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Hur processen bedrivits
Samråd

Ett planförslag har upprättats över fastigheten Stensholm 1:425 Fagerslätt 
östra med fl. Stadsbyggnadsnämnden har informerats i ärendet och beslutat 
att skicka ut planförslaget på samråd under tiden 2014-06-04 – 2014-08-27. 
Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, berörda 
förvaltningar och myndigheter samt berörda fastighetsägare. Ett allmänt 
samrådsmöte ägde rum i Hakarpsförsamlingshem 2014-06-10. Handlingarna 
har funnits tillgängliga i kommunens utställningslokal i Juneporten. 
Informationen har dessutom funnits tillgänglig på kommunens hemsida.

Granskning

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2015 att ställa ut planen för 
granskning. Därefter har planhandlingarna funnits tillgängliga i kommunens 
utställningslokal i Juneporten och på hemsidan www.jonkoping.se

Inkomna skrivelser

Vid utställningstidens slut har nedanstående skriftliga synpunkter/svar 
inkommit.

1. Länsstyrelsen    2015-10-15 
2. Utbildningsförvaltningen  2015-09-22 
3. Boende Rättarevägen 1-17  2015-10-15 
4. Jan-Ulrik Norberg   2015-10-16 
5. Linda Hassel    2015-10-12 
6. EON elnät AB   2015-10-13 
7. Naturskyddsföreningen i Huskvarna  2015-10-19 
8. Göran Blomqvist   2015-10-13 
10 Kultur- och fritidsnämnden  2015-11-06- Ingen erinran 
9. Kommunstyrelsen   2015-10-21- Ingen erinran 

 

Inkomna yttranden med kommentarer

1. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen yttranden är ordagrant enligt följande: 

”Länsstyrelsen bedömer, utifrån sådana väsentliga samhällsintressen som ska 
bevakas i samband med granskningen, att planen inte är lämplig att anta med 
sin nuvarande utformning. Planförslaget saknar väsentliga ställningstaganden 
kring markföroreningar samt planområdets påverkan av trafikbuller. 

Vad gäller konstaterade markföroreningar behöver planhandlingarna 
kompletteras både vad avser omfattning av vilka föroreningar som ska avhjälpas 
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liksom en ekonomisk bedömning av kostnaderna för att vidta åtgärderna för att 
planområdet. Ska bli lämpligt för den föreslagna markanvändningen. Om inte 
föroreningarna ska tas bort innan planen antas måste plankartan kompletteras 
med en bestämmelse om att markföroreningen ska vara avhjälpt innan bygglov 
alternativt startbesked får meddelas. 

Planförslaget salmar en redovisning av hur framförallt utemiljön för föreslagen 
markanvändning för skola ska säkerställas (50 dB(A)). Den översiktliga 
bullerberäkningen som redovisas i planbeskrivningen anger en trafikmängd 
som troligvis klarar även prognostiserad trafikökning för 20 år fram i tiden 
men det framgår inte hur de antagna trafikmängderna beräknats. Däremot 
ställer sig Länsstyrelsen mer tveksam till att bullerberäkningen ska utgå från en 
framtida skyltad hastighet på 40 km i timman på väg 985 med hänsyn till dess 
nuvarande karaktär. Planen behöver kompletteras med en mer genomlysande 
bullerredovisning samt eventuella plantekniska åtgärder för att säkerställa en 
lämplig markanvändning innan den kan antas. 

Då planhandlingarna saknar särskild redovisning om hur olika berörda 
biotopskyddsområden påverkas, tas bort eller säkerställs inom exempelvis 
naturområden får ett eventuellt borttagande prövas i särskild ordning enligt  
miljöbalken. Denna prövning bör ske innan planen antas. Planens redovisning 
av genomförandefrågor bör kompletteras med kommentarer om eventuella 
markanvisningsavtal eller exploateringsavtal samt deras huvudsakliga  
innehåll innan planen antas.”

