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Hur samrådet har bedrivits
Ett planförslag har upprättats över fastigheten Lekeryd 2:3 med flera.
Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat att skicka 
ut planförslaget på samråd under perioden 3 juni - 2 september 2016.
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, berörda förvaltningar och 
myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt samrådsmöte hölls 2016-
06-21 kl. 18:30 i Lekeryds Missionskyrkas samlingslokal, adress: Kyrkvägen 
28, 561 96 Lekeryd. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunens 
utställningslokal i Juneporten och på kommunens hemsida.

Hur granskningen har bedrivits
Efter samrådet justerades planhandlingarna. Stadsbyggnadsnämnden 
informerades i ärendet och beslutade att skicka ut planförslaget på granskning 
under tiden 4 september - 1 oktober 2019. Granskningshandlingarna skickades 
till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen samt de förvaltningar, myndigheter och 
berörda fastighetsägare som yttrade sig under samrådstiden. Handlingarna 
fanns även tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten och på 
kommunens hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid granskningstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar 
inkommit. Nedan finns förteckning av inkomna yttranden.

1.      2019-09-04 (1)
2.     2019-09-08 

      2019-10-01(2)
3. Miljö- och hälsoskyddskontoret  2019-09-26 (3)
4.     2019-09-26 (4)
5.    2019-09-26 (5)
6.       2019-09-28 (6)
7. E.ON     2019-09-30 (7)
8.     2019-09-30 (8)
9.     2019-09-30 (9)
10. Trafikverket     2019-10-01 (10)
11. Länsstyrelsen    2019-10-01 (11)
12.      2019-10-01 (12)
13.      2019-10-01 (13)
14. Lekeryds vägförening   2019-10-01 (14)
15. Lantmäterimyndigheten   2019-10-01 (15)
16.      2019-10-01 (16)
17.      2019-10-01 (17)
18. Tekniska nämnden    2019-10-21 (18)
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Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer. De som inte haft någon erinran redovisas inte nedan.

1. 

Har suttit och gått igenom detaljplanen och tycker att det verkar ogenomtänkt att 
ha endast en väganslutning till området, den som kommer från Västergårdsvägen, 
vore det inte klokt att leda trafiken kortaste vägen från Tranåsvägen och inte 
in i villaområde där det bor massor av barn och dessutom förskoleverksamhet/
dagbarnvårdarverksamhet bedrivs. 

Kommentar

Planförslaget möjliggör byggnation av ca 30 nya bostäder med tillfart från 
Västergårdsvägen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att tillkommande trafik 
innebär fortsatt tillfredsställande trafiksäkerhet på lokalgatan. 

Planförslaget har minskat i syfte att i mindre utsträckning påverka jordbruksmark 
varför föreslagen väg inte bedöms lämplig. En ny väg i förespråkat läge bedöms 
inte ekonomiskt försvarbar om den inte omgärdas av byggrätt på bägge sidor 
vilket innebär ett för stort ianspråktagande av och påverkan på jordbruksmark. 

2. 

Första synpunkten, 2019-09-08
När mina föräldrar köpte sitt hus var det lovat att ingenting skulle byggas 
bakom huset för att det var skyddat. Vad har hänt med detta nu? Om det var 
skyddat 1979 varför är det inte det längre? Varför kan inte bebyggelsen flyttas 
nedanför slänten istället och inte krypa ända upp inpå husknuten? Vidare, om 
det ska bjudas in till möte igen skicka gärna någon med erfarenhet och hyfs! 
Många upplevde att deras åsikter inte togs i beaktning utan man blev avsnäst 
istället.

Andra synpunkten, 2019-10-01
Jag anser att förslaget om exploatering av marken i förslag A2 inte ska 
genomföras med hänsyn till att det i området finns åkerholme, fridlysta och 
skyddsvärda växter, stenmurar och att man behöver ta åkermark i anspråk.

Vidare rimmar en förtätning som föreslagits illa med landskapsbilden i Lekeryd. 
Idag är villaområdena uppbyggda med gott om natur- och grönområden vilket 
skapar en naturnära och ostörd känsla. I den föreslagna detaljplanen har man 
planlagt i princip all mark för byggnation och inte sparat några natur och grön 
områden vilket skapar en urban känsla. Trafikökningen som exploateringen 
medför blir också ett problem.

Det finns idag ett område i Lekeryd, i ert dokument kallat A3, som skulle 
vara ett bra alternativ att bygga på utan att nyttja åkermark. I område A3 kan 
kommunen göra samma begränsning som gjordes från första förslaget A1/A2 
och minska ytan men ändå få plats med samma antal bostäder. Detta utan att 
bruka åkermark som i förslag A2.
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Exploatering av åkermark
I Miljöbalken 3 kap 4 § framgår att brukningsvärd jordbruksmark enbart får 
exploateras i de fall det krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och inte kan åstadkommas på ett tillfredsställande sätt genom att nyttja annan 
mark för ändamålet. Även om det finns ett stort behov av att bygga bostäder 
anser jag att Jönköpings kommuns planering att bygga på åkermark strider mot 
Miljöbalken. Att man minskar delen åkermark som byggs på är ingen ursäkt.

Åkermarken är för värdefull för att byggas på när det finns andra alternativ (del 
av A3). Politiker och tjänstemän bjuder in till diskussion för att leva, verka och 
driva företag på landsbygden. När kommunen bygger bort åkermarken blir det 
svårt för bönder att bedriva sin verksamhet när man bygger bort åkermarken.

Förtätning och Exploatering
Väster om fastigheterna på Västergårdsvägen ligger en åkerholme. ”Åkerholmar 
utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor 
betydelse genom att de erbjuder livsmiljöer och tillflyktsorter för många 
av det öppna jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Flera av dessa arter 
var tidigare betydligt vanligare, men återfinns nu ofta endast i anslutning till 
jordbrukslandskapets småbiotoper.”

”Åkerholmar har ofta ett gynnsamt lokalklimat med varma, skyddade 
och solexponerade sydsidor, och utgör därmed en viktig tillflyktsort 
för värmekrävande arter såsom ormar och ödlor”. Har en inventering 
utförts av artrikedomen i åkerholmen? På den prickade marken väster om 
Västergårdsvägen bakom fastigheterna 8:158 till 8:162 finns rara växter. På 
området växer bl a Slåttergubbe och Nattviol. Nattviolen är en fridlyst art. 
Slåttergubbe är dessutom en art som ingår i Artskyddsförordningen vilket i sig 
ger en hög bevarande status. Slåttergubbe har i förordningen epiteten S och F.

Från förordningen

”S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar 
häckar regelbundet eller i betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om andra 
arter genom att det i Sverige finns en population som inte är helt tillfällig.

F: Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att insamling 
i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. 
Arten finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet.”

