pekas ut 
kan skilja sig åt beroende på förändringstrycket i  
kommunen.
 
I Vaggeryds kommun har avgränsningen för vilka  
områden som pekas ut som ekologiskt särskilt känsliga 
baserats på följande parametrar:

• Naturvärdesinventeringen som utfördes som underlag 
till översiktsplanen

• Områdets närhet till samhället och därmed stort in-
tresse för exploatering

• Vaggeryds kommuns grönstrukturplan

ESKO-område 1 Norr om Hjortsjön
Området norr om Hjortsjön utgörs av ett område med 
äldre tallskog samt blötare partier med sumpskog, mossar 
och Gnyltån. I naturvärdesinventeringen som utfördes 
under 2021 som ligger som underlag till översiktsplanen 
tilldelades området kring Gnyltån naturvärdesklass 2 
(högt naturvärde). Inom hela områden, främst närmast 
Hjortsjön finns en hel del uppgifter om förekomst av både 
rödlistade fåglar och andra fågelarter. Området anses 
därmed falla inom kategori 1 ogynnsamma återväxt- 
förutsättningar och kategori 3 områden som rymmer stora 
ekologiska värden.

ESKO-område 2 Skillingaryd-Fåglabäck
Området kring Fåglabäck innehåller två stycken 
sumpskogar. I naturvärdesinventeringen som utfördes 
under 2021 som ligger som underlag till översiktsplanen 
tilldelades sumpskogarna naturvärdesklass 3 (påtagligt 
naturvärde). Sumpskogarna har en opåverkad och naturlig 
hydrologi. Området anses falla in under kategori 1 med 
ogynnsamma återväxtförutsättningar.  

ESKO-område 1 Hok-Lindefors
Området vid Lindefors och Hokaån består delvis av et 
område med barrskog. Det finns spärrgreniga grova träd, 
senvuxna träd och riklig förekomst av död ved. En annan 
del av området består av blandskog med riklig förekomst 
av död ved och hög och jämn luftfuktighet. I natur- 
värdesinventeringen som utfördes under 2021 som ligger 
som underlag till översiktsplanen har området tilldelats 
naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Området är klassat 
som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och har ett högt  
biotopvärde. Området utses till ekologiskt känsligt  
område eftersom det faller inom kategori 3 som ett  
område med stora ekologiska värden. 

ESKO-område 1 Klevshult-Västra Klevshult
Området vid västra Klevshult utgörs av en välhävdad och 
artrik betesmark. Inom betesmarkerna finns gamla och 
grova ekar, död ved och odlingsrösen. I anslutning till de 
mer öppna betesmarkerna finns även ett artrikt skogsbete 
med förekomst av hävdgynnade arter och signalarter.  
I naturvärdesinventeringen som utfördes under 2021 som 
ligger som underlag till översiktsplanen har området till-
delats naturvärdesklass 3 (högt naturvärde). Skogsbetet är 
klassat som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området 
utses till ekologiskt känsligt område eftersom det faller 
inom kategori 3 som ett område med stora ekologiska 
värden. 

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

• Område mellan Nyholm och Bondstorp

Värdefulla vatten 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeri- 
verket har tagit fram en nationell strategi för genom- 
förande av skydd enligt miljökvalitetsmålet Levande 
sjöar och vattendrag. Målet är att skydda vattenanknutna 
natur- och kulturmiljöer. De miljöer som är utpekade som 
värdefulla vatten i Vaggeryds kommun skall skyddas på 
grund av att de är värdefulla ur natur- eller kultur- 
synpunkt. T.ex. kan det vara att det i området finns röd- 
listade arter, att vattendragen är orörda, meandrande 

vatten eller att det finns många nyckelbiotoper i området. 
Dessa har pekats ut som värdefulla vatten i Vaggeryds 
kommun: 

• Bosarydssjön 
• Mossjön 
• Härån, den nedre delen 
• Rasjön 
• Lagan, mellan Karlforsdammen och Fågelfors- 

dammen
• Stensjön

Riktlinjer och ställningstagande för Grön- och 
blåstruktur
Livsmiljöer och biologisk mångfald – För detaljer,  
se Grönstrukturplanen.

•  Kommunen arbetar aktivt med att skydda värdefulla 
områden med hög biologisk mångfald, exempelvis 
där värdekärnor finns eller områden som pekas ut i 
den övergripande naturvärdesinventeringen i  
Översiktsplanen. 

• Kommunen inrättar tre kommunala naturreservat för 
tre olika naturtyper: Ormanäsets lövskog i Bondstorp, 
våtmarksområdena och kärren norr om Hjortsjön 
samt gräsmarkerna vid Götarps hage tillsammans 
med Å ravinen längs med Lagan.  Syftet är att säker-
ställa områdenas höga naturvärde och artmångfald till 
kommande generationer och bevara tre karaktär- 
istiska naturområden för kommunen som dessutom är 
tätortsnära. 

• Kommunen kartlägger naturvärden löpnade samt 
arbetar med kontinuerlig naturvård. 

• Utpekade gröna stråk för lövskogen, gräsmarkerna, 
våtmarkerna samt vatten prioriteras i samhälls- 
planeringen för att öka landskapets förmåga att  
leverera ekosystemtjänster. Värdefulla våtmarkerna 
(klass 1 och 2) bör undantas från exploatering

• Kommunen undviker att exploatera naturområden 
med hög kontinuitet, alltså sådana områden som varit 
orörda under en lång tid.

• Kommunen strävar efter att underhålla den blåa in-
frastrukturen på kommunal mark genom skötsel och 
rensning av vattendrag. 
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Kulturmiljövärden
Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade  
miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av 
olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. 

I Vaggeryds kommuns arbete med kulturmiljövård ingår 
bland annat att bevaka skyddade områden. Den starkaste 
bevarandelagstiftningen är statligt skyddade områden 
men även kommunen kan peka ut kulturmiljöer. Områden 
som är särskilt värdefulla beskrivs i det regionala kultur-
miljöprogrammet (2012) och i kommunens kulturmil-
jöprogram (1989). 

Byggnadsminnen 
Byggnadsminnesförklaring är ett statligt skydd. Att en 
byggnad eller plats är byggnadsminnesförklarad innebär 
ett starkt bevarandeskydd. Ett byggnadsminne kan vara 
bostadshus, parker, industrianläggningar och broar. Det 
byggnadsminnena har gemensamt är att de är kopplade 

till historiska skeden i samhället. Det finns enskilda och 
statliga byggnadsminnen. De enskilda byggnadsminnena 
beslutar länsstyrelsen över och statliga byggnadsminnen 
beslutar regeringen över. I Vaggeryds kommun finns  
följande byggnadsminnen: 

• Ståhlastugan 
• Skillingaryds lägren (statligt) 
• Ljungbergs vagnhjulmakeri i Kvarnaberg

Kommunala kulturmiljöer 
De gällande dokumenten som omfattar kommunala 
kulturmiljöer är Kulturmiljöutredningen från 1988 samt 
Kulturminnesvårdsprogrammet från 1990. 

Kommunala kulturmiljöer sammanställdes av Jönköpings 
läns museum i en utredning från 1988, ”Kulturhistorisk 
utredning, Vaggeryds kommun”.

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

BONDSTORPS SOCKEN
• Bondstorps sockencentra
• Rasjö masugn 

HAGHULTS SOCKEN
• Hagshults kyrkby

HOK
• Lindefors bruk
• Moarp

SKILLINGARYD
• Kaffegatan 
• Kv. Melonen, Ollonet, Plommonet, Skatan,  

Smultronet och Tomaten. 
• Kv. Prästkragen 

• Kv. Jupiter och Saturnus 
• Kv. Hjorten, Uttern och Vesslan 
• Skillingaryds Hembygdspark 
• Stationsgatan och järnvägshotellet 

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

TOFTERYDS SOCKEN
• Hult-Henriksbo 
• Norra Linneryd 
• Nåthults by 
• Tofteryds kyrkby

VAGGERYD
• Götafors 
• Kv. Kolbryggan och Magistern 
• Kv. Staren 
• Kv. Thule 
• Storgatan 
• Vaggeryds Gårdarna 
• Vaggeryds kvarn

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Foto: Namn Efternamn

Riksintressen, LIS och andra värden

En sammanställning med gällande åtgärdsförslag och 
ansvarstagande för kommunala kulturmiljöer ingår i  
”Kultminnesvårdsprogram för Vaggeryds kommun”, 
antagen 1990. Kulturminnesvårdsprogrammet från 1990 
fortsätter att gälla tills ett nytt antagits.