Kommentar
Två markundersökningar är utförda, en mer övergripande och en mer 
detaljerad. Den mer detaljerade markundersökningar visar på kostnader 
och möjliga åtgärder. Kostnaderna bedöms som rimliga i förhållande till den 
ändrade markanvändningen, detta förtydligas i planbeskrivningen och den 
ekonomiskakalkylen, utredningarna bifogas planen. Plankartan förtydligas 
med en informationstext där det tydliggörs att marken ska saneras i samband 
med schaktning. Föroreningssituation, risker och åtgärder förtydligas i 
planbeskrivningen. Bortagande av biotopskydd prövas i separat ansökan vilken 
är skickad till Länsstyrelsen, ansökningen bifogas planen. Planbeskrivningen 
kompletteras med utvecklat resonemang om Hakarpsvägens utveckling. 
Bullerberäkningen har förtydligats med beräkningsmodellen för antalet fordon/
dygn och hur utemiljön för skola ska lösas.

2. Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens yttranden är ordagrant enligt följande: 

”Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har mottagit 
granskningshandling av detaljplan för del av Stensholm 1 :425 m.fl. 
Förvaltningen är tjänstemannaorganisation för barn- och utbildningsnämnden 
samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ärendet är delegerat till 
utbildningsförvaltningen. 

Utbildningsförvaltningen anser sig ha haft såväl insyn som möjlighet påverka 
detaljplanearbetet. Eftersom planområdet återfinns i både utbyggnadsstrategin 
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och i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet har det hos 
utbildningsförvaltningen tidigt funnits en medvetenhet om kommande behov 
av tomtyta för både förskola och skola. Behoven som påvisats måste betraktas 
som hörsammade i detaljplanearbetet, givet den markyta som tilldelats i 
plankarta för både förskole- och skolverksarnhet. Utbildningsförvaltningen har 
även under detaljplanearbetet framhållit och vidhåller betydelsen av att den 
tilldelade ytan för verksamheterna motsvarar de riktlinjer som finns för bland 
annat friytor för barn och elever.

Utbildningsförvaltningen har i övrigt inget att erinra.”

Kommentar
Enligt den översiktliga bullerberäkningen så kommer inte rekommenderade 
riktvärden att överskridas. Ett utvecklat resonemang om hur utemiljön ska 
säkras har förtydligats i planbeskrivingen. Se avsnitt ”sammanfattning” nedan.

3. Boende Rättarevägen 1-17

Yttrandet ifrån de boende på Rättarevägen 1-17 är ordagrant enligt följande:

”För boende på Rättarevägen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (se inringat område 
1 på bild nedan) som ligger på andra sidan Hakarpsvägen där byggnationen 
eventuellt skall äga rum föreligger följande yttranden: 

1. Område 2 markerat på bilden nedan står angivet som 2-4 våningar. 
Konsekvensen om det byggs för högt är att våra hus hamnar i skuggan på 
förmiddagen. Detta är inte acceptabelt ur ett boendeperspektiv, kommunen 
borde ta hänsyn till befintliga bostäder och de eventuella effekter de får på dessa 
hus, både gällande ekonomi och boendetrivsel.

2. Cykelväg utmed Hakarpsvägen. Enligt Ref 1 skall gång- och cykelväg anläggas 
utmed Hakarpsvägen. Eftersom byggnation på Östra sidan av Hakarpsvägen 
ännu inte är fastställd insisterar dagens boende på angiven adress, att denna 
gång- och cykelväg absolut anläggs på den östra sidan av Hakarpsvägen. Då 
våra friköpta tomter angränsar till Hakarpsvägen anser vi oss missgynnade av 
att en cykel och gångväg anläggs på den västra sidan.

3. Björkar som idag finns inom området markerat på kartan ( se pil vid 3 och 
inom streckat område), kan inte under några som helst omständigheter tas bort 
eftersom björkarna idag ser till att dränera bort allt vatten från tomterna. Detta 
skulle innebära stora negativa konsekvenser för oss boende och det är inte 
acceptabelt.”

Kommentar
1. Bebyggelsehöjden för bostäderna öster om Rättarevägen (område två på 
bild tv.) regleras i granskningshandlingarna till 4 våningar. Kommunen gör 
bedömningen att planen inte kommer att medföra påtaglig förändring gällande 
skuggning. Givetvis kommer nuvarande vy ifrån befintliga fastigheter att 
förändras, dock är detta något som måste ses som naturligt i en expansiv stad. 
De planerade byggnaderna närmast Rättarevägen (område två bild tv.) kan som 
närmst placeras mellan 35-40 meter ifrån Rättarevägens tomtgräns.