En kommun bör ha en skyldighet att bevara biotoper med skyddsvärda växter 
och bör inte exploateras. Modernt miljö- och naturresursarbete går ut på att 
bevara, inte att bygga ut värdefull naturmiljö. Det bör finnas en kommunal plan 
för hur biotopen med slåttergubbe och nattviol ska bevaras och skötas, detta 
istället för att exploatera och ta bort biotopen helt. I och med att det växer 
nattviol och slåttergubbe på marken finns där säkert också fler naturvårdsarter 
av intresse. Även det nationella åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogram för 
småfjärilar på slåtteräng 2007–2011 , är av intresse i sammanhanget. Där 
behandlas en art som heter slåttergubbemal. Har en växt- och artinventering 
av området utförts?
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Trafik
Planen medför att 70 bostäder ska byggas på område A2. Detta medför en ökad 
mängd trafik. Man kan skäligen räkna med att det tillkommer ca 1,5 bil per 
hushåll, ca 105 fordon. Av dem kan det vara skäligt att tro att hälften pendlar 
till arbete mm. Alternativet är buss och sträckan Lekeryd Jönköping trafikeras 
av en linje, buss 124, där antalet avgångar/ankomster är begränsat. Arbetar 
man ex Nässjö finns inget alternativ, då är det bilen som gäller.

Västergårdsvägen är den väg där trafiken till området planeras att gå. 
Västergårdsvägen är idag en villagata utan skydd för gående och cyklister. I 
samrådsredogörelsen planeras inga åtgärder för den stora ökning av fordon 
exploateringen kommer att innebära. Bygger man ett nytt område bör man 
komplettera vägen med en trygg och säker väg för cykel och gångtrafikanter.

Vidare undrar jag varför man idag är så villiga att överge de argument man 
använde för att sälja marken 1979. Ovan argument var precis de anledningar 
som fick mina föräldrar att köpa just denna mark.

Kommentar

Skyddad mark 
I det fall frågan om skyddad mark avser en bostadsfastighet som i väster 
angränsar till planområdet gäller följande: Aktuell bostadsfastighet omfattas 
av en detaljplan antagen år 1968. En detaljplan innebär inte ett formellt skydd 
eftersom kommunen enligt Plan- och bygglagen (2010:900) har rätt att ändra, 
upphäva eller ersätta en detaljplan med en ny. 

Planförslaget medför att kvartersmark Bostad (B) prövas på den mark som i 
gällande detaljplan utgör Allmän plats park eller plantering. Detta för att skapa 
en ändamålsenlig bebyggelsestruktur samt att resurseffektivt nyttja marken 
delvis med hänsyn till bevarande av produktiv jordbruksmark. 

Jordbruksmark
Området minskas från A1 till A2, vilket innebär att område A1 lämnas obebyggt 
i och med detta planförslag. Kommande översiktliga utredningar får ta ställning 
till lämplig markanvändning i framtiden. För aktuellt planområde bedöms de 
kriterier som anges i Miljöbalken 3 kap 4 § avseende lämplighet att ianspråkta 
marken för annat ändamål än jordbruk att uppnås eftersom bostäder utgör ett 
väsentligt samhällsintresse och andra möjliga lokaliseringar har övervägts och 
uteslutits. Att planområdet planläggs för bostäder hindrar inte att område A3 
kan planläggas för bostadsändamål i framtiden. 

Planförslaget berör endast del av ett skifte som utifrån odlingshinder har sämre 
arrondering. Planförslaget möjliggörs för bostäder som bidrar till kommunens 
bostadsförsörjning. Planområdets geografiska läge möjliggör en förtätning och 
komplettering av bebyggelsen i anslutning till befintlig bebyggelse, vilket går 
i linje med översiktsplanen. En sammanhållen bebyggelsestruktur utgör ett 
resurseffektivt markutnyttjande och innebär god tillgänglighet för fotgängare 
och cyklister. Komplement till den dominerade boendeformen småhus, i 
synnerhet friliggande enbostadhus, innebär att utbudet av olika boendeformer 
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ökar och kan attrahera fler olika målgrupper. Bostadstillskott skapar ett större 
befolkningsunderlag för kollektivtrafik, service och föreningsliv och bidrar till 
utveckling av Lekeryd samhälle.

Naturvärden och skyddade arter
En översiktlig naturvärdesinventering genomfördes inom planområdet 
i samband med att planarbetet startade. Vid detta tillfälle bedömdes av 
kommunekolog att naturvärdena är relativt låga och att behov av ytterligare 
inventering inte föreligger. Det förekommer en åkerholme som omfattas av det 
generella biotopskyddet, dispens för borttagande har beviljats av Länsstyrelsen. 
Tidigare har kommunen varit av uppfattningen att två åkerholmar finns inom 
området. I samråd med Länsstyrelsen har det konstaterats att det andra objektet 
inte är en åkerholme då den bara delvis angränsar till jordbruksmark och delvis 
angränsar till naturmark. Objektet är således inte biotopskyddat. Detta framgår 
av planbeskrivningen. 

En ny naturvärdesinventering har genomförts för att undersöka förekomst av 
de arter som uppges i inkommet yttrande eftersom dessa arter är upptagna i 
bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen trots att dessa arter inte påträffades 
vid kommunens tidigare inventering. Denna inventering  har genomförts enligt 
svensk standard för naturinventeringar (SS 19000:2014). Arterna slåttergubbe 
och nattviol har heller inte påträffats vid detta inventeringstillfälle. Det finns 
heller inga uppgifter i Artportalen på att de skulle finnas i planområdet eller i 
Lekeryds samhälle. I Jönköpings kommuns Naturvårdsprogram 2019 finns inga 
ängs- eller betesmarker med höga naturvärden inom planområdet. 

Arterna kan vara utgångna men den sena årstiden kan inte uteslutas som 
orsak även om inventeringen har genomförts under godkänd period enligt 
svensk standard för naturinventeringar (SS 19000:2014). Däremot finns 
ca 30 naturvårdsobjekt med naturtyperna ängs- och betesmarker med Klass 
1-3 upptagna inom en 5 kilometersradie från området. I dessa objekt finns 
slåttergubbe inom ca 25 objekt och nattviol i ca 20 objekt och därigenom kan 
bägge dessa uppskattas ha en god status i kommundelen. Se karta på nästa 
sida. Slutsatsen är att slåttergubbe eller nattviol/grönvit nattviol inte kan anses 
hotade genom upprättande och fastställande av rubricerad detaljplan. 

Trafik
Det stämmer inte att detaljplanen möjliggör uppförande av 70 bostäder inom 
område A2. I planbeskrivningen går det att utläsa att det är ca 40 bostäder som 
kan uppföras inom det norra delområdet med angöring från Tranåsvägen och 
Kyrkvägen och ca 30 bostäder inom det södra delområdet (område A2) med 
angöring från Västergårdsvägen. 