I Byarum, Vaggeryd, Skillingaryd, Bondstorp och Hok 
väntas trycket på exploatering vara högt. Det kan inne-
bära konsekvenser för flera av de befintliga kommunala 
kulturmiljöerna. 

Med utgångspunkt av förslagen till åtgärder och riktlinjer 
i översiktsplanen och eventuella framtida exploateringar 
som kan beröra flera av de kommunala kulturmiljöerna, 
innebär att det är en förutsättning att gällande underlag 
som avser kommunala kulturmiljöer är uppdaterat och 
relevant. 

Det är därför angeläget att uppdatera kunskaps- 
underlaget om de kommunala kulturmiljöerna och hur 
de kan bevaras och utvecklas i samband med en framtida 
expansionsfas. Det nya kunskapsunderlaget om de  
kommunala kulturmiljöerna ska därefter tillämpas i den 
nya översiktsplanen.

Kulturmiljöutredningen Kommunala kulturmiljöer  
Vaggeryds kommun, 2021 omfattar ett fördjupat och  
uppdaterat kunskapsunderlag över kommunala kulturmil-
jöer i Vaggeryds kommun. Kulturmiljöutredningen ska 
utgöra ett kunskapsunderlag med åtgärder och riktlinjer 
för att bevara och utveckla kulturmiljövärden inom kom-
munala kulturmiljöer. Kulturmiljöutredningen är kopplad 
till den pågående nya kommunala översiktsplanen samt 
till nationella miljömål och kulturmiljömål. Kulturmiljö-
utredningen utgör ett planeringsunderlag som ska använ-
das för framtida beslut som avser översiktsplan bygglov, 
planläggning och övriga kommunala  
utredningar och projekt. Se Kommunala kulturmiljöer 
Vaggeryds kommun, 2021.

Vandringsleder 
Höglandsleden är en vandringsled som går genom det 
sydsvenska höglandet. Höglandsleden går från Nässjö 
kommun i öst, genom Vaggeryds kommun och väster ut 
vidare i Gnosjö kommun. Munkaleden går på historisk 
mark mellan Nydala och Byarum. Munkaledens ursprung 
kommer ifrån den väg som munkarna ifrån Nydala  
kloster sas vandra när de besökte det Nunnekloster som 
låg i Byarum. Vandringslederna är viktiga ur kultur- och 
rekreationssynpunkt och på jämna mellanrum längs  
lederna finns rast-/tältplatser med vindskydd och grill- 
platser. 

Riktlinjer och ställningstagande för  
kulturmiljövärden

• Intresseområdena skall säkerställas genom att  
kulturmiljöerna bevakas i planläggning och i 
bygglovsskeden. Skydds- och varsamhets- 
bestämmelser skall införas när nya detaljplaner upp-
rättas.

• För kulturmiljöer skall kulturhistoriska värden 
bevakas vid detaljplanering och bygglovsprövning. 
Skydds- eller varsamhetsbestämmelser skall införas i 
detaljplaner. 

• På Översiktsplanens kartor finns de kommunala  
kulturmiljöerna utpekade. I dessa miljöer anser  
kommunen att man skall kunna utveckla området 
genom att bygga till och bygga nytt, men att hänsyn 
måste tas till platsens historia och den bebyggda 
miljöns karaktär.

• Ny fördjupad kulturmiljöutredning tas fram av  
kommunala kulturmiljöer som underlag till detalj- 
planering. 

• Ny kulturmiljöplan eller nytt kulturminnesprogram 
tas fram för Vaggeryds kommun. 

• Kulturmiljöutredningar lägger grunden till de  
åtgärder som berör kommunala kulturmiljöer. 

• Digitalisering och tillgänglighet av kommunala  
kulturmiljövärden är en del av det löpande arbetet 
med planeringsunderlagen. 
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Friluftsliv 
Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- eller kultur- 
landskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan 
krav. Inom Vaggeryds kommun finns det goda  
möjligheter till ett rörligt friluftsliv och återhämtning i 
naturen. 

Närheten och tillgänglighet till gröna och blå miljöer ska 
betraktas som en kvalitet och attraktionsfaktor i  
kommunens utveckling. När befolkningen ökar inne-
bär det också att det blir allt viktigare att tillgodose alla 
invånares behov av friluftsliv och aktivitet för att främja 
folkhälsan.

Friluftslivet ska planeras utifrån god kunskap där den 
gröna miljöns kvaliteter och värden långsiktigt tas  
tillvara.

Översiktsplanen synliggör tätortsnära friluftsområden, 
motion-och rekreationsstråk samt områden med värde för 
friluftsliv.

Tätortsnära friluftsområden
Tätortsnära friluftsområden avser större naturområden 
iordningställda för friluftsliv på gång- och cykelavstånd 
från tätorten. Områden som innefattas i denna kategori 
har olika anläggningar för friluftslivet såsom stigar, leder, 
skyltning och ofta friluftsgårdar. Det är områden som 
är välkända och välutnyttjade eller som har potential att 
utvecklas till sådana. Kommunen har fyra tätortsnära 
friluftsområden: 

• Friluftsgården i Vaggeryd 
• Bäckalyckan Vaggeryd 
• Grönelund Skillingaryd 
• Friluftsområdet i Hok

Utöver dessa pekas även Trolleberget i Skillingaryd samt 
område i östra Klevshult ut i karta då dessa områden har 
många av de kvaliteter som tätortsnära friluftsområden 
ska innefatta.

Långa leder
Kategorin långa leder avser linjära friluftsområden i form 
av leder för motion-och rekreation, vandring, cykling, 
paddling och ridning. Lederna sammanfaller på flera 
ställen, men det finns fem olika längre vandringsleder i 
kommunen: 

• Munkaleden 
• Fransiscusleden 
• Höglandsleden 
• Smålandsleden 
• Fågelforsleden

Friluftsliv
Kategorin friluftsliv avser större sammanhängande områ-
den inom följande tre underkategorier.

Stränder och vattenområden
Kategorin avser för friluftslivet tillgängliga vattenområ-
den och stränder vid sjöar samt vid vattendrag (bäckar, 
åar, älvar) och våtmarker. Kategorin omfattar områden 
som nyttjas för friluftsbad, paddling, fiske med mera.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Särskilda kvalitetsområden
I denna kategori omfattas landskap, natur och kulturmiljö 
som har speciella upplevelsekvaliteter. Det rör sig ofta 
om skyddade natur- och kulturmiljöer, riks- 
intresseområden för kulturmiljö med kulturlandskap och 
landskapsbildsvärden, orörda urskogsområden, slotts- och 
herrgårdslandskap och liknande. De fungerar ofta som 
utflyktsområden och/eller turistattraktioner.

Särskilda kvalitetsområden
I denna kategori omfattas landskap, natur och kultur-
miljö som har speciella upplevelsekvaliteter. Det rör sig 
ofta om skyddade natur- och kulturmiljöer, riksintresse-
områden för kulturmiljö med kulturlandskap och land-
skapsbildsvärden, orörda urskogsområden, slotts- och 
herrgårdslandskap och liknande. De fungerar ofta som 
utflyktsområden och/eller turistattraktioner.

Stora friluftsområden utan anläggningar
Områdestypen omfattar stora områden med en yta  
närmare ett tiotal kvadratkilometer som präglas av natur, 
tystnad, vildmark och ödslighet. Områdena är i hög grad 
opåverkade och saknar speciella anläggningar för frilufts-
livet. Ofta ligger dessa områden lite avlägset och svår- 
åtkomligt för att det ska vara ostört

Riktlinjer och ställningstagande för 
Friluftsliv och rekreation

För detaljer se Grönstrukturplan Vaggeryds kommun, 
underlagsrapport 4, Friluftslivets värden.

• I kommunens parkmiljöer och i de skogsområden där 
många invånare rör sig prioriteras överblickbarhet 
och god belysning utmed gång-och cykelvägar för att 
skapa trygghet för alla invånare. 

• I den fysiska planeringen tar kommunen hänsyn till 
de områden av intresse för friluftsliv som finns  
utpekade i den kommunala friluftslivskarteringen. 

• I detaljplaneprocessen beaktas det i ett tidigt skede 
hur exploateringar påverkar befintliga värden för 
fysisk hälsa och mentalt välbefinnande.

• Informativa kartor och skyltar om ekosystemtjänster 
och kulturvärden sätts upp i prioriterade stråk i tätort 
och natur som nyttjas mycket av invånarna.