Bild ifrån inkommet yttranden
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2. Placeringen av gång- och cykelvägen på aktuell sträcka kommer att 
bestämmas i vägplanen och en förstudie som utreder kommande sträckning 
ska utföras. Således är det inte bestämt på vilken sida cykelvägen kommer 
att förläggas. Det skulle kunna vara så att cykelvägen förläggs på båda sidor 
om Hakarpsvägen. Där finns utrymme att placera den på både den östliga- 
och västliga sidan om vägen.

3. Björkarna kan komma att påverkas av den planerade gång- och 
cykelvägen som ska anläggas i anslutning till Hakarpsvägen. Dock är det 
inte bestäm på vilken sida av vägen som denne ska förläggas. Vidare är det 
inget självändamål att björkarna ska avverkas. 

4. Jan-Ulrik Norberg

Sakägarens yttranden är ordagrant enligt följande:

”Hej!

Sänder in dessa synpunkter åter igen angående Detaljplan för del av 
Stenshalm 1:425 m.fl. Fagerslätt östra. 

Det så kallade A3 området mitt emot Kyrkvärdsringen är det nu inritat  
hus som är så höga som 4 våningar och inte 1-2 våningar som det sades på  
tomtinformationen 2009 och även vid kontakt med Jönköpingskommun 
2013. Vi vill med detta säga att bygg 1-2 våningar som ni sades och inte 
högre.”

Kommentar
A3 området är den tredje etappen i det planprogram som upprättats. 
Detaljplanen tillhör det sk. A1 området som är den första etappen i 
utbygganden. 

Förslaget bygger på intentionerna i Utbyggnadsstrategin där det bl.a 
står skrivet ”området bör ges en förhållandevis hög exploatering...”. 
Våningsantalet och en högre exploatering skapar förutsättningar för att 
på sikt skapa bättre kollektivtrafikmöjligheter genom att antalet boende 
i området ökar. Vidare finns där också en hög efterfrågan på bostäder 
i kommunen, detta innebär också att bebyggelsen måste bli tätare för att 
också undvika en allt för omfattande stadsutbredning. Det ör olyckligt om 
det givits olika information angående exploateringen.

5. Linda Hassel

Sakägarens yttranden är ordagrant enligt följande:

Undertecknad har som närboende erbjudits möjlighet att lämna ett 
granskningsyttrande på ”Detaljplan för del av Stensholm 1:425 m.fl. 
Fagerslätt östra, dnr 2014-58 214”. Nedan redovisas synpunkter mot 
detaljplanen. 

Den föreslagna byggnationen bör med hänseende till omkringliggande 
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landskap med en utpräglad lantlig miljö, hållas i högst två plan oavsett typ 
av bebyggelse (flerbostad-, enfamiljs eller kollektiva nyttor så som skola eller 
vårdhem). 

Fagerslätt är ett vackert beläget område i utkanten av Egna hem, mellan 
Hakarps kyrkby och Huskvarna. Området präglas starkt av den lantliga miljö 
det ligger i. Byggnationen är gles och låg, omgiven av både åkermark, häst- och 
kohagar. På sidan 10 står det att den planerade byggnationen endast kommer 
ha en ”ringa påverkan på landskapsbilden”. Att bygga hus planerade upp till 
sex våningar som detaljplanen anger, är näppeligen att kalla en ringa, påverkan. 
En byggnation i den omfattning som planeras kommer radikalt påverka den 
lantliga miljön och innebära en markant förändring av boendemiljön för oss 
som valt att bygga på Fagerslätt för att kunna bo i en lugn och lantlig miljö. 

I detaljplanen ”Detaljplan för del av Stensholm 1:425 Hakarps-Fagerslätt etapp 
4, Dnr 2005-0073” som reglerar byggnationen på angränsande område tilläts 
endast en byggnation på 20 % av tomtarean för att hålla området lantligt 
och luftigt. Den nya planen rimmar väldigt illa med detta, då området nu helt 
plötsligt ska förtätas med en massa höghus. 