I det fall grupphus i form av radhus, kedjehus eller parhus eller flerbostadshus 
byggs kan ca 30 bostäder tillskapas, men det kan också bli färre eftersom 
byggrätten är flexibel i sitt slag och även möjliggör för enbostadshus inom hela 
området. Det innebär att lämpliga åtgärder på Västergårdsvägen inte beslutas 
förrän markanvisningen är genomförd. Trafikökningen som exploateringen 
medför bedöms innebära att trafiksäkerheten fortsatt är på en tillfredsställande 
nivå.
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3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Det framgår inte vilken recipienten är för de nya dagvattenledningarna.

Det har skett en utfyllnad söder om området på fastigheten Lekeryds-Kättilstorp 
1:3 (se flygfoto från 1962-1964 i Geosecma). Grundvattenprover visar förhöjda 
halter av bly. Provtagningar behöver göras på Lekeryds-Kättilstorp 1:3 för att 
undersöka vad denna utfyllnad består av. 

Kommentar

Det framgår av planbeskrivningen att det är Huskvarnaån som är recipienten på 
sidan 9 under avsnittet Dagvatten.  

Gällande utfyllnad inom fastigheten Lekeryds-Kättilstorp 1:3 har frågan 
diskuterats vidare med Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Inom området har 
det funnits ett cementgjuteri. Utfyllnaden är belägen långt ifrån planområdet 
vilket föranleder bedömning att förorenat grundvatten på Lekeryd 2:34 inte 
härstammar från Lekeryds-Kättilstorp 1:3. Grundvattnets strömningsriktning 
från cementgjuteriet är sannolikt söderut. 

Om mot förmodan grundvatten här ifrån skulle strömma till planområdet och 
medföra bly gäller det som anges i den Markmiljötekniska rapporten, 2019-
08-09: ”Eftersom vattnet inte är tänkt att användas som dricksvatten har detta 
ingen betydelse”. Utfyllnaden anses alltså inte påverka planområdet, varför 
bedömning görs att undersökning inte är relevant för detaljplanen. 

N
NN

N

N N

N

N

N

N
N

N

N

N

N

N

S

S

S S

S

S

S

S
S

S
SS

S

S

S S

S

S

S

S
S

S S

S
S

S

N

N

2020-01-07 Skala: 1:70 000

Lekeryd 2.3 Slåttergubbe (S) och Nattviol (N)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 km

Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter var ierar i lägesnoggrannhet och är in te juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.
Kartan redovisar känd förekomst av arterna slåttergubbe (S) och nattviol (N) samt naturvårsobjekt färgade 
enligt klass 1 (högsta naturvärde) orange, klass 2 (mycket högt naturvärde) gul, klass 3 (högt naturvärde) 
gröna och klass 4 (visst naturvärde) blå.
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4. 

Då Jönköpings kommuns principer för närvarande är att trycka ihop människor 
på landsbygden åsidosätts den livsmiljö som vi valt genom bosättning i ett 
landsbygdssamhälle. Borde varit möjligt att lämna lite naturmark. Det blir också 
en väsentlig kostnadsökning då ny ledning för samhällets vattenförsörjning måste 
dras. Enligt PBL 3:5 ska ni främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder 
och även ut social synpunkt en god livsmiljö. 

Vår fastighet  har en tomtstorlek som är avsevärt mindre än 
normaltomten i området. Den är avskuren då huvudvattenledningen i samhället 
passerar vår tomt. Föreslagen tomt bakom vår fastighet har en storlek som är 
större än normaltomten. Den kommer också nära vårt hus. 

Om förslaget kommer till genomförande och befintlig vattenledning skrotas är 
vår begäran att möjlighet ges för diskussion om justering av gränsen för mindre 
intrång i vår närmiljö och mer rättvis storlek.  

Kommentar

Bebyggelsestrukturen som detaljplanen möjliggör i det södra delområdet 
medger byggnation på båda sidor av den nya gatan utformad som en slinga med 
rundkörningsmöjlighet. Ett natursläpp hade inskränkt på tomtdjupet i den grad 
att byggrätterna inte kan anses ändamålsenliga. Alternativa utformningar med 
bebyggelse på enbart ena sidan gatan eller en gata med vändzon har undersökts 
men valts bort utifrån att det ger mindre byggrätt och därmed inte anses utgöra 
en ändamålsenlig struktur eller ett resurseffektivt markutnyttjande. 

Markköp regleras inte i detaljplanen men är olämpligt utifrån den nya 
bebyggelsestrukturen enligt resonemanget ovan. 

5. 

Vi har tagit del av planerna för detaljplan Lekeryd 2:3 mfl och har följande 
synpunkter. Vi har inga åsikter om bebyggelsen som sådan men måste protestera 
skarpt mot planerade utfartsvägen mot Västergårdsvägen. Idag nyttjas vägen 
av ca 28 hushåll + en ”tillfällig” förskola. Ni vill tillföra det dubbla antalet 
hushåll på en väg som ej har någon separering från gångtrafik/ fordonstrafik 
och där det rör sig många barn till o från vänner och lekplatsen/hockeyrinken 
på Västergårdsvägen, vi har två barn på 7 år i vårt hushåll flera bor längs vägen 
samt en dagmamma med många dagbarn! dessutom för att inte tala om den 
tunga byggtrafiken under byggtiden. 

Det kan inte vara rimligt att utöka trafiken med det dubbla när man lätt kan 
ansluta nya området till Kyrkvägen utan att ta mycket extra mark i anspråk. 
Med hopp om ändring av planen!

Kommentar

Planförslaget möjliggör byggnation av ca 30 nya bostäder med tillfart från 
Västergårdsvägen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att tillkommande trafik 
innebär fortsatt tillfredsställande trafiksäkerhet på lokalgatan. 
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Planförslaget har minskat i syfte att i mindre utsträckning påverka jordbruksmark 
varför föreslagen väg inte bedöms lämplig. En ny väg i förespråkat läge bedöms 
inte ekonomiskt försvarbar om den inte omgärdas av byggrätt på bägge sidor 
vilket innebär ett för stort ianspråktagande av och påverkan på jordbruksmark. 

6. 

Naturområdet bakom tomt  hyser bostad för flera fridlysta djur. 
I stenrösen finns det gott om snok och huggorm som man kan se para sig i 
slänterna mot vår tomt på våren. Träddungen som går ihop med naturområdet 
i östlig riktning är hem för röd-ekorre som har varit rödlistad på europanivå. 
I övrigt finns det gott om groddjur här då marken är av våtare karaktär/sank.

 Jag yrkar på att naturområdet i direkt anslutning bakom tomt  och 
tomt  sparas för att skydda de fridlysta djuren och att eventuell byggnation 
byggs på åkermarken utanför. Byggnation intill Missionskyrkan har vi inga 
synpunkter på, tvärtom så tror vi att detta skulle vara bra för Lekeryd då stor 
del av denna mark är öde och av slyig karaktär.

Kommentar

Röd ekorre är inte längre rödlistad då den ökat i population och hänsyn till 
arten i form av oförändrad livsmiljö inom planområdet bedöms inte motiverat. 