• Prioriterade tätortsnära friluftsområden är Grönelund, 
Bäckalyckan och Friluftsgården. Dessa områden är 

tillgängliga för alla invånare och anpassningar görs 
för de med kognitiva och/ eller fysiska funktions- 
variationer. Områdena ska skyddas som natur- 
områden med friluftaändamål. 

• Kommunens tysta områden utgör möjligheter till 
rekreation och förblir tysta så långt det är möjligt.

Råvarutillgångar och samhällsviktiga  
verksamheter
Våra samhällen behöver teknisk försörjning för att 
fung¬era. Välfungerande system för vatten, avlopp,  
energi, IT och avfall är grundläggande förutsättningar i 
ett modernt samhälle. Områden som innehåller viktiga  
råvarutillgångar eller är särskilt lämpliga för samhälls- 
viktiga verksamheter och där möjligheten att utnyttja 
respektive driva dessa bör värnas enligt miljöbalkens 3 
kapitel.

Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter delas 
in i fyra avsnitt:

• Vattenförsörjning
• Energiproduktion
• Avlopp och avfall
• Utvinning av naturresurser

Vattenförsörjning

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

Grundvatten är vatten under marken eller i berg- 
grunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det finns 
även i områden med begränsade ytvattentillgångar och är 
bättre skyddat mot föroreningar och bakterier. De flesta 
invånare i Vaggeryds kommun är anslutna till  
kommunens vattenverk, men de som bor på landsbygden 
förser sig med vatten från egna brunnar.

Allmän vattenförsörjning 
Det råvatten som idag används i Vaggeryds kommun till 
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dricksvattenproduktion kommer uteslutande från grund-
vattenförekomster. Dricksvattenförsörjningen i Vaggeryds 
kommun utgörs av fyra vattentäkter som bildas av grund-
vatten Vattentäkterna i kommunen levererar dagligen 
vatten till 9 vattenverk. 

Kommunala vattentäkter
Kommunen har fyra kommunala vattentäkter; i Vaggeryd, 
Skillingaryd, Bondstorp och Åker. För två av dem,  
Vaggeryd och Skillingaryd, finns antagna vattenskydds-
områden med föreskrifter. För att skydda viktiga  
vattenresurser mot föroreningsrisker kan länsstyrelsen 
eller kommunen besluta om vattenskyddsområden med 
särskilda föreskrifter. Ett vattenskyddsområde är skydd av 
en vattenförekomst med betydelse för dricksvatten- 
försörjningen. Skyddet innefattar vattentäkten och 
marken runt omkring. Inom vattenskyddsområdet gäller 
föreskrifter till skydd för vattentäkten. Normalt inrättas 
förutom brunnsområdet, där endast vattenverksamhet 
får förekomma, en primär skyddszon och en sekundär 
skyddszon, med olika stränga regler. Särskild varsamhet 
krävs vid planläggning i anslutning till vattenskydds- 
område.

Riktlinjer och ställningstagande för  
Vattenförsörjning
För detaljer, se Vattenförsörjningsplan

• Vattenförsörjning inklusive reservvatten hanteras i 
kommunens vattenförsörjningsplan. 

• Reservvattentäkt ska utredas i Vaggeryd och i  
Skillingaryd. 

• 
• Områden för vattenförsörjning ska skyddas i  

Bondstorp och Åker. 

• Kommunen ska ta hänsyn till Länsstyrelsens  
regionala vattenförsörjningsplan i det fysiska  
planeringsarbetet.

• Kommunen ska utreda vilka kommunala och enskilda 
vattentäkter som behöver ett långsiktigt skydd och 
via tillsyn ställa krav på att skydd upprättas.

• De allmänna vattentäkterna i kommunen ska ha 
vattenskyddsområden samt tillstånd till vattenuttag 
senast 2024.

• Utbyggnadsstrategin för VA ska redovisas i den  
kommunövergripande VA-planen som ska tas fram 
för Vaggeryds kommun. 

Riktlinjer och ställningstagande för  
Yt- och grundvatten
För detaljer, se Vattenförsörjningsplan

• Yt- och grundvattentillgången ska skyddas och  
nyttjas i ett hållbart långsiktigt perspektiv.

• Kommunen strävar efter att stärka den blå infra- 
strukturen i våra vattendrag och att de ska innehålla 
en hög biologisk mångfald. Detta gör kommunen 
genom att stärka och spara ekologiskt funktionella 
kantzoner utmed tätortsnära sjöar och vattendrag, 
minska antalet vandringshinder för fisk och utter i 
kommunens vattendrag samt bekämpa vattenlevande 
invasiva arter. 

• Grundvattnet ska skyddas från yttre påverkan och 
förorening. 

• Planläggningen ska medverka till att miljö- 
kvalitetsnormerna enligt vattendirektivet uppfylls.

• Planläggning eller beviljande om bygglov ska ske 
med förutsättning att halten av övergödande ämnen i 
mark och vatten inte ger någon negativ inverkan på 
människors hälsa eller förutsättningar för biologisk 
mångfald. 

• Rullstensåsar och isälvsavlagringar håller goda 
grundvattentillgångar och är därmed viktiga för vår 
dricksvattenförsörjning. Exploatering av åsar ska 
undvikas, och vid eventuell exploatering ska stor 
varsamhet iakttas.

Riktlinjer och ställningstagande för
 Beredskap Vatten 
För detaljer, se Vattenförsörjningsplan

• Skydd införs för kommunens grundvattentäkter för 
att säkra kvalitet och kvantitet för dricksvattnet ur 
ett beredskapsperspektiv. Långsiktig planering för 
kommunal dricksvattenförsörjning redogörs närmare 
i vattenförsörjningsplanen. 

• Kommunens tillgång till färskvatten säkerställs ur ett 
långsiktigt beredskapsperspektiv genom att områden 
som är av relevans för dricksvattenproduktion inte 
exploateras.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Energiproduktion
Svenskproducerad el kommer i dagsläget främst från 
vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme.  
Energifrågan är en viktig fråga på många nivåer i  
samhället. Energi- och transportsektorns förbränning av 
fossil energi är en stor del av problemet med klimat- 
förändringar i världen. Energi måste användas effektivt 
och inom några årtionden måste vi vara oberoende av  
fossila bränslen för vår energiförsörjning. Denna  
inriktning skapar förutsättningar för ett resurssnålt  
samhälle och möjligheter till ekonomisk tillväxt genom 
ny teknik. Det här avsnittet handlar dock främst om  
energi ur perspektivet teknisk försörjning.

Energi- och klimatrådgivning
Vaggeryds kommun ingår i Energicentrum som erbjuder 
kostnadsfri energirådgivning för privatpersoner,  
föreningar, bostadsrättsföreningar samt små och medel-
stora företag. Förutom för Vaggeryds invånare är råd- 
givningen till för boende i Jönköping, Sävsjö, Mullsjö 
och Habo kommuner.

Elnät 
I Vaggeryds kommun finns flera aktörer som äger och 
ansvarar för elnät. En av aktörerna är den kommunala 
förvaltningen Vaggeryds Elverk som är en integrerad del 
av bolaget Vaggeryds Energi. Om du ska ansluta en  
fastighet till elnätet behöver du ta reda på vem som äger 
nätet och distribuerar el i det aktuella området.

Fjärrvärme och fjärrkyla
Fjärrvärme är ett kostnadseffektivt, enkelt och miljö- 
vänligt sätt att förse din fastighet med värme och varm-
vatten. I ett kraftvärmeverk produceras både el och fjärr-
värme från till exempel biobränsle. Genom att bränslet 
nästan uteslutande består av biobränsle så bidrar fjärr- 
värmen till att minska hotet mot klimatet. Fjärrkyla 
(liksom fjärrvärme) produceras i en central, storskalig 
anläggning som distribuerar kallt vatten till kunder med 
stort kylbehov. Fjärrkyla ersätter små lokala kyl- 
anläggningar som ofta har sämre verkningsgrad, orsakar 
mer buller och tar större plats i byggnaden.

Det kommunala bolaget Vaggeryds Energi AB står för 
driften av fjärrvärme i Vaggeryd och Skillingaryd. 

Solenergi
Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Solens 
energi kan fångas upp och omvandlas till el, kyla eller 
värme.  I Sverige har ökningen av solcellsanläggningar 
gått snabbt de senaste åren men sett till hela Sveriges 
elproduktion utgör solenergi en liten andel. Solel utgör 
mindre än 1 % av den totala elproduktionen. Läs mer om 
solenergi på energimyndighetens webbsida. 
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Vindkraft
Vindkraft är en ren energikälla med hög kvalitet ur 
miljösynpunkt. Vaggeryds kommun har tillsammans med 
Vatten- och samhällsteknik AB upprättat en vindbruks-
plan. Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till  
kommunens översiktsplan. Syftet med vindbruksplanen 
är att är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ 
för vindkraftverk i kommunen.

Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun antogs av  
kommunfullmäktige 29 april 2019 och vann laga kraft 
den 29 maj 2019. 

Informationsteknik IT
Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för de 
möjligheter som skapats genom framsteg inom data- 
teknik och telekommunikation. I Vaggeryds kommun 
finns möjligheter att få bredband på flera sätt.

Bredband via fiber
Genom fiberanslutning får du tillgång till internet, TV 
och telefoni i ditt hus. Fiber som överföringsmedia är 
oöverträffat och utgör en garant för att kunna utnyttja 
framtida tjänster. I Vaggeryds Kommun så har Vaggeryds 
Energi AB ett väl utbyggt fibernät i tätorterna Vaggeryd, 
Skillingaryd, Klevshult, Byarum och snart också i Hok.

Genom fibern erbjuder Vaggeryds Energi AB en egen 
TV-lösning med ett urval av analoga och digitala kanaler, 
det finns möjlighet köpa till allt ifrån enskilda kanaler till 
färdiga paket från ledande leverantörer av TV.

Kontakta Vaggeryds Energi om du vill veta om det finns 
fiber till en fastighet som du är intresserad av.

Bredbandsutbyggnad på landsbygden
Utöver de möjligheter som kommersiella aktörer erbjuder 
stödjer Vaggeryds kommun de två lokala fiber- 
föreningarna som finns. Föreningarna fiber i Vaggeryds 
kommun och Vaggeryds kommuns Östra fiberförening 
har fått beviljat statligt stöd för att bygga ut fibernätet på 
landsbygden.

Föreningarna har fått många medlemmar eftersom de 
allra flesta vill vara med och ansluta sig och bidra till 
utvecklingen på landsbygden.

Om det inte finns fiber till fastigheten kan ADSL-modem 
eller ett mobilt abonnemang med 3G- eller 4G- 
uppkoppling vara alternativ som fungerar tillfredsställan-
de.

Riktlinjer och ställningstagande för Energiproduk-
tion och Informationsteknik
För detaljer se kommunens Vindbruksplan (tematiskt 
tillägg ÖP), Miljöprogrammet och Klimatrådets  
Energi- och klimatstrategi. 

Energiproduktion
• Vaggeryds kommun prioriterar fjärrvärme som  

uppvärmningslösning i kommunens bebyggelse- 
utveckling där det så är lämpligt. 

• Fjärrvärme ska ingå som huvudregel i större fler- 
bostadshus och offentliga byggnader i Skillingaryd 
och Vaggeryd samt lämpliga industriområden. 

• Vaggeryds kommun vill uppnå en god planering av 
elnätet för att kunna klara av den snabba  
omställningen. Nya bostadsområden ska därför ha 
förutsättning att ladda 1-2 bilar per fastighet. 

• 
• Planera för möjligheten att etablera laddpunkter (eller 

annat miljövänligt drivmedel) vid nybyggda flerbo-
stadshus och offentliga byggnader. 

• Nybyggda kommunala lokaler och bostäder bör ha 
installerade solpaneler. 

• Kommunen ska ta fram ett strategiskt dokument för 
elförsörjning för att säkerställa att kommunens till-
växt även i framtiden kan elförsörjas.

Informationsteknik
• Kommunen ska verka för att bredbandsutbyggnaden 

fortsätter i landsbygdsområden utanför kommunens 
orter.

• För att stimulera fortsatt bredbandsutbyggnad ska 
nedgrävning av fiberkablar alltid beaktas vid andra 
grävningar för till exempel fjärrvärme och el samt 
vatten och avlopp. I samband med projektering bör 
kabeldragning beaktas. 

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Avlopp och avfall

Avloppshantering
I kommunen finns ett flertal mindre avloppsanläggningar 
som hanterar avloppsvatten från större och mindre  
samhällen. Planering och byggande ska säkra fortsatt 
verksamhet och expansion på platserna och hänsyn ska 
tas till lukt och buller.

Avlopp - kommunalt
Vaggeryds kommun har enligt lag en skyldighet att ta 
hand om avloppsvatten från fastigheter som ligger i  
kommunens tätorter eller där det finns fastställda  
verksamhetsområden för vatten och avlopp (VA). 

Enskilda avlopp
När du inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala 
ledningsnätet får du istället ansöka om att få göra ett  
enskilt avlopp. Det kan anläggas för ett eller flera hushåll.

Avfallshantering
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner 
har bildat kommunalförbundet Samverkan Återvinning 
och Miljö (SÅM) med uppgift att bära det kommunala 
ansvaret för hushållsavfall. Planering och byggande ska 
säkra fortsatt verksamhet och expansion på platserna och 
hänsyn ska tas till buller.

Riktlinjer och ställningstagande för Avloppsrening
För detaljer se Vatten- och Avloppsplan. 

• Kommunen ska ställa krav på hög skyddsnivå för de 
enskilda avlopp som gör att en vattenförekomst inte 
kan uppnå god ekologisk status.

• Det är kommunens skyldighet enligt 6 § vattentjänst-
lagen att snarast se till att ett blivande eller befintligt 
bebyggelseområde i ett större sammanhang får vatten 
eller avlopp om det finns behov med hänsyn till hälsa 
eller miljö. Dessa prioriterade utbyggnadsområden 
ska redovisas i VA-planen.

• För att uppnå en hållbar samhällsplanering ska kom-
munen prioritera bebyggelse i anslutning till befintlig 
infrastruktur för vatten- och avlopp för att hushålla 
med ekonomiska och ekologiska resurser.

Riktlinjer och ställningstagande för  
Materialåtervinning och återbruk
För detaljer se renhållningsordning 2018-2022

• Vid exploatering av nya områden för flerbostadshus 
ska tillräckligt utrymme lämnas på fastigheten för 
sortering, yta för hämtningsfordon samt att upp- 
ställningsplatsen för avfallsbehållare placeras på ett 
sätt så att tung trafik undviks inom bostadsfastighe-
ten/ bostadsområdet.

• Återvinningscentralen i kommunen väntas på sikt 
utvidga och omforma sina verksamheter och kommer 
fortsatt kräva motsvarande dagens yta i anslutning till 
tätorterna. 

• Återvinningsstationerna väntas finnas kvar i viss mån 
på lång sikt, men deras betydelse och behovet av yta 
kommer långsiktigt att minska i samband med att 
fastighetsnära insamling och utveckling av åter- 
vinningscentralerna sker. 

• Återbruk kommer att skalas upp till en större verk-
samhet som väntas ta allt större plats i samhället både 
i privat och kommunal regi. Återbruket förväntas 
flytta bort från återvinningscentralerna och komma 
närmare centrum där människor vistas. Kommunen 
planerar för en placering i attraktivt läge av ett åter-
brukscentrum i Vaggeryd och Skillingaryds tätorter. 

• Kommunen planerar i sin centrumutveckling för  
strategiska placeringar av kvartersnära insamling, 
som fungerar som fastighetsnära insamling men på 
allmän platsmark i samhällena. Det finns ett stort 
pedagogiskt värde i att invånarna både sorterar på 
hemmaplan och ute i samhället. 

Utvinning av naturresurser
Täkt innefattar brytning och bearbetning av berg, natur- 
grus, torv och andra jordarter. Det är viktigt att  
kommunen säkerställer en god hushållning av natur- 
resurser. Intresset för skydd av grundvattnet går alltid 
före intresset att utvinna grus då grusförekomsterna är en 
förutsättning för grundvatten av god kvalité. Hushållning 
av berg och grus ska ske i så stor omfattning som möjligt. 
Naturgrus är en ändlig resurs, täkter för naturgrus bör 
därför ersättas med täkter för bergkross, morän eller åter-
vunnet material.  Täktverksamheternas miljöpåverkan ska 
minimeras samtidigt som hänsyn tas till pågående verk-
samhet. Ny bebyggelse intill täkterna kan sannolikt störas 
av buller eller hindra täktverksamheten. Det är därför ur 
allmän synvinkel olämpligt att ny bebyggelse tillkommer 
i anslutning till täktområde, utom för exploateringsföre-
taget eget behov. Vaggeryds kommun har förekomster av 
naturresurser i form av Berg-, grus- och torvtäkter.
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Miljö, hälsa och säkerhet
I plan- och bygglagens 3 kapitel 5 § står att översikts- 
planen ska redovisa kommunens syn på risken för skador 
på den byggda miljön som kan följa av översvämning, 
ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på 
hur sådana risker kan minska eller upphöra. 