Bostadsrätter och hyresrätter som föreslås ges företräde går utmärkt att göra 
i ett- eller tvåplanshus. En högre exploatering blir det med bostadsrätter eller 
hyresrätter oavsett, det behöver nödvändigtvis inte innebära höghus.

Detaljplanen bör därför begränsa höjden på de föreslagna husen till max två 
plan.

Föreslagen detaljplan kommer att ta jordbruksmark i anspråk. 

Enligt Jordbruksverkets experter på området är ”en åker en resurs som i princip 
kan ge livsmedel och andra råvaror i hundratusentals år framåt, men om den 
bebyggs med exempelvis vägar, parkeringsplatser och lagerlokaler är det i det 
närmaste omöjligt att återställa den. Framtida generationer måste också ha 
förutsättningar för att producera mat. En växande befolkning och en pågående 
klimatfarändringpekar mot att Sverige framöver behöver ta ett större ansvar för 
livsmedelsproduktion. Att exploateringen är oåterkalleligt gör att långsiktiga 
avvägningar behövs innan god mark exploateras.” 

Det är därför olyckligt att Jönköpings kommun väljer att ytterligare exploatera 
jordbruksmark, så som det är tänkt enligt detaljplanen. 

Detta trots att kommunen dessvärre ligger i topp när det gäller att exploatera 
jordbruksmark i Sverige.

• Detta trots att kommunen varit delaktiga i Jordbruksverkets pilotprojekt 
om hur man bör värna och värdesätta odlingsmark.

• Detta trots att kommunen enligt plan- och bygglagens 2 kapitel 2 § ska 
tillämpa miljöbalkens 3 kapitel 4 § om jordbruksmark när de beslutar om 
en förändrad markanvändning som berör jordbruksmark och kan påverka 
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jordbruksmarkens värden. 

• Detta trots att kommunen nyligen deltagit i en kartläggning av 
jordbrukslandskapets ekosystemtjänster.

Argumenten som anges i detaljplanen är att utbyggnadsstrategin anger området 
som lämpligt. Om nu ny kunskap uppenbarligen har tillkommit efter det att 
utbyggnadsstrategin fastslogs, då vore det väl mer logiskt att i nya detaljplaner 
använda sig av den kunskapen och frångå utbyggnadsstrategin? I andra fall i 
kommunen (for att nämna byggnation på Ekhagen som exempel) har det ju 
varit möjligt att frångå utbyggnadsstrategin efter att ha lyssnat till närboendes 
synpunkter. 

En exploatering som bidrar till en hållbar ekologisk utveckling? 

Jag ställer mig frågande till den slutkläm som står i detaljplanen; ”Sammantaget 
bedöms planerad exploatering bidra till en hållbar utveckling av Fagerslätt med 
hänsyn till ekologiska, samhällsekonomiska, kulturella och sociala faktorer”. 
Det är framför allt den ekologiska hållbarheten jag har funderingar kring. 

För att nå visionen om 150 000 invånare vore det mer logiskt att planera för 
höga hus i centrala delar av staden där många med lätthet, utan att öka några 
trafikmängder och försämra luftkvalitet och klimatpåverkan, kan bo. På landet 
- eller i stadens utkanter - borde man bygga lägre, dels för att passa in i den 
lantliga miljön, dels för att inte öka antalet människor i bilberoende långt från 
samhällsservice. Då Fagerslätt tillhör den sistnämnda kategorin, borde således 
en planerad nybyggnation inriktas mot lägre och glesare bebyggelse. Inte 
som i föreslagen detaljplan med byggnader som är högre än i stora delar av 
centrala Huskvarna och Jönköping. Till det bör istället de i utbyggnadsstrategin 
föreslagna fortätningsområdena användas. 