Förekomst av huggorm och snok inom området finns inte rapporterad i 
Artportalen men områdets förutsättningar gör att förekomst inte kan uteslutas. 
I Artdatabanken kan utläsas att vanlig snok och huggorm är livskraftiga i 
Jönköpings län. Det har vidtagits försiktighetsåtgärder gällande påverkan på 
arternas livsmiljö genom att bevara stenrösen i planområdets närhet vilket i 
samråd med Länsstyrelsen har bedömts som en rimlig åtgärd för att minimera 
påverkan på arterna och dess livsmiljö i Lekeryd. 

Gällande groddjur anges inte vilka arter som avses, men vanlig groda är en 
art som skulle kunna förekomma inom områdets blötare delar. Inom området 
finns arten inte inrapporeterad i Artportalen. Enligt Artdatabanken är arten 
livskraftig i Jönköpings län. Dikena inom planområdet kommer delvis att 
förläggas i slutna system och nytt dike kommer att anläggas. Nytt dike utgör  en 
försiktighets- och kompensationsåtgärd eftersom det ersätter förlorad livsmiljö 
för arten. 

Mot bakgrund av detta anser stadsbyggnadskontoret att förändring av 
planförslaget är inte nödvändig eftersom tillräcklig hänsyn till omnämnda arter 
redan tas. 

7. E.ON

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. I vårt tidigare yttrande har 
E.ON redovisat vart våra anläggningar är lokaliserade och vad som behövs för 
områdets elförsörjning.
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E.ON noterar E-området som är utlagt, i plankartan med planbestämmelser, 
längs med Västergårdsvägen vidare in till den nya planerade gatan. Enligt 
Boverkets allmänna råd och planbestämmelser kan E-områden preciseras så att 
transformatorstationen får beteckningen E1, vilket vi yrkar görs i detta fall. 
E1-området ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. 
Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna 
avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel 
eller brännbart upplag upprätthålls. Ut- och infarten får inte utformas närmare 
än 5 meter från transformatorstationen då utrymmet behövs för skötsel och 
underhåll av stationen samt möjlighet till fria utrymningsvägar när dörrarna är 
öppna. Likaså ska det vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen 
med tungt fordon. 

E.ON noterar att man i planbeskrivningen skriver att ”Mark finns för teknisk 
anläggning. Området kan upplåtas för nätägaren med servitut eller ledningsrätt, 
alternativt avstyckas och överlåtas”. E.ON vill göra ett förtydligande med att 
en rätt kan, utöver servituts- och ledningsrätt, dessutom vara grundad på de 
allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012K) som gäller mellan elnätsföretaget och 
kunder som är anslutna till elnätet. Varför texten bör ändras till att ”Mark finns 
för teknisk anläggning. Området kan upplåtas för nätägare med servitut och 
ledningsrätt om det behövs”

E.ON motsätter sig till att förvärva äganderätten av marken eftersom vi avser 
att förvärva erforderliga rättigheter för bibehållande av våra anläggningar 
genom servitutsavtal, ledningsrätt eller allmänna avtalsvillkor. 

E.ON förutsättning att samordning sker vid exploateringen och att exploatören i 
tidigt skede informerar om tidplanen samt att eventuella flyttningar eller ändringar 
bekostas av exploatören, vilket bör framgå i genomförandebeskrivningen.

I vårt tidigare yttrande framförde vi att det finns en serviskabel som går över 
fastigheten Lekeryd 2:34 och för att exploatering ska kunna ske måste den 
flyttas, vilket bekostas av exploatören.

Kommentar

Planbestämmelsen preciseras så att det framgår att E-området är avsett för 
transformatorstation i enlighet med inkommen synpunkt. E-området är placerat 
med beaktande av säkerhetsavstånd och god angöring.

Gällande de fastighetsrättsliga konsekvenserna styr detaljplanen inte  att 
området måste avstyckas då detta sker efter eventuell ansökan av markägaren 
och/eller köpare till marken. Planen ställer inte krav på det ena eller andra 
alternativet, dock framhålls att samtliga alternativ är möjliga vilket fortsatt bör 
framgå av handlingarna. 

Gällande ledningsflytt inom kvartersmark reglerar inte detaljplanen när i tid 
byggnation ska ske. Informationen framgår nu av detta granskningsutlåtande 
och har förmedlats vidare till byggaktören.
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8. 

Vi har mottagit er reviderade plan för området Lekeryd 2:3 m.fl. och konstaterar 
att den planerade byggnationen på jordbruksmark har tagits bort i den norra 
delen av det planerade området medan det fortfarande tas i ansrpråk på 
jordbruksmark i den södra delen. Denna förändring är positiv ur miljöaspekt 
och för framtida jordbruksproduktion. 

Vår begäran att inte släppa ny bebyggelse för tätt inpå befintlig bebyggelse 
lämnas utan åtgärd från er sida med motivering att allmänintresse går före 
vårt särintresse. Det är naturligtvis så att ju mer översiktligt man ser på en 
fråga så blir detaljerna mindre betydande. Jag vill dock fortfarande påpeka och 
påstå att skall en kommun ha ett förtroende bland invånarna måste man ha en 
långsiktighet i sitt agerande där man även tar hänsyn till invånarnas särintresse. 

Har man valt ett lantligt miljöläge som sitt bostadsval vill man inte ha en 
förtätad bostadsmiljö. När vi flyttade till Lekeryd såg vi hur planeringen var 
gjord med grönområden som skilde av de olika bostadsdelarna. Exempelvis 
mellan bebyggelsen vid Västergårdsvägen och Skogsvägen finns det grönyta. Vi 
ansåg att Lekeryd var en attraktiv plats att bo på och att låta barnen växa upp 
i en miljö på landet men ändå inte enskilt. 

I det förslag som visas har husen i den södra delen ritats in nära den planerade 
vägen. Detta är positivt ur vår synvinkel. Skissen i ert kompendium är ju bara en 
principskiss så det är svårt att bedöma hur verkligheten blir. Då marken sluttar 
ganska mycket ner mot den tänkta vägen i nybyggnadsområdet så minskar 
olägenheten för oss ju längre ner husen kommer om inte marknivån fylls upp 
utan att suterrängplanet hamnar till största del under jord i öster. 

Vi är fortfarande emot att kommunen förtätar boende på landsbygden men 
inser att kommunen kommer driva detta vidare och hoppas att det skall finnas 
en vilja och förmåga hos kommunen att i möjligaste mån ta hänsyn till befintliga 
boende och våra synpunkter. 

Jag såg i ert svar att ni antar att anledningen till att vi vill ha grönområden 
mellan bostadsdelarna är att vi vill nyttja kommunens mark. Detta anser jag 
ni har helt fel i. Däremot är det många som skött närområdet till tomterna 
då vi inte begär att kommunen skall ha samma intresse som tomtägarna att 
hålla snyggt intill sin tomtgräns. För vår del gjorde vi upp med kommunen på 
1990-talet att vi nyttjar och sköter närområdet till vår tomt. 