Miljö, hälsa och säkerhet delas in i 3 avsnitt:

• Miljökvalitetsnormer
• Dagvattenhantering
• Klimatrelaterade risker i fysisk planering

Miljökvalitetsnormer (MKN)- Vattenkvalitet
Kommunen ska redovisa hur man avser att följa gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kapitlet miljö- 
balken. Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten 
(sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Syftet 
med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. 

En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en 
så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. 
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det 
som inom vattenförvaltning kallas god status. En norm 
anger en lägsta nivå. Vattenförekomsten får alltså inte 
påverkas av en verksamhet på ett sätt så att kvaliteten blir 
sämre än den status som anges i normen. Det är vatten-
delegationen vid Vattenmyndigheten i respektive distrikt 
som beslutar om miljökvalitetsnormerna för en vatten-
förekomst. Genom normerna ställer delegationerna krav 
på ekologisk och kemisk kvalitet i ytvatten, och krav på 
kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten. 

VISS (Vatteninformationsystem Sverige) är ett verktyg 
för information om alla vattenförekomster i Sverige, här 
finns bland annat uppdaterad information om vatten- 
förekomsters status och förslag på åtgärder. Information 
och åtgärder ska beaktas i vidare planering och  
byggnation. VISS går att hitta här.

Vattenförvaltningen bedrivs i 6-års cykler. Den nuvarande 
gäller för 2016-2021 och en ny förvaltningsplan inom 
vattenförvaltningen kommer att fastställas under 2022 
som ska gälla för 2021-2027. 

I översiktsplanen redovisas de vattenförekomster som 
enligt VISS har måttlig eller sämre ekologisk status. 

VATTENDRAG MED MÅTTLIG STATUS
• Fängen
• Hokasjön
• Vederydssjön
• Bodasjön väster
• Bodasjön öster
• Ekebergsbäcken
• Gnyltån ovan Hjortsjön
• Hagaforsån
• Hjortsjöån
• Hokaån: Härån-Hokasjön
• Härån: Ruskån-Hokaån
• Hästgångsån
• Lagan: Fängen-Eckern
• Lagan: Härån-Lillån
• Lagan: Lillån-Stödstorpaån
• Lagan: Stödstorpaån-Sandsjön
• Lillån: Lagan-Linnesjön
• Malmbäcksån
• Modalaån
• Radan: Stengårdshultasjön-Rasjön
• Stödstorpaån nedre
• Stödstorpaån övre
• Svanån: Radan-Gettrabosjön
• Vedabäcken
• Vederydsån
• Västerån ovan Älgabäcken
• Västerån: Långasjön – Älgabäcken
• Älgabäcken: Västerån-Gärdessjön
• Österån: Långasjön-Kogöl

VATTENDRAG MED  
OTILLFREDSSTÄLLANDE STATUS:
• Mossjön
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Riktlinjer och ställningstagande för vattenkvalitet

• Vattenförekomster med miljökvalitetsnormer  
lägre än nivån god status identifieras, orsakssamband 
analyseras och förslag på åtgärder upprättas. Aktuella 
aspekter är bland annat försurning, övergödning och 
fiskvandringshinder. På sikt ska den vattenkemiska 
och biologiska statusen i våra sjöar och vattendrag 
ha förbättrats så att de har god ekologisk och kemisk 
status samt inte är påverkade av försurningen.

Miljökvalitetsnormer (MKN)- Luftkvalitet
Kommunen ska redovisa hur man avser att följa  
gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kapitlet 
miljöbalken. I Luftkvalitetsförordningen preciseras krav 
på högsta tillåtna föroreningsnivåer för ett antal olika 
luftföroreningar. Den fysiska planeringen får inte leda till 
att dessa gränsvärden överskrids. Åtgärder för att minska 
luftföroreningarna är primärt kopplade till reglering och 
styrning av fordon och trafik. En annan källa till luft- 
föroreningar är uppvärmning. Exempel på föroreningar 
som finns i luften är: kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, 
flyktiga organiska ämnen, partiklar och bensen. Problem 
med förhöjda halter av främst kvävedioxid och partiklar 
finns både i storstadsregionerna och i mellanstora och 
mindre tätorter. Hushållens småskaliga vedeldning är idag 
ett lokalt problem i vissa tätorter. Förbränningsgaserna  
bidrar till försurning och övergödning av mark och  
vatten. Det är också mycket obehagligt och kan vara 
skadligt för omgivningen (lukt och hälsoskadliga  
ämnen) om vedeldning sker på ett slarvigt sätt. Vaggeryds 
kommun har riktlinjer för småskalig vedeldning som du 
kan ta del av på kommunens hemsida. Eldning i när- och 
fjärrvärmecentraler ger en effektiv förbränning jämfört 
med småskalig vedeldning och är därför ett mycket bra 
alternativ ur miljösynpunkt.

Vaggeryds kommun överskrider inte några gränsvärden 
för högsta tillåtna föroreningsnivåer. Inför en framtida 
utveckling av kommunen kan dock antal fordon från  
person och godstransporter förväntas öka varav  
kommunen aktivt ska arbeta för en ökning av hållbara 
resor genom satsningar för bättre kollektivtrafik och 
säkrare, genare gång- och cykelvägar.  Detta för att säker-
ställa att den fysiska planeringen inte leder till att dessa 
gränsvärden överskrids.

Riktlinjer och ställningstagande  
för Luftföroreningar

• Målet är att halten bensen, PM10 och NO2 inte över-
stiger miljökvalitetsmålets preciseringar för luft- 
kvalitén. 

• Kommunen ska verka för en attraktiv kollektivtrafik i 
Vaggeryds kommun, för att minska mängden person-
trafik som bidrar till luftföroreningar i tätorterna.

Buller
I dagens samhälle är buller ett stort miljö- och hälso- 
problem. Med buller menas oönskat ljud som är störande 
och i vissa fall skadligt för hälsan. Buller kan komma från 
biltrafik, järnväg, flyg, industrier och andra verksamheter. 
Buller påverkar människors hälsa, välbefinnande och livs-
kvalitet.

Regler om buller finns i såväl plan- och bygglagen som 
miljöbalken och förordningar. För olika kategorier av 
buller finns också riktvärden för bullernivåer vid bostads-
byggnader.

Riktvärden för bullernivåer vid bostadsbebyggelse ska 
följas.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Riktlinjer och ställningstagande för Buller

• Kommunen har tagit fram en översiktlig buller- 
kartering kopplat till vägnätet och järnvägen som ska 
användas som underlag vid detaljplanering.

Dagvattenhantering
Dagvatten utgörs av nederbördsvatten, i form av regn 
eller avsmält snö, spolvatten eller framträngande grund-
vatten som tillfälligt rinner av hårdgjorda ytor såsom 
asfalterade vägar, hustak, byggnadsfasader eller fordon. 
Det handlar alltså om tillfälligt förkommande vatten 
avrinnande på mark som inte är täckt av vatten i normala 
fall, framförallt inom tätbebyggelse och på större vägar 
utanför tätbebyggda områden. Vilken påverkan dagvatten 
har på recipienten beror, förutom på dagvattnets innehåll 
av föroreningar, även på recipientens egenskaper och på 
tillrinningsområdets markanvändning. När det  
regnar eller snöar tar nederbörden med sig luft- 
föroreningar och när den sedan landar på hårda ytor löser 
vattnet upp och drar med sig ytterligare föroreningar som 
i torr eller våt form samlats på hårdgjorda ytor.  
En viktig orsak till dagvattenproblematiken är ex- 
ploatering av mark. På naturliga marker, utan hårdgjorda 
ytor, kan vattnet renas naturligt genom att infiltrera ned 
genom jordlagren. När städer och vägar byggs minskar de 
gröna ytorna som kan sköta denna naturliga renings- 
process. 

Vaggeryds kommun behöver genomföra åtgärder för att 
minska miljöpåverkan från dagvattenhanteringen i Lagan. 
I det kommande arbetet med en vatten- och avloppsplan 
kommer dagvattenhanteringen att ingå, problemen  
beskrivas och åtgärder att arbetas fram.