Både naturvärden och estetiska värden förstörs om planerad detaljplan 
antas. Det finns måhända inga rödlistade arter noterade inom det föreslagna 
exploateringsområdet. Däremot kommer vi inte längre kunna njuta av 
tranparets graciösa dans, eller lyssna till sånglärkans drill högt upp i skyn eller 
fascineras av tofsvipornas dykande över åkrarna. En byggnation på Fagerslätt 
kommer inte gynna vare sig arters livsmiljöer eller ekosystemens funktioner och 
processer. Vilket i längden gör att vi människor boende på Fagerslätt får en 
sämre tillgång till god natur- och kulturmiljö med en rik biologisk mångfald 
som ligger till grund for vår hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Till sist 

Tack for att ni tog er tid att läsa. Förhoppningsvis kan mina synpunkter bidra 
till något gott. Som boende på Fagerslätt har jag många tankar och funderingar 
gällande detaljplanen. Här har jag bara lyft upp de tre viktigaste. I övrigt 
hänvisar jag till de synpunkter jag lämnade in i samrådsyttrandet. 

Jag anser faktiskt att det är beklämmande att ingen av de drygt 40 synpunkter 
som kommit in från frivilligorganisationer och närboende har bemötts med 
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ändringar i föreslagen detaljplan. Det hade varit så lätt för er att till exempel 
sänka maxhöjden på planerade flerfamiljshus med två våningar. Ni hade ändå 
fått en tät bebyggelse som underlag för bussforbindelser. Istället för besvikelse 
och misstro, skulle det då ge känslan av att politiker och tjänstemän faktiskt tar 
sig tid att lyssna på kommuninvånarna.

Kommentar
Förslaget bygger på intentionerna i Utbyggnadsstrategin där det bl.a står skriver 
”området bör ges en förhållandevis hög exploatering...”. Våningsantalet och 
en högre exploatering skapar förutsättningar för att på sikt skapa bättre  
möjligheter för att utveckla kollektivtrafiken genom att antalet boende i området 
ökar. Vidare finns där också en hög efterfrågan på bostäder i kommunen, detta 
innebär också att bebyggelsen måste bli tätare för att också undvika en allt för 
omfattande stadsutbredning där än mer mark måste ianspråkstagas.

All exploatering medför givetvis en påverkan på dess närmiljö. I detta fallet 
bedöms det att exploateringen kommer få en ringa påverkan då det ligger i 
anslutning till villabebyggelse. 

Detaljplanen för del av Hakarps-Fagerslätt etapp 4 dnr: 2005-0073 reglerar 
vissa delar av bostadsbebyggelsen till endast 20% av fastigheten. Detta är något 
som också regleras i rubricerad detaljplan där en stor del av bebyggelsen också 
ska ske med expolatering på maximalt 20% av tomten. Detta syns i plankartan 
samt beskrivs på sida 17 i planbeskrivningen där följande formulering finns: ”På 
villafastigheterna kan högst 20 % av bruttoarea per fastighetsarea exploateras. 
Där radhus byggs är det tillåtet att exploatera 35 % av bruttoarean”. Vidare 
medger även detaljplanplan dnr: 2005-0073 högre bebyggelse i form av 4 
våningsbostäder. 

En detaljplan kan inte reglera upplåtelseformen av bostäderna. Den högre 
exploateringen bygger på resonemanget ovan.

I den kommande översiktsplanen 2015 finns en kartering över de viktigaste 
jordbruksmarkerna i kommunen. Inom dessa område ska kommunen vara 
extra restriktiv mot exploateringen. Planområdet ligger dock inte inom ett 
sådant område. Området beskrivs också här som ett nyexploateringsområde 
för bostäder.  Således har bedömningen också gjorts i nyare dokument att 
planområdet är lämpligt för exploatering. Som nämns i yttrandet så har också 
Utbyggnadsstaregin bedömt området som lämpligt för exploatering. 

Kommunens utbyggnadsbehov kan inte enbart tillgodoses genom förtätning 
och omvandling. Utbyggnadsmöjligheter ska också finnas i alla kommundelar. 
Genom att bygga lågt och glest kommer än mer mark att behöva tas i anspråk 
samtidigt som belfolkingsunderlaget för exempelvis kollektivtrafik blir fortsatt 
lågt. Genom att bygga med en varierad karraktär och högre täthet kan fler 
människor få plats på mindre yta samtigit som det kan skapa underlag för 
kollektivtrafikutveckling i området.  