Kommentar

En sammanhållen bebyggelsestruktur eftersträvas i enlighet med översiktsplanens 
riktlinjer. För att kunna uppnå ett resurseffektivt och ändamålsenligt 
markutnyttjande placeras nya områden med markanvändning bostad mot 
befintliga bostadsfastigheter. Detta i likhet med flertalet andra ställen i Lekeryd 
där bostadsfastigheter ligger dikt an varandra.
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Mot befintliga bostadsfastigheter får endast friliggande enbostadshus uppföras.  
Tillåten höjd har sänkts från två våningar utöver suterräng till en våning utöver 
suterräng, vilket innebär att byggrätten har justerats för att minska påverkan 
på befintliga bostäder. Byggrätten begränsas därtill med prickmark mot 
fastighetsgräns vilket medför att ny bebyggelse som närmst kan uppföras 4,5 
meter från fastighetsgränsen. 

Detta innebär en lämplig bebyggelsestruktur samtidigt det innebär minskad risk 
för att kommunalägd mark olovligt ianspråktas som tomtmark. Det stämmer 
att det inte alltid sker olovligen då i aktuellt fall dispositionsavtal för skötsel 
finns. Avtalet kommer att sägas upp i samband med genomförande av rubricerad 
detaljplan. 

9. 

Vi är i grunden positiva till en utveckling av Lekeryd, men anser att det finns 
andra områden i samhället som lämpar sig bättre för ny bebyggelse än det nu 
föreslagna detaljplaneområdet. 

Det nu föreslagna området ligger inte bra till ur trafiksäkerhetssynpunkt 
eftersom trafiken leds in i befintligt bostadsområde. Totalt 70 nya hushåll skulle 
innebära en kraftig ökning av trafiken på Västergårdsvägen och på den smala 
Kyrkvägen ut mot väg 132 som redan idag är trafikfarlig med begränsad sikt.

Även att den nya detaljplanen omfattar mindre jordbruksmark än den tidigare 
så är det trots allt fortfarande aktiv jordbruksmark som tas i anspråk vilket 
strider mot både Miljöbalken och Ålborgåtagandet. 

Anledningen till att vi valt att bygga på fastigheten  för åtta år sedan var just 
det lugna läget som hörntomt med anslutande skogskulle och den fina utsikten 
över åker och betesmark. Den nya detaljplanen innebär att den nuvarande 
skogskullen bebyggs. På direkt frågan innan vårt köp av fastigheten fick vi som 
svar från kommunen att skogskullen inte skulle komma att bebyggas. Idag är 
kullen flitigt använd av det närmsta områdets barn för lek, vilket för att det vore 
en stor förlust om den bebyggs. 

Vårt förslag är att istället planera för utökad bebyggelse i anslutning till 
Forserumsvägen (område A3) alternativt i anslutning till Tranåsvägen (område 
F). Detta ur trafiksäkerhetspunkt för att slippa ökad trafik inom nuvarande 
bostadsområde.

Kommentar

Angöring kommer delvis ske från Kyrkvägen och delvis från Tranåsvägen. 
Trafikökningen som exploateringen medför bedöms innebära att trafiksäkerheten 
fortsatt är på en tillfredsställande nivå. När byggnationen är klar är det möjligt 
att utvärdera trafiksituationen på Kyrkvägen och eventuellt genomföra åtgärder 
för att öka trafiksäkerheten ytterligare. 
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För aktuellt planområde bedöms de kriterier som anges i Miljöbalken 3 kap 4 
§ avseende lämplighet att ianspråkta marken för annat ändamål än jordbruk 
att uppnås utifrån att bostäder utgör ett väsentligt samhällsintresse och andra 
möjliga lokaliseringar har övervägts och uteslutits. Att planområdet planläggs 
för bostäder hindrar inte att område A3 kan planläggas för samma ändamål i 
framtiden. 

Del av skogskullen är planlagd med markanvändningen allmän plats NATUR 
i gällande detaljplan. En detaljplan innebär inte ett formellt skydd eftersom 
kommunen enligt Plan- och bygglagen (2010:900) har rätt att ändra, upphäva 
eller ersätta en detaljplan med en ny. 

10. Trafikverket

För väg 132 (Tranåsvägen) gäller generellt sett ett utökat byggnadsfritt avstånd 
på 30 meter. I tätortsmiljö, med sänkt hastighet, kan avsteg göras. Befintlig, 
nybyggd GC-väg ingår i Trafikverkets vägområde. Avståndet mellan tänkta 
bostäder och vägområdet blir, enligt föreslagen detaljplan, max 6 meter. Det bör 
enligt Trafikverket vara åtminstone 9 meter (12 meter till bilvägen), med tanke 
på att väg 132 är en regionalt viktig och högtrafikerad väg som knyter samman 
Aneby och Jönköping. Vägen ingår följaktligen i Trafikverkets funktionellt 
prioriterade vägnät och trafiken uppgår till 4730 fordon/dygn, varav 420 
lastbilar (mätår 2017). 

Placering av befintliga fastigheter för industri och handel/kontor längs 
Tranåsvägen (Lekeryd 2:34), som nu ska rivas, innebär inte per automatik att 
samma avstånd gäller för planerad bostadsbebyggelse. Enligt Trafikverket är 
det i denna miljö rimligt och lämpligt med åtminstone 12 meter mellan körfält 
och fasad (nytt bostadshus). Sålunda bör prickmark mot väg 132 utökas med 
åtminstone 3 meter jämfört med planförslag, granskningshandling. 

Huskroppar närmast Tranåsvägen kommer bli utsatta för mycket höga 
bullernivåer. Eftersom ekvivalent ljudnivå även för husgavlarna överstiger 
55 dBA ekvivalent ljudnivå blir det svårt att tillse att minst hälften av 
bostadsrummen för dessa gavellägenheter kan orienteras mot ljuddämpad 
sida. Likaså blir det svårt att klara riktvärden för små lägenheter, under 35 
kvm, mot Tranåsvägen, för vilka ekvivalent ljudnivå vid fasad måste understiga 
65 dBA. Trafikverket överlåter åt Länsstyrelsen att bedöma om det går att 
uppnå god bebyggd miljö så nära väg 132. Oavsett nämnda bullerproblematik 
rekommenderas ett större avstånd mellan bostäder och körbana för att reducera 
risker vid eventuella olyckor med farligt gods. Över 500 lastbilar kommer att 
passera tänkt boendemiljö varje dygn år 2040. 