Kommunens arbete med vatten- avlopps- och dagvatten-
frågor sker genom Vatten- och avloppsplanen, Vatten- och 
avloppsstrategin, vattenförsörjningsplanen och  
Dagvattenstrategin. Mål för dagvatten redovisas i  
Vaggeryd kommuns Dagvattenstrategi del 1. Målen inne-
bär att åtgärder måste sättas in längs hela dagvattenkedjan 
från det att regnet träffar marken till dess att vattnet når 
recipienten. I framtagandet av målen har vattendirektivet 
och miljökvalitetsnormer för vatten varit betydelsefulla. 

Tätorter har stora arealer hårdgjorda ytor som hindrar 
regn- och smältvatten, det vi kallar dagvatten, att tränga 
ner i marken. I dag samlas mycket av vattnet upp och leds 
i ledningssystem till diken, vattendrag och sjöar. Det ger 
en effektiv dränering men skapar också problem.  
Den naturliga utjämning och fördröjning som sker när 

dagvatten får rinna över vegetation och genom våtmarker 
förloras i den urbana miljön och flödena blir kraftigare. 
Den naturliga vattenbalansen rubbas också om dagvatten 
inte får infiltrera och bilda grundvatten. Dessutom skapas 
punkt visa utsläpp med förorenat dagvatten som innehåll-
er en hel del oönskade ämnen som tungmetaller,  
petroleumprodukter, fosfor, kväve och bakterier. För- 
oreningskällorna är främst biltrafiken, men även  
byggnader, uppvärmning och industri samt en del luft- 
burna föroreningar från avlägsna platser.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
Kommunens ambitioner är att så långt möjligt om- 
händerta dagvatten lokalt. Lokalt omhändertagande kan 
dock i vissa fall medföra förorening av grundvatten- 
förekomster. Inriktningen är att förebygga att förorenat 
dagvatten uppstår t.ex. genom att vid bygglovshantering 
vara uppmärksam på kommande påverkan på dagvattnet 
och bl.a. undvika omålade förzinkade takytor. 

Metoder för att omhänderta det dagvatten som uppstår 
är infiltration, fördröjning och rening. Vid infiltration är 
huvudprincipen att leda dagvattnet till vegetationsklädda 
ytor så nära källan som möjligt. Vid kraftiga regn kan det 
bli stora nederbördsmängder som behöver fördröjas så att 
det inte orsakar problem nedströms. Exempel på för- 
dröjning är gröna tak och fördröjningsdamm. Denna typ 
av anläggningar har också en sedimenterings- och  
retningseffekt och kan kombineras med infiltration. I 
vissa fall kan det också vara aktuellt med underjordiska 
magasin för att lagra vatten. Beroende på dagvattnets 
föroreningsnivå, markförhållanden samt natur- och  
rekreationsvärden i vattendraget kan metoderna  
kombineras. Kommunen arbetar även med att få bättre 
spillvatten genom att förhindra att dagvatten leds in i 
spillvattennätet. 
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Riktlinjer och strategier för Skyfall och  
dagvattenhantering    
För detaljer, se dagvattenstrategin.                                                                        

• Områden som är identifierade i Grönstrukturplanen 
som särskilt utsatta för skyfall prioriteras för åtgärder 
i samhällsplaneringen.

• Öppna dagvattenlösningar prioriteras i detaljplan 
och utformas för att även ge sociala och rekreativa 
värden. 

• Kapacitetssimulering av dagvattenledningarna görs 
i Skillingaryd primärt för att se vilka områden som 
utsätts för översvämning vid skyfall. 

• Strategiska grönområden som finns utpekade för dag-
vattenhantering och fördröjning baserat på lågpunkter 
och grönstruktur, ska beaktas i den fysiska planering-
en och helst sparas.

• Kommunens ambitioner är att så långt möjligt om-
händerta dagvatten lokalt.

Förorenade områden 
Med ett förorenat område menas ett område där halterna 
av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider den lokala/
regionala bakgrundshalten. Det kan vara mark, vatten, 
grundvatten, sediment eller byggnader och andra  
anläggningar som är förorenade. Länsstyrelsen och 
kommunerna i Jönköpings län kartlägger områden med 
misstänkt förorening. Både pågående och nedlagda  
verksamheter som kan ha orsakat föroreningar inventeras. 

Riktlinjer och ställningstagande för förorenade  
områden

• Misstänkt- eller konstaterat förorenade områden 
ska utredas innan detaljplan antas eller bygglov ges. 
Utredningen ska göras i samråd med tillsyns- 
myndigheten för det förorenade- eller potentiellt 
förorenade området. 

• Exploatering på förorenade områden ska endast  
tillåtas om det genomförts efterbehandlings- och  
saneringsåtgärder som undanröjer eventuella risker 
för människors hälsa och/eller miljön, eller om risk- 
reducerande åtgärder vidas vid byggnation.  

• Sanering och efterbehandling av ett förorenat  
område ska utföras i syfte att området kan använ-

das utan risk för människors hälsa och/eller miljön. 
Särskild hänsyn ska tas till nuvarande eller framtida 
planerad markanvändning. 

• Vid efterbehandling eller sanering ska hänsyn tas till 
omgivningen och framtida klimatpåverkan så att det 
sanerade området inte åter förorenas eller att för- 
oreningar riskerar att spridas i framtiden. 

• Kommunen ska hålla sig uppdaterad med den  
information som behövs angående förorenade  
områden för att kunna tillgodose att riktlinjerna upp-
fylls. Tät dialog om förorenade områden hålls med 
räddningstjänsten. 

Miljöfarlig verksamhet
Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av 
mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat 
sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan 
vara skadlig för människors hälsa eller miljön.  
Miljöbalkens regler gäller för både stora och små verk- 
samheter.

Riktlinjer och ställningstagande för miljöfarlig  
verksamhet

• Vid nyetablering av nya bostadsområden ska lämpligt 
skyddsavstånd till befintlig bebyggelse utredas i varje 
enskilt fall.

• Vid nyetablering av verksamhetsområden ska  
lämpligt skyddsavstånd till befintlig bebyggelse  
utredas i varje enskilt fall. Nya föreslagna industri-
områden ska inte läggas i anslutning till bostads- 
bebyggelse.

• Vid etablering av nya områden skapas för logistik och 
sällanvaruhandel prioriteras platser med möjlighet till 
lämplig trafikinfrastruktur. 

• Där störande industriområden ligger insprängda i 
områden som domineras av bostäder, bör industri- 
områdena flyttas till mer lämpliga platser för att 
reducera störning på livsmiljöerna och möjliggöra 
centrum- och bostadsutveckling. 

• Lämpligt skyddsavstånd ska utredas i varje enskilt 
fall vid planläggning intill verksamhetsområden. 

• Naturmark med uppvuxen skog, speciellt tät sådan 
som kan verka avskärmande, luktreducerande och 
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bullerdämpande, lämnas i anslutning till verksam- 
heter som kan medföra upplevda störningar av  
boende i närheten. 

Farlig verksamhet  
Vid farliga verksamheter hanteras stora mängder  
kemikalier eller bedrivs verksamhet som av andra skäl 
medför risker för allvarliga skador på människor eller 
miljön.

Riktlinjer och ställningstagande för farlig  
verksamhet

• Lokalisering av farliga verksamheter ska ske med 

ett säkerhetsavstånd så att områden med känslig 
markanvändning, exempelvis skolor samt vård- och 
omsorgsboenden, inte påverkas av störning. 

• Sevesoanläggningar ska lokaliseras på lämpligt 
skyddsavstånd till tätortsbebyggelse. Avståndet utreds 
i varje enskilt fall. 

• Nya drivmedelsstationer ska inte ligga inom eller i 
anslutning till bostadsbebyggelse, skola, vård- och 
omsorgsboenden. Detta för att undvika transporten 
av drivmedel genom samhällena, rena miljöskulder 
och minska påverkan på boende, skolverksamhet och 
liknande. 

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN
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Riktlinjer och ställningstagande för transporter av 
farligt gods

• Vid uppförande av ny bebyggelse bör riskerna  
beaktas inom 150 m från transportleder för farligt 
gods. 

• Transporter av farligt gods som sker via vägtrafik ska 
ledas runt tätorterna. 

• Järnväg ska prioriteras som transportnät för farligt 
gods. 

Klimatrelaterade risker i fysisk planering
I Sverige förväntas klimatförändringarna innebära fler 
värmeböljor, kraftigare regn och översvämningar. Som i 
sin tur påverkar vår natur och människor och djurs  
levnadsmiljö och välmående. I samhällsplaneringen 
innebär detta att vi behöver ta ett större ansvar för att 
skydda mark kopplad till vår livsmedelsproduktion, 
bevara viktiga områden för den biologiska mångfalden 
samt göra avvägningar där vi bland annat måste lägga ett 
större fokus på markens bärighet och att minska riskerna 
för översvämningar. 

