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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 101  
 
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över detaljplan för Fagerslätt 
Östra etapp 2 på fastigheten Stensholm 1:425 m.fl. i Jönköpings 
kommun 
Mhn 2022:3793  Stbn 2021:137 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området öster om villaområdet på  
Fagerslätt. Ett planprogram för denna utbyggnad beslutades av stadsbyggnads- 
nämnden 2015 och utbyggnaden sker i etapper. Planen möjliggör för bostäder 
av varierande bostadstyp, sammanlagt ungefär 280 nya bostäder fördelat på 
220 lägenheter oh 60 småhus. Planområdet omfattar 11 hektar varav ungefär 5 
hektar är jordbruksmark. Marken ägs idag av Jönköpings kommun och Svenska 
kyrkan Växjö stift som båda varit delaktiga och drivande i planprocessen.  
Stadsbyggnadsnämnden önskar svar senast 2022-11-17. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27. 
Samrådshandlingar på www.jonkoping.se sök Planprogram Fagerslätt östra. 

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över  
förslaget på detaljplan för fastigheten Stensholm 1:425 m.fl. i Jönköpings  
kommun: 

 Planen saknar en redogörelse över alternativa lokaliseringar och noll- 
alternativ. För att jordbruksmark ska kunna tas i anspråk med motive-
ringen väsentligt samhällsintresse krävs att kommunen gjort en lokali-
seringsprövning. Lokaliseringsprövningen ska visa på alternativ till an-
språkstagandet av jordbruksmark som var aktuella vid framtagandet av 
planen och innehålla en förklaring till varför anspråkstagandet av jord-
bruksmark väger tyngre än alternativa lokaliseringar. Förslaget bör 
även innehålla beskrivningen av ett nollalternativ. 

   Avsnittet som berör trafikbuller skulle behöva förtydligas med vilka indata 
man använt sig av vid bedömningen, som ett förtydligande till varför man 
anser att bullernivåerna är så pass låga att ingen bullerutredning behöver  
göras. 

   För kännedom finns en skjutbana i närheten av området. Den nämndes i 
planprogrammet som att den inte bedöms utgöra ett problem för fram-
tida bebyggelse, och har inte hittills genererat några klagomål sen etapp 
1 byggdes. Men den bör ändå beaktas i samband med detaljplanen då 
byggnationen på Fagerslätt kan påverka verksamhetens möjlighet att 
kunna utöka sin verksamhet någon gång i framtiden. 
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
 
Yrkanden 
Ordförande Mats Larsson Weidman (MP) yrkar för koalitionens räkning bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
 

Bert-Åke Näslund (M) för KD-gruppen och M-gruppen samt Marcus Aronsson 
(SD) instämmer i yrkandet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över  
förslaget på detaljplan för fastigheten Stensholm 1:425 m.fl. i Jönköpings  
kommun: 

 Planen saknar en redogörelse över alternativa lokaliseringar och noll- 
alternativ. För att jordbruksmark ska kunna tas i anspråk med motive-
ringen väsentligt samhällsintresse krävs att kommunen gjort en lokali-
seringsprövning. Lokaliseringsprövningen ska visa på alternativ till an-
språkstagandet av jordbruksmark som var aktuella vid framtagandet av 
planen och innehålla en förklaring till varför anspråkstagandet av jord-
bruksmark väger tyngre än alternativa lokaliseringar. Förslaget bör 
även innehålla beskrivningen av ett nollalternativ. 

   Avsnittet som berör trafikbuller skulle behöva förtydligas med vilka indata 
man använt sig av vid bedömningen, som ett förtydligande till varför man 
anser att bullernivåerna är så pass låga att ingen bullerutredning behöver  
göras. 

   För kännedom finns en skjutbana i närheten av området. Den nämndes i 
planprogrammet som att den inte bedöms utgöra ett problem för fram-
tida bebyggelse, och har inte hittills genererat några klagomål sen etapp 
1 byggdes. Men den bör ändå beaktas i samband med detaljplanen då 
byggnationen på Fagerslätt kan påverka verksamhetens möjlighet att 
kunna utöka sin verksamhet någon gång i framtiden. 
 

Beslutet expedieras till: 
Stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun 
 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 
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