I samrådshandlingen förespeglades inte förändrad markanvändning intill 
Tranåsvägen. I plankarta daterad 2016-04-05 anges att markanvändning är 
för industri, kontor och handel. Trafikverket ser det anmärkningsvärt att inte 
formellt samråd har skett angående kommunens planer att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse på industrimark intill väg 132. Enligt nu gällande detaljplan 
från 1989 (del av Lekeryd Västergård 2:3 m.fl.) anges att aktuell kvartersmark 
ska användas för småindustri, J1.
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Kommentar

Planförslaget ändras till förespråkat antal meter mellan fastighetsgräns 
och byggrätt för ökad trafiksäkerhet i enlighet med Trafikverkets yttrande. 
Det utökade avståndet förläggs med korsmark för möjlighet att uppföra 
komplementbyggnader som inte innebär stadigvarande vistelse såsom 
bostadsändamål. 

Avseende möjlighet att uppföra gavellägenheter utifrån beräknad trafikbullernivå 
vid fasad delar inte Stadsbyggnadskontoret Trafikverkets bedömning. 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger att minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids. Definitionen av bostadsrum anges vara rum 
för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn. Det är således möjligt att 
uppföra lägenheter med planlösningar som uppfyller kraven. 

Gällande smålägenheter under 35 kvadratmeter stämmer det att 65 dBA 
ekvivalent nivå överstegs i två punkter i fasad vilket innebär att det är 
olämpligt att tillåta enkelsidiga smålägenheter. Dock har uppmärksammats 
att fel ingångsvärden använts i bullerutredningen varför en ny utredning har 
tagits fram där rätt skyltad hastighet och förväntad ÅDT har legat till grund 
för beräkningen. Den uppdaterade bullerutredningen visar att den ekvivalenta 
ljudnivån i fasad inte överskrider 65 dBA vilket innebär att smålägenheter 
kan uppföras enkelsidiga mot Tranåsvägen. Detaljplanen har således prövat 
lämplighet utifrån trafikbuller.

11. Länsstyrelsen

Detaljplanehandlingar daterade 2019-08-14 har under granskningstiden 
översänts till Länsstyrelsen för yttrande.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 Kap. 10 §
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Hälsa och säkerhet
Bostadshusen mot Tranåsvägen klarar inte nivån 65 dBA som är gränsen för 
lägenheter upp till 35 kvm. Alla bostäder måste därför vara genomgående 
och ha hälften av rummen orienterade mot ljuddämpad sida. Det förefaller 
också som att det är möjligt att åstadkomma en betydligt bättre ljudmiljö på 
gårdssidan med en mer sluten gårdsmiljö.

Råg enligt 2 Kap. PBL

Hushållning
Det är positivt att en stor andel av jordbruksmarken på platsen sparas genom 
en omdisponering av markanvändningen.
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Trafikfrågor
Kommunen bör öka avståndet mellan Tranåsvägen och bostadsbebyggelsen 
utifrån Trafikverkets bedömning av trafiksäkerheten. 

Bilaga för kännedom 
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket Planering Region Syd, 
daterat 2019-09-30.

Kommentar

Det har uppmärksammats att fel ingångsvärden använts i trafikbullerutredningen 
varför en ny utredning har tagits fram där rätt skyltad hastighet och förväntad 
ÅDT har legat till grund för beräkningen. Den uppdaterade bullerutredningen 
visar att den ekvivalenta ljudnivån i fasad inte överskrider 65 dBA vilket 
innebär att smålägenheter under 35 kvadratmeter kan uppföras enkelsidiga mot 
Tranåsvägen. Anledningen till att planen inte möjliggör en sluten gårdsmiljö 
beror på befintliga ledningars läge och bedömningen att flyttkostnaden inte bärs 
av exploateringen. 

Kommunen har beaktat Trafikverkets yttrande gällande avstånd till Tranåsvägen 
och utökat avståndet mellan väg och byggrätt för flerbostadshus av de 
säkerhetsskäl som framförts. 

12. 

Jag anser att förslaget om exploatering av marken i förslag A2 inte ska 
genomföras med hänsyn till att det i området finns åkerholme, fridlysta och 
skyddsvärda växter, stenmurar och att man behöver ta åkermark i anspråk.

Vidare rimmar en förtätning som föreslagits illa med landskapsbilden i Lekeryd. 
Idag är villaområdena uppbyggda med gott om natur- och grönområden vilket 
skapar en naturnära och ostörd känsla. I den föreslagna detaljplanen har man 
planlagt i princip all mark för byggnation och inte sparat några natur och grön 
områden vilket skapar en urban känsla. Trafikökningen som exploateringen 
medför blir också ett problem.

Det finns idag ett område i Lekeryd, i ert dokument kallat A3, som skulle 
vara ett bra alternativ att bygga på utan att nyttja åkermark. I område A3 kan 
kommunen göra samma begränsning som gjordes från första förslaget A1/A2 
och minska ytan men ändå få plats med samma antal bostäder. Detta utan att 
bruka åkermark som i förslag A2.

Exploatering av åkermark
I Miljöbalken 3 kap 4 § framgår att brukningsvärd jordbruksmark enbart får 
exploateras i de fall det krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och inte kan åstadkommas på ett tillfredsställande sätt genom att nyttja annan 
mark för ändamålet. Även om det finns ett stort behov av att bygga bostäder 
anser jag att Jönköpings kommuns planering att bygga på åkermark strider mot 
Miljöbalken. Att man minskar delen åkermark som byggs på är ingen ursäkt.
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Åkermarken är för värdefull för att byggas på när det finns andra alternativ (del 
av A3). Politiker och tjänstemän bjuder in till diskussion för att leva, verka och 
driva företag på landsbygden. När kommunen bygger bort åkermarken blir det 
svårt för bönder att bedriva sin verksamhet när man bygger bort åkermarken.

Förtätning och Exploatering
Väster om fastigheterna på Västergårdsvägen ligger en åkerholme. ”Åkerholmar 
utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor 
betydelse genom att de erbjuder livsmiljöer och tillflyktsorter för många 
av det öppna jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Flera av dessa arter 
var tidigare betydligt vanligare, men återfinns nu ofta endast i anslutning till 
jordbrukslandskapets småbiotoper.”

”Åkerholmar har ofta ett gynnsamt lokalklimat med varma, skyddade 
och solexponerade sydsidor, och utgör därmed en viktig tillflyktsort 
för värmekrävande arter såsom ormar och ödlor”. Har en inventering 
utförts av artrikedomen i åkerholmen? På den prickade marken väster om 
Västergårdsvägen bakom fastigheterna 8:158 till 8:162 finns rara växter. På 
området växer bl a Slåttergubbe och Nattviol. Nattviolen är en fridlyst art. 
Slåttergubbe är dessutom en art som ingår i Artskyddsförordningen vilket i sig 
ger en hög bevarande status. Slåttergubbe har i förordningen epiteten S och F.

Från förordningen

”S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar 
häckar regelbundet eller i betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om andra 
arter genom att det i Sverige finns en population som inte är helt tillfällig.

F: Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att insamling 
i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. 
Arten finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet.”