Förändrad omgivning är något som måste ses som naturligt i en expansiv stad 
där efterfrågan på bostäder är stor. Som tidigare nämnts har det i flertalet tidigare 
dokument tagits ställning till områdets lämplighet för bebyggelseutveckling.
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6. EON El-nät AB

Yttrandet är ordagrant enligt följande:

”Yttrande över granskning av detaljplan för del av Stensholm 1 :425 m.fl., 
Fagerslätt östra, Jönköpings kommun. 

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och har följanden synpunkter.

E.ON Elnät noterara att E-områden för nya transformatorstationer inom området 
har markerats på plankartan. Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter 
måste en starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk 
praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk 
standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 
438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation 
i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. Denna 
markanvändningsbegränsning bör framgå av planen. Vi föreslår att det i 
planbestämmelserna anges att: Minst 5 m avstånd mellan transformatorstation 
och brännbar byggnad eller upplag”

För övrigt har E.ON Elnät inget ytterligare att tillägga i ärendet utan hänvisar 
till tidigare inlämnade yttranden.”  

Kommentar
Planbeskrivningen kompletteras med information angående säkerhetsavstånd 
på 5 meter ifrån transformatorstation. Se ”sammanfattning” nedan.

7. Naturskyddsföreningen Huskvarna

Yttrandet är ordagrant enligt följande:

”Efter att ha tagit del av handlingarna och även besökt det tilltänkta området, 
vill vi framföra följande synpunkter:

1. Först måste den mycket besvärliga trafiksituationen i hela området, från 
Hakarps kyrka, förbi Fagerslätt, korsvägen, Eriksbergs trädgård till Saab i 
Stensholm lösas. 

Bl.a. genom en belyst gång- och cykelväg från Hakarps kyrka till Korsvägen. 
Trafiksituationen har förvärrats ända sedan Saabs utbyggnad för cirka 15 
år sedan. Genom Saabs nuvarande utbyggnad, exploateringen av Eriksbergs 
handelsträdgård med ett 80-tal lägenheter och bostadsbebyggelse på Fagerslätt 
har trafiksituationen försämrats ytterliggare.

2. Det är positivt att det gjorts en Naturvärdesinventering, men den gjordes ju 
vid fel tidpunkt på året, varför den bör kompletteras, vilket även inventeraren 
noterat.

3. Att anlägga en fördröjningsdamm, som kan ta emot dagvatten från området 
är också positivt den kan ha stor betydelse såväl hydrologiskt, som för den 
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biologiska mångfalden. Den kan också ha gynnsamma effekter för friluftslivet.

4. Den angränsande marken med mer än 100-årig skog är viktig att bevara.

5.  Att exploatering av god jordbruksmark för bebyggelse eller andra ändamål 
bör undvikas torde för de flesta vara närmast en självklarhet. Kommunen har 
vid flera tillfällen åsidosatt detta. För det nu aktuella området, torde kvaliteten 
på aktuell mark vara så hög, att exploatering bör undvikas.

Dessutom är stora delar av det tilltänkta området oerhört nedskräpat efter 
någon tidigare exploatering: kvarlämnad asfalterad yta, upplag av ett antal 
betongfundament, ett halvt raserat plåtskjul, oljefat, samt diverse skräp från 
tidigare exploatering.”

Kommentar
I samband med att Jönköpings kommun tar över väghållaransvaret från 
Trafikverket på Hakarpsvägen kommer planeringen av ny gång- och cykelväg 
att påbörjas från Korsvägen till Hakarps kyrka. 

Vid Stensholmsvägen/Hakarpsvägen kommer man även bygga om korsningen 
för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Naturinventeringen bedöms av kommunnen som tillräcklig. 

Ställningstagande om att marken anses lämplig för exploatering har gjorts i 
Utbyggnadsstaregin och gällande Översiktsplan från 2002. Även den kommande 
översiktsplanen gör detta ställningstagande.

 
8. Göran Blomqvist

Yttrandet är ordagrant enligt följande:

”Ni kan inte börja bygga förrän ni har byggt om utloppet till Huskvarnaån för 
bäcken med dagvatten från Fagerslätt östra.”