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg, där den 
gröna strukturen kan vara behjälplig i många samman-
hang för att mildra de negativa effekterna som följer av 
klimatförändringarna. Vaggeryds kommuns prioriteringar 
och ställningstaganden för Utvecklingsinriktningen  
belyser vilka insatser som dessa strukturer behöver  
genomgå för att kunna skapa en hållbar samhällsutveck-
ling. 

• att främja kvalitativ förtätning och effektivt mark- 
utnyttjande.

• att främja hållbara transporter och effektiva färd-
medelsalternativ som skapar god tillgänglighet för 
alla och minskar klimatpåverkan.

• att förespråka en varsam exploatering av befintliga 
och obebyggda natur- och fritidsmiljöer.

• Vid förändringar av bebyggelse i anslutning till  
område utrett för ras och skred längs Lagan i  
Vaggeryd, ska en fördjupad riskanalys redovisas. 

• Vid påverkan på grönstrukturen i branta slänter eller 
längs vattendrag, ska risk för erosion beaktas.

 
• Gröna buffertzoner längs med väg samt intill industri 

sparas ur ett buller-, luft - och visuellt perspektiv.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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Översvämning
Värmebölja är vanligen ett begrepp för en längre period 
med höga dagstemperaturer. Det finns ingen vedertagen 
internationell definition och även i Sverige förekommer 
flera definitioner. I denna rapport definieras värmebölja 
som årets längsta sammanhängande period med dygns-
medeltemperatur över 20°C. I Vaggeryds kommun ökar 
den sammanhängande perioden från ca 2 dagar (uppmätt 
under referensperiod år 1961- 1990) till 2 veckor (scena-
rio RCP 8,5 år 2069- 2098). Det är inte bara längden som 
ökar- även temperaturen under värmeböljan blir högre än 
normalt enligt scenarierna. Sommaren 2018 genomförde 
Länsstyrelsen en värmeökartering för Skillingaryd och 
Vaggeryd genom att mäta yttemperaturer från satellit. 
Mätningen visar exempel på vilka områden i våra största 
tätorter som kan riskera att bli extra varma och vilka om-
råden som bidrar till svalka. Översiktsplanen pekar ut de 
utsatta områdena genom strategiska grönområden.

Riktlinjer och ställningstaganden för värmebölja. 

• Områden som är identifierade i Grönstrukturplanen 
som särskilt utsatta för värmebölja prioriteras för 
åtgärder i samhällsplaneringen.

• Naturliga funktioner som agerar reglerande av 
lokalklimatet prioriteras i det tätortsnära landskapet. 
Grönstruktur ska prioriteras i centrummiljöer, vid 
vårdcentraler, äldreboenden och skolor.

• Reglerande av lokalklimat tas med som perspektiv  
tidigt i detaljplaneprocessen när nya områden  
planeras.

Ras, skred och erosion
Vaggeryds kommun ligger inte i ett område med påtaglig 
risk för ras, skred och erosion. Det finns aktsamhets- 
områden för skred och ras där vi har finkorniga jordarter 
så som lera och silt. Det finns områden med för- 
utsättningar för erosion längs med Lagan där vi har 
jordarter så som sand och svämsediment.

I samband med detaljplanering och byggande ska alltid 
bedömning av risk för ras, skred och erosion utföras.  
Vilket ändamål och livslängden hos bebyggelse och 
anläggningar ska vara utgångspunkten och förväntade 
effekter av ett förändrat klimat behöver beaktas.

Riktlinjer för Ras, skred, erosion

• Vid planering och exploatering av nya områden och 
hårdgjorda ytor ska kommunen värna om och sträva 
efter fler gröna ytor, fasader och tak. 

• Vid förändringar av bebyggelse i anslutning till  
område utrett för ras och skred längs Lagan i  
Vaggeryd, ska en fördjupad riskanalys redovisas. 

• Vid påverkan på grönstrukturen i branta slänter eller 
längs vattendrag, ska risk för erosion beaktas.

• Gröna buffertzoner längs med väg samt intill industri 
sparas ur ett buller-, luft - och visuellt perspektiv.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET

1135



129

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV ÖP:EN

Riksintressen, LIS och andra värden

KLICKA HÄR FÖR ATT NÅ EN 
INTERAKTIV VERSION AV ÖVERSIKTSPLAN-KARTAN

1136

https://vgd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cc085ace58f541bbb1be66ee161383a8


130 Riksintressen, LIS och andra värden

Värmebölja
Värmebölja är vanligen ett begrepp för en längre period 
med höga dagstemperaturer. Det finns ingen vedertagen 
internationell definition och även i Sverige förekommer 
flera definitioner. I denna rapport definieras värmebölja 
som årets längsta sammanhängande period med dygns-
medeltemperatur över 20°C. I Vaggeryds kommun ökar 
den sammanhängande perioden från ca 2 dagar (uppmätt 
under referensperiod år 1961- 1990) till 2 veckor (scena-
rio RCP 8,5 år 2069- 2098). Det är inte bara längden som 
ökar- även temperaturen under värmeböljan blir högre än 
normalt enligt scenarierna. Sommaren 2018 genomförde 
Länsstyrelsen en värmeökartering för Skillingaryd och 
Vaggeryd genom att mäta yttemperaturer från satellit. 
Mätningen visar exempel på vilka områden i våra största 
tätorter som kan riskera att bli extra varma och vilka om-
råden som bidrar till svalka. Översiktsplanen pekar ut de 
utsatta områdena genom strategiska grönområden.

Riktlinjer och ställningstaganden för värmebölja. 

• Områden som är identifierade i Grönstrukturplanen 
som särskilt utsatta för värmebölja prioriteras för 
åtgärder i samhällsplaneringen.

• Naturliga funktioner som agerar reglerande av 
lokalklimatet prioriteras i det tätortsnära landskapet. 
Grönstruktur ska prioriteras i centrummiljöer, vid 
vårdcentraler, äldreboenden och skolor.

• Reglerande av lokalklimat tas med som perspektiv  
tidigt i detaljplaneprocessen när nya områden  
planeras.

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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KLIMATANPASSNINGSÅTGÄRDER BASERADE  
PÅ GRÖNSTRUKTURPLANEN FÖR VAGGERYDS 
KOMMUN

Reglerande ekosystemtjänster
Våtmarkernas betydelse.  Översiktsplanen synliggör 
viktiga områden för Våtmarker i utvecklingsinriktningen 
samt mindre tätortsnära områden i mark och vatten- 
användningskartan. 

Strategiska Grönområden för dagvattenhantering. 
Översiktsplanen synliggör de områden som är strategiskt 
viktiga att bevara för att klara klimatförändringar i form 
att skyfall och höga flöden. Analysen är utförd för  
centralorterna med högst bebyggelse tryck. Dessa  
områden är även av stort värde för värmereglerande 
effekter. 

Strategiska Grönområden för värmebölja. Områden 
med risk för värmeöeffekt har lagts in i karta tillsammans 
med områden där riskgrupper uppehåller sig. Områden 
som enligt satellitflygningen uppnått yttemperaturer 38-
50 grader har markerats som riskområden för värmeöar. 
Grönområden som ligger i anslutning till dessa platser har 
en relevant temperaturreglerande effekt, och dessa har 
markerats ut som strategiska grönområden.

Stödjande ekosystemtjänter
Ekologiska landskaps samband. Översiktsplanen  
redovisar viktiga ekologiska landskapssamband i  
utvecklingsinriktningskartan. Områden med stor  
betydelse för den biologiska mångfalden synliggörs mer 
detaljerat i Vaggeryds kommuns översiktsplan underlags-
rapport 7, Ekologiska samband.

Försörjande ekosystemtjänter
Jordbruksmark. Översiktsplanen synliggör kommunens 
Arella näring, jordbruksmark samt redovisar kommunens 
syn på byggnation på odlingsmark. Översiktsplanen redo-
visar riktlinjer och strategier för jordbruk samt skogsbruk. 

Kulturella Ekosystemtjänster
Rekreation och friluftsliv. Översiktsplanen pekar ut  
viktiga rekreation- och friluftslivsområden som är av  
betydelse för mötet mellan människa och natur. 

Kulturmiljöernas värde för kommunens historia och 
landskapsbild. Översiktsplanen pekar ut riksintressen 
för kulturmiljövård samt områden med kulturmiljö- 
värden där även byar ingår.