En kommun bör ha en skyldighet att bevara biotoper med skyddsvärda växter 
och bör inte exploateras. Modernt miljö- och naturresursarbete går ut på att 
bevara, inte att bygga ut värdefull naturmiljö. Det bör finnas en kommunal plan 
för hur biotopen med slåttergubbe och nattviol ska bevaras och skötas, detta 
istället för att exploatera och ta bort biotopen helt. I och med att det växer 
nattviol och slåttergubbe på marken finns där säkert också fler naturvårdsarter 
av intresse. Även det nationella åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogram för 
småfjärilar på slåtteräng 2007–2011 , är av intresse i sammanhanget. Där 
behandlas en art som heter slåttergubbemal. Har en växt- och artinventering 
av området utförts?

Trafik
Planen medför att 70 bostäder ska byggas på område A2. Detta medför en ökad 
mängd trafik. Man kan skäligen räkna med att det tillkommer ca 1,5 bil per 
hushåll, ca 105 fordon. Av dem kan det vara skäligt att tro att hälften pendlar 
till arbete mm. Alternativet är buss och sträckan Lekeryd Jönköping trafikeras 
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av en linje, buss 124, där antalet avgångar/ankomster är begränsat. Arbetar 
man ex Nässjö finns inget alternativ, då är det bilen som gäller.

Västergårdsvägen är den väg där trafiken till området planeras att gå. 
Västergårdsvägen är idag en villagata utan skydd för gående och cyklister. I 
samrådsredogörelsen planeras inga åtgärder för den stora ökning av fordon 
exploateringen kommer att innebära. Bygger man ett nytt område bör man 
komplettera vägen med en trygg och säker väg för cykel och gångtrafikanter.

Kommentar

Se kommunens kommentar till yttrande 2. 

13. 

Min åsikt ang. byggandet av Lekeryd 2:3 är att vägen fram till tänkta bostäder 
bör dras från kyrkvägen, inte via Västergårdsvägen. Västergårdsvägen bebos 
idag av arton hushåll och trafikeras av dessa. Tillkommit har daghem med 30 
barn, dessa lämnas o hämtas vardagar så att trafiken ökar med 120 bilar /dag. 
Ska då de 70 nya bostäderna trafikera samma väg ökar trafiken med i snitt 140 
bilar till /dag..( ca: 250 fordon/ dag) ”Helt horribelt” Det är ju ingen motorväg. 
Istället bör vägen till de nya bostäderna dras från Kyrkvägen utmed åkermarken, 
där den inte skulle störa övrig bebyggelse på samma sätt. Detta är ju när 
bebyggelsen är färdig, under byggnationen kommer ju vägen att trafikeras av 
byggfordon som gör att första delen av Västergårdsvägen kommer att betraktas 
redan från början som en byggarbetsplats, vilket inte är rekommendabelt. 
”En ny vägdragning bör göras, från Kyrkvägen utmed åkermarken till de nya 
byggnaderna” Jag är inte alls emot en utbyggnad av Lekeryd tvärtom, men man 
bör tänka till innan det är för sent..

Kommentar

I planbeskrivningen går det att utläsa att det är ca 40 bostäder som kan uppföras 
inom det norra delområdet med angöring från Tranåsvägen och Kyrkvägen och 
ca 30 bostäder inom det södra delområdet (område A2) med angöring från 
Västergårdsvägen. 

I det fall grupphus i form av radhus, kedjehus eller parhus eller flerbostadshus 
byggs kan ca 30 bostäder tillskapas, men det kan också bli färre eftersom 
byggrätten är flexibel i sitt slag och även möjliggör för enbostadshus inom hela 
området. Det innebär att lämpliga åtgärder på Västergårdsvägen inte beslutas 
förrän markanvisningen är genomförd. Trafikökningen som exploateringen 
medför bedöms innebära att trafiksäkerheten fortsatt är på en tillfredsställande 
nivå.

14. Lekeryds vägförening

Lekeryds Vägförening har fått möjlighet att yttra sig kring ovan rubricerad 
detaljplan och har även tagit del av de handlingar som behandlar ärendet. 

Vägföreningen finner att trafiksituationen på Västergårdsvägen och Kyrkvägen 
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har beaktats i planskedet men gör en annan bedömning kring den kommande 
trafiksituationen. 

Trafiksituationen för oskyddade trafikanter på såväl Västergårdsvägen som 
Kyrkvägen har diskuterats återkommande på styrelsens möten och vid 
föreningens årsmöten. Ibland livligt. Frågeställningen aktualiserades mer när 
en förskola byggdes utmed Västergårdsvägen. Om än med tillfälligt bygglov. 
Föreningens medlemmar finner inte att trafikmiljön ger ett säkert intryck då 
gatumiljön är av typisk villakaraktär. Varken markerade eller anlagda gångbanor 
finns. Bilparkering längs gatorna ger ett avsmalnat utrymme för passage. Likaså 
är startkriteriet för snöröjning satt till 10 centimeters snödjup. Tidvis upplevs 
fordonshastigheterna vara väl hög på gatunätet. Stadsbyggnadskontoret har 
angivit att ”krökta gator” kan föranleda hastighetsdämpning. Vägföreningen 
vill även påpeka att krökta gator och korsningar kan medföra skymd eller 
försämrad sikt. 

Vägföreningen har handlagt och ombesörjt utplacering av ”blomlådor” i 
gatuutrymmet för att därigenom förstärka medlemmarnas önskan om en 
trafiksäker miljö. 

En utbyggnad av samhället ställer sig Vägföreningen positiv till och välkomnar 
en översyn av permanenta hastighetsdämpande åtgärder i form av avsmalningar 
eller cykelpassager i samband med förverkligandet av detaljplanen. Likväl 
bör startkriterierna för snöröjning ses över då både Västergårdsvägen och 
Kyrkvägen kommer få en ökad trafikmängd. 

Kommentar

Utom planområdet kan eventuellt åtgärder göras på Västergårdsvägen såsom 
avsmalning av vägen för säkrare korsning med cykel eller motsvarande som 
ansluter till gång- och cykelväg i parkområdet på Västergårdsvägens norra 
sida. Detta för att stärka koppling mellan det nya området och befintlig 
bebyggelse, uppnå bättre framkomlighet för gående och cyklister samtidigt 
som det innebär en hastighetsdämpning för motorfordon och på så sätt verka 
trafiksäkerhetshöjande. Behov av åtgärder utreds när markanvisning har 
genomförts.

Snöröjning är inte en fråga som behandlas eller regleras i detaljplanen. Kontakta 
Tekniska kontoret i frågan. 

15. Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndighetens arbetsuppgifter efter det att planen har vunnit laga kraft 
är att med stöd av detaljplanen bl.a. pröva och genomföra fastighetsbildningar 
i form av avstyckning för att bilda nya fastigheter, fastighetsreglering för att 
ändra befintliga fastigheter och hantera befintliga rättigheter samt att genom 
anläggningsoch/ eller ledningsrättsförrättningar pröva frågor om rättighet till 
mark för gemensamma anläggningar respektive allmänna ledningar. 