Kommentar
Nödvändiga åtgärder för att klara dagvattenhanteringen kommer att utföras. 
Mer detaljerade lösningar av dagvattenhanteringen, liksom nivåsättning 
och geotekniska förhållanden behöver utredas vidare i samband med 
detaljprojektering.

Sammanfattning
Markföroreningar
Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande angående markföroreningar  
där omfattning, vilka föroreningar och ekonomiskbedömning adderas. 
Plankartan förtydyligas med en informationstext om att  sanering av skoltomten 
ska ske i samband med schaktning.

Följande förtydligande görs i planbeskrivningen:
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Vid både den översiktliga markundersökning och vid den kompletterande 
markundersökning har markföroreningar i halter över NV:s generella 
riktvärden påträffats i flera punkter, jämför färgkodade punkter på Plansch 1 
(Kompletterande miljöteknisk undersökning, VoS, 19 mars 2015).

Föroreningar i höga/oacceptabla halter har enbart påträffats i fyllnadsmaterial/
avfall och ner till max en meters djup.

För att undvika framtida hälsorisker, kanske främst för framtida skol-/
förskolebarn, bör saneringsåtgärder vidtas. I samband med markberedning 
inför planerad markanvändning bör området rensas från allt synligt ytligt 
avfall. Samtidigt bör man vara observant på eventuella ytterligare förekomster 
av potentiellt förorenade avfalls-/fyllnadsmassor som kan förekomma under 
markytan utöver de som nu undersökts. I möjligaste mån bör allt onaturligt 
material som påträffas i området avlägsnas.

Vidare behöver de massor som innehåller bekräftade föroreningar i halter över 
NV:s generella riktvärden schaktas bort. Härför föreslås följande åtgärder, 
jämför även med bedömda utbredningar av föroreningar, markerade på 
planritning, Plansch 1 (Kompletterande miljöteknisk undersökning, VoS, 19 
mars 2015).

- Inom en cirkel med ca 5 m radie kring punkten 1402, inom ytan för den f.d. 
förrådsbyggnaden i sydväst. Här föreslås urschaktning av fyllnadsmaterialet ner 
till naturlig jord, d.v.s. ca 0,7 m djup, innebärande en schaktvolym om ca 50 
m3.

Saneringsområdets exakta/faktiska utbredning/volym bör dock avgöras genom 
okulär bedömning i samband med urgrävning.

- Inom en cirkel med ca 5 m radie kring punkten 1406, i naturmark. Här föreslås 
urschaktning av avfallsmaterial/jord ner till 0,5 m djup alt. berg, innebärande 
en schaktvolym om ca 30 m3. Saneringsområdets exakta/faktiska utbredning/
volym bör dock avgöras genom okulär bedömning i samband med urgrävning.

- Inom inmätt utbredning avfallsmassor kring punkten 1407, i naturmark. 
Avfalls-/ fyllnadsmassor grävs ur tills enbart naturlig jord återstår. Upplagets 
djup uppskattas till 0,3-1 m, och ytan inom inmätt upplagsområde uppgår till 
drygt 170 m2. Volymen för urgrävning/borttransport har beräknats till 130 m3. 
Saneringsområdets exakta/faktiska utbredning/volym bör dock avgöras genom 
okulär bedömning i samband med urgrävning.

Förorening inom ovanstående områden bedöms på förhand främst vara kopplat 
till mindre läckage, nedskräpning och/eller kvarlämnat avfall. Utöver dessa 
relativt begränsade mindre områden förekommer ett större sammanhängande 
område på den öppna ytan mellan de f.d. byggnaderna samt del av yta för 
f.d. byggnad i sydost, se bedömt utbredningsområde på planritning Plansch 1 
(Kompletterande miljöteknisk undersökning, VoS, 19 mars 2015). Även här 
föreslås urschaktning:
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- Inom bedömt föroreningsområde innefattande punkterna 1519, 1404, 
1510, 1512, 1412,  (1403) och 1513 föreslås urschaktning av förorenat 
fyllnadsmaterial, vars mäktighet varierar från söder till norr från ca 0,2 m till 
ca 0,9 m till ca 0,75 m (I samtliga undersökta punkter utom 1512 och 1513 
erfordras urschaktning av hela fyllnadssdjupet, jämför fältprotokoll, bilaga 1 
(Kompletterande miljöteknisk undersökning, VoS, 19 mars 2015). Ytan uppgår 
till cirka 1 100 m2, och volymen för urgrävning/borttransport har beräknats till 
i storleksordningen 700- 800 m3.