Sociala värden. Översiktsplanen pekar ut en rad  
faktorer som påverkar sociala värden i fysisk planering 
bl.a. behov av nya mötesplatser.  I mark- och vatten- 
användningskartan skapas förutsättningar för detta 
inom områden för mångfunktionell bebyggelse, Grön-
område och park samt resecentrum. 

Riksintressen, LIS och andra värden

TILLBAKA TILL BÖRJAN AV DET HÄR KAPITLET
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I enlighet med Miljöbalken (1998:808) 6 kap. framgår det att en kommun som upprättar 
en plan även har en skyldighet att konsekvensbeskriva planen med avsikt att synliggöra 
om dess genomförande kan antas generera en betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner 
är en sådan plan som bedöms generera en betydande miljöpåverkan, vilket medför att 
en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. En strategisk miljöbedömning har därmed 
genomförts parallellt med planprocessen av den nya översiktsplanen för Vaggeryds  
kommun. Denna miljökonsekvensbeskrivning går att läsa i ett separat dokument.

Miljökonsekvens- 
beskrivning (MKB)
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 105-
120 
Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 117  
 
Sammanträdesplan 2023 
Diarienummer: RJL 2022/1458 

Beslut  
Presidiet för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Avvaktar med beslut till nämnden då diskussion förs om 
gemensamma sammanträdesdagar för nämnd TIM och nämnd ANA 
då förmiddagar ägnas åt gemensam information inom området 
regional utveckling. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2023 har tagits fram för nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö och dess presidium.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
• Förslag till sammanträdesplan 2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Förslag framkommer om gemensamma sammanträdesdagar för nämnd TIM 
och nämnd ANA då förmiddagar ägnas åt gemensam information inom 
området regional utveckling för att sedan ha separata nämndssammanträden. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2022-08-08 RJL 2022/1458 

  

 

  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Sammanträdesplan 2023 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Fastställer sammanträdesplan för 2023 för nämnd för trafik infrastruktur 
och miljö enligt följande: 
25/1, 22/2, 29/3, 3/5, 31/5, 21/6, 6/9, 12/10, 15/11 samt 14/12. 
 

2. Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium enligt följande:  
10/1, 8/2, 14/3, 19/4, 16/5, 8/6, 22/8, 27/9, 31/10 samt 29/11. 

Sammanfattning  
Förslag till sammanträdesplan för 2023 har tagits fram för nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö och dess presidium.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
• Förslag till sammanträdesplan 2023 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siv Kullberg  
Kanslidirektör 
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Januari Februari Mars April Maj Juni
S1 Nyårsdagen O1 O1 L1 M1 Första maj                               V 18 To1
M2 V 1 To2 R ledn To2 S2 Ti2 Nämnd TIM, Nämnd FS F2 KF,K dir
Ti3 F3 KF,K dir F3 M3 V 14 O3 Nämnd ANA L3
O4 L4 L4 Ti4 RS To4 S4
To5 Trettondagsafton S5 S5 O5 F5 K dir M5 V 23
F6 Trettondagen M6 V 6 M6 V 10 To6 L6 Ti6 Sveriges nationaldag
L7 Ti7 RF Ti7 RS F7 Långfredag S7 O7 RS
S8 O8 Pres Tim, Pres FS, Upph O8 SKR L8 Påskafton M8 V 19 To8 Pres TIM,Pres FS RD
M9 V 2 To9 Pres ANA To9 SKR/R ledn S9 Påskdagen Ti9 RS F9 Pres ANA SVN/RD
Ti10 Pres TIM, Pres FS F10 F10 Kom dir M10 Annandag påsk                      V 15 O10 L10
O11 Pres ANA L11 L11 Ti11 To11 R ledn S11
To12 R ledn S12 S12 O12 F12 R ledn M12 V 24
F13 M13 V 7 M13 V 11 To13 R ledn L13 Ti13 RF
L14 Ti14 Ti14 Pres TIM, Pres FS F14 KF utök S14 O14 SKR
S15 O15 O15 Pres ANA L15 M15 V 20 To15 SKR/R ledn
M16 V 3 To16 RD To16 SVN S16 Ti16 Pres TIM, Pres FS F16
Ti17 RS-AU/Utb politiker F17 RD F17 SVN M17 V 16 O17 Pres ANA, Upph L17
O18 RS-AU/Utb politiker L18 L18 Ti18 RF To18 Kristi himmelfärdsdagen S18
To19 RD S19 S19 O19 Pres ANA, Pres TIM, Pres FS SKR F19 M19 V 25
F20 RD M20 V 8 M20 V 12 RKL utök To20 SKR L20 Ti20 Nämnd TIM, Nämnd FS
L21 Ti21 Nämnd Tim, Nämnd FS Ti21 RS-AU F21 Kom dir S21 O21 Nämnd ANA
S22 O22 Nämnd ANA, Nämnd FS O22 L22 M22 V 21 To22
M23 V 4 To23 To23 RD S23 Ti23 RS-AU F23 Midsommarafton
Ti24 Nämnd TIM, Nämnd FS F24 F24 RD M24 V 17 O24 SKR L24 Midsommardagen
O25 Nämnd ANA SKR L25 L25 Ti25 RS-AU To25 SKR S25 EV Alm.
To26 SKR S26 S26 O26 F26 M26 V 26 EV Alm.
F27 M27 V 9 M27 V 13 To27 RD L27 Ti27 RS-AU EV Alm.
L28 Ti28 RS-AU Ti28 Nämnd TIM, Nämnd FS F28 RD S28 O28 EV Alm.
S29 O29 Nämnd ANA L29 M29 V 22 To29 EV Alm.
M30 V 5 To30 S30 Ti30 Nämnd TIM, Nämnd FS F30
Ti31 RS F31 M31 Valborgsmässoafton O31 Nämnd ANA

Sammanträdesplan 2023 Sammanträdesplan 2023
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Juli Augusti September Oktober November December
L1 Ti1 F1 K dir S1 O1 Pres ANA F1
S2 O2 L2 M2 V 40 RKL utök To2 L2
M3 V 27 T3 S3 Ti3 RF F3 K dir S3
Ti4 F4 M4 V 36 O4 L4 M4 V 49
O5 L5 Ti5 Nämnd TIM, Nämnd FS To5 S5 Ti5 RF
To6 S6 O6 Nämnd ANA F6 M6 V 45 O6
F7 M7 V 32 To7 L7 Ti7 RF To7 R ledn
L8 Ti8 F8 KF S8 O8 RF F8 SVN/KF,K dir
S9 O9 L9 M9 V 41 To9 HållbarhetsdagenL9
M10 V 28 To10 S10 Ti10 Nämnd TIM, Nämnd FS F10 S10
Ti11 F11 M11 V 37 O11 Nämnd ANA L111 M11 V 50
O12 L12 Ti12 RS-AU To12 R ledn S12 Ti12 RS-AU
To13 S13 O13 RS-AU F13 M13 V 46 O13 Nämnd TIM, Nämnd FS SKR
F14 M14 V 33 To14 RD L14 Ti14 Nämnd TIM, Nämnd FS To14 Nämnd ANA SKR
L15 Ti15 F15 RD S15 O15 Nämnd ANA, Upph F15
S16 O16 RS L16 M16 V 42 To16 R ledn L16
M17 V 29 To17 R ledn S17 Ti17 RS-AU F17 S17
Ti18 F18 R ledn M18 V 38 O18 L18 M18 V 51
O19 L19 Ti19 To19 RD S19 Ti19 RS
To20 S20 O20 SKR F20 KF utök/RD M20 V 47 O20
F21 M21 V 34 To21 SKR/R ledn L21 Ti21 RS-AU To21
L22 Ti22 Pres TIM, Pres FS F22 S22 O22 F22
S23 O23 Pres ANA L23 M23 V 43 To23 RD L23
M24 V 30 To24 S24 Ti24 RS F24 RD S24 Julafton
Ti25 F25 M25 V 39 O25 SKR L25 M25 Juldag                                    V 52
O26 L26 Ti26 RS To26 SKR S26 Ti26 Annandag jul                       
To27 S27 O27 Pres ANA, Pres TIM, Pres FS, Upph F27 M27 V 48 O27
F28 M28 V 35 To28 L28 Ti28 RS To28
L29 Ti29 RF F29 SVN/K dir S29 O29 Pres TIM, Pres FS SKR F29
S31 O30 L30 M30 V 44 To30 Pres ANA SKR L30
M31 V 31 To31 Ti31 Pres TIM, Pres FS S31 Nyårsafton

Sammanträdesplan 2023 Sammanträdesplan 2023
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