Vid genomgång av översända handlingar (daterade 2019-08-14) har följande 
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noterats: Om gruppbyggda hus är tänkta att avstyckas som enskilda fastigheter 
kan bestämmelsen om exploateringsgrad utgöra hinder för det. 

Kommentar

Det lantmäterimyndigheten syftar till är i det fall gruppbyggda hus i 
form av parhus, radhus eller kedjehus uppförs som bostadsrätt och 
bostadsrättsförening bildas i ett första skede och att det i ett senare skede 
ansöks om lantmäteriförrättning för att stycka av dessa till enskilda fastigheter 
med äganderätt. I detta fall måste fastighetsbildning ske som medför att 
bestämmelsen om maximal exploateringsgrad uppfylls inom nya fastigheter. 
Detta är möjligt med genomtänkt placering av byggnader och är en viktig 
aspekt att belysa i kommande markanvisning när marken tilldelas en byggaktör  
och upplåtelseform avgörs. 

16. 

Anser att det är olämpligt att dra gatan till det nya bostadsområdet från 
Västergårdsvägen. Detta är en lugn återvändsgata och det är mycket barn som 
rör sig i området, både boende på gatan och till dagis samt Familjedaghemmet 
hjärtat. Att göra en infart från västergårdsvägen till ett bostadsområde kommer 
att innebära en markant ökning av trafik på gatan. Dessutom är det tråkigt att 
bebygga ett så naturnära område, vi som valt att bosätta oss på den här gatan 
har ju gjort det för det lugn och det naturnära område det är och med ett nytt 
villaområde så tätt inpå så försvinner den naturnära känslan. Likaså kommer 
buller öka både från trafik och med mer folk i rörelse. Ska man ändå bygga där 
borde åtminstone infarten drasfrån kyrk vägen så all trafik inte behöver gå via 
västergårdsvägen.

Kommentar

Planförslaget möjliggör byggnation av ca 30 nya bostäder med tillfart från 
Västergårdsvägen. Trafikalstring som exploateringen medför bedöms inte 
innebära att riktvärden för trafikbuller överstigs längs gatan utifrån trafikmängd 
och reglerad hastighet. Stadsbyggnadskontoret bedömer att tillkommande trafik 
innebär fortsatt tillfredsställande trafiksäkerhet på lokalgatan. 

En ny gata från Kyrkvägen i enlighet med förslaget som det såg ut innan 
planområdet minskade anses inte bidra till en god bebyggelsestruktur eller vara  
ekonomiskt försvarbart utan byggrätt på båda sidor om gatan. Västergårdsvägen 
bedöms ha kapacitet för den tillkommande trafik som planförslaget medger. 

17. 

Jag vill fortsätta kunna leka på kullen!  7 år. Please.

Kommentar

Planförslaget innebär att åsyftad kulle kommer att bebyggas. Dock har förslaget 
utformats så att skogspartiet söder om planområdet fortsatt finns tillgängligt 
för lek och rekreation. 
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18. Tekniska nämnden

På plankartan har planbestämmelsen p1 använts. Planbestämmelsen anger att 
huvudbyggnad inte får placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Undantag 
gäller för grupphus så som rad-, par- och kedjehus, vilka får sammanbyggas 
i gemensam fastighetsgräns. Bestämmelsen kan medföra svårigheter vid 
utveckling av marken vid byggnation av gruppbyggda hus som ska upplåtas 
med äganderätt. I praktiken innebär bestämmelsen att det måste finnas ett minst 
9 meter brett släpp mellan exempelvis två radhuslängor om radhusen upplåts 
med ägande. Något som inte krävs om bostäderna upplåts med bostadsrätt 
eller hyresrätt. Planbestämmelsen bör ses över med anledning av beskriven 
problematik. 

Ökade driftkostnader för tillkommande naturmark blir ca 5000 kr/år. I övrigt 
har tekniska kontoret inte några synpunkter på planförslaget.

Kommentar

Placeringsbestämmelsen anger att 4,5 meter till fastighetsgräns krävs mellan 
huvudbyggnader med undantag för gruppbyggda hus om dessa sammanbyggs 
i fastighetsgräns. Detta för att planen är flexibel i sitt slag och möjliggör för 
både friliggande enbostadshus och gruppbyggda hus såsom parhus, radhus och 
kedjehus. 

I det fall planförslaget skulle utesluta placeringsbestämmelse för huvudbyggnad 
och fastigheter styckas av för friliggande villor skulle detta medföra att de som 
söker bygglov först får stor valfrihet gällande placering av huvudbyggnad och i ett 
värsta scenario skulle kunna placera den i fastighetsgräns medan den som söker 
bygglov sist kan tvingas placera sin huvudbyggnad långt ifrån fastighetsgränsen 
eftersom det utifrån brandkrav krävs åtta meter mellan huvudbyggnader 
alternativt en brandsäker konstruktion som medger ett kortare avstånd men 
som innebär en fördyrande åtgärd. Det medför en betydligt sämre utgångspunkt 
för de som ansöker om bygglov sist och skulle därtill kunna resultera i ett mer 
oregelbundet bebyggelsemönster varför placeringsbestämmelsen behålls. 

Däremot är det möjligt att placera carport- och garagedel samt övriga 
komplementbyggnader två meter från fastighetsgräns, vilket innebär att 
placering av dessa möjliggör en tätare struktur än vad som kan uppstå om två 
huvudbyggnader angränsar varandra med fastighetsgräns emellan. Detta kan 
underlätta utformning av området som äganderätter. 
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Sammanfattning
Följande revideringar har gjorts efter granskningsskedet och är att betrakta som 
mindre ändringar:

Bullerutredning för bullerpåverkan från Tranåsvägen har kompletterats och 
visar att smålägenheter kan uppföras enkelsidiga mot Tranåsvägen utan att 
gällande riktvärden överskrids. 

Byggnadsfritt avstånd för huvudbyggnad har utökats till Tranåsvägen med tre 
meter. Komplementbyggnad tillåts uppföras inom området. 

Bestämmelsen E i plankartan har preciserats så att endast transformatorstation 
kan uppföras  inom det norra området och pumpstation endast kan uppföras 
inom det södra. 

Placeringsbestämmelse för garage och caport har preciserats så att detta gäller 
friliggande och sammanbyggt med huvudbyggnad.

Artinventering har genomfötts och planbeskrivningen har kompletterats med 
ett resonemang kring hur planförslaget påverkar och tar hänsyn till dessa arter. 

Inga synpunkter har inkommit på konsekvensbeskrivningen, som medför att 
kommunens ställningstagande om att det inte föreligger någon betydande 
miljöpåverkan bör omprövas, i den mening som miljöbalken åsyftar.

STADSBYGGNADSKONTORET

Jenny Larsson Hanna Levin

Biträdande planchef Planarkitekt
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