En grov bedömning är således att den totala volymen förorenat fyllnads-
jordmaterial som behöver schaktas bort och omhändertas separat kan uppgå 
till cirka 900 m3. Lämpligtvis kan de förorenade massorna transporteras till 
MilJön (f.d. Hults avfallsanläggning). Preliminärt innebär föroreningsgraden 
att ca 2/3 av massorna faller under klass 2 och att 1/3 faller under klass 3 enligt 
Miljöns avfallsklassningssystem. 

Efter sanering/urgrävning av förorenade områden bör efterkontroll göras genom 
jordprovtagning/analys av schaktväggar och schaktbotten, före återfyllnad/
återställning. En preliminär bedömning är att kostnaden för saneringen d.v.s. 
schaktning, transport, mottagning och kontrollarbete uppgår till ca 300 000 kr.

Efter sanering/urgrävning av förorenade områden bör efterkontroll göras genom 
jordprovstagning/analys av schaktväggar och schaktbotten, före återfyllnads/
återställning. 

Marken har bedömts lämplig för föreslagen exploatering efter sanering. 
Föreslagna åtgärder har av markägare bedömts tekniskt genomförbara 
och bedömts ekonomiskt rimliga utifrån projektets ekonomi som helhet. 
Genomförandet säkras genom anmälan om efterbehandling till miljökontoret. 

Den ekonomiskakalkylen är uppdaterad med kostander för sanering.  

Buller
Bullerberäkningarna med åtgärdsförslag för att klara nivåerna för utemiljö på 
skoltomten förtydligas. Det förtydligas också i planbeskrivningen vilka åtgärder 
som är tänkta att ske längsmed Hakarpsvägen för att säkerställa hastigheten 40 
km/h.

Följande förtydligande görs i planbeskrivningen:

Området angörs med bil via Hakarpsvägen. I samband med att det anläggs 
gång- och cykelbana längs med Hakarpsvägen samt ny bebyggelse kommer 
vägen få en mer tätortsliknande gatukaraktär. Hastigheten kommer även sänkas 
på Hakarpsvägen och vid skolan kommer en hastighetsdämpande åtgärd byggas 
i form av timglasbusshållplats. Inom planområdet kommer lokalt gatunät att 
anordnas. På lokalgatan inom området ska hastigheten säkras där det fungerar 
med vattenavrinning. Det kan även bli aktuellt med ytterligare trafikåtgärd för 
att säkra hastigheten inom planområdet. Pareringsplatser ska anordnas inom 
respektive fastigheter.



12

Den översiktsliga utredningen kompletteras med följande uträkningen för vilka 
antalet fordon är baserat på:

Trafikmängden på 4000 fordon utgår ifrån befintlig mätning från 2010 som 
angav 1500 fordon, detta antal har sedan uppräknats till 2000+nytillkommande 
bilrörelser om ca 4-5 per bostad/dygn, 400 bostäder=2000

Planbeskrivningen kompletteras även med följande förtydligande, vilket tidigare 
visats i illustrationskartan:

För att säkerställa utemiljön ska kommande skolbyggnad placeras så att 
utemiljön vetter mot det angränsande naturområdet i öster med skolbyggnaden 
som avgränsning mot Hakarpsvägen. 

Övrigt
Vidare förtydligas det också i planbeskrivningen om vilket avstånd som gäller 
mellan tranformator och bebyggelse enligt E.ons yttrande. 

Följande text förtydligar ovanstående i planbeskrivningen: 

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning 
vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att 
den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-
1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna 
avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag är 5 meter. Således ska det minsta avstånd mellan brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag vara 5 meter.

Stadsbyggnadskontoret

 
Liselott Johansson   Alexander Bredén-Jonsson 
Planchef    Planarkitekter



13


