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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. Vid mötet närvarade 
representanter från stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret, 
stadsbyggnadsnämndens ordförande samt ett fyrtiotal personer.

Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunens utställningslokal i 
Juneporten. Informationen har dessutom funnits tillgänglig på kommunens 
hemsida.

Inkomna skrivelser
Vid samrådstidens slut har nedanstående skriftliga samrådsyttranden inkommit.

1. TeliaSonera Skanova Access AB  2016-07-14, ingen erinran 
2. Svenska kraftnät    2016-07-25, ingen erinran  
3. Räddningstjänsten     2016-07-25, ingen erinran 
4. Trafikverket     2016-07-26 (1) 
5.     2016-08-08 (2) 
6. Cykelfrämjandet    2016-08-17 (3) 
7. Kultur- och fritidförvaltningen   2016-08-19, ingen erinran 
8.   2016-08-19 (4) 
9.     2016-08-23 (5) 
10.   2016-08-25 (6) 
11. Länsstyrelsen     2016-08-25 (7) 
12.     2016-08-30 (8) 
13. E.ON Elnät Sverige AB   2016-08-31 (9) 
14. Lantmäterimyndigheten   2016-08-31 (10) 
15. Lekeryds Missionsförsamling  2016-08-31 (11) 
16.   

  
    2016-09-01 (12) 

17. Lantbrukarnas riksförbund   2016-09-01 (13) 
18.      2016-09-01 (14) 
19. Villaägarna Södra Vätterbygden  2016-09-01, ingen erinran 
20.   2016-09-02 (15) 
21.     2016-09-02 (16) 
22.    2016-09-02 (17) 
23. Vattenfall     2016-09-08, ingen erinran 
24. Tekniska nämnden     2016-09-13 (18) 
25. Miljö- och hälsoskyddsnämnden   2016-09-15 (19) 
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Utredningar
Efter avslutat samråd har lämpligheten av ianspråktagandet av jordbruksmark 
för exploatering utretts mer fördjupat. Detta underlag medföljer som bilaga 
till granskningshandlingarna. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.
jonkoping.se sökord: detaljplan Lekeryd 2:3 m.fl.

•  Bedömning av jordbruksmarkens värden på Lekeryd 2:3,    
          Tjänsteskrivelse 2017-02-20 

•  Underlag för beslut angående exploatering av jordbruksmark

 
Inriktningsbeslut efter avslutat samråd 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-20 § 201 inriktning för fortsatt 
detaljplanarbete. Stadsbyggnadskontoret redovisade två inriktningalternativ,  
varav alternativ 1 överensstämmer med samrådsförslagets geografiska 
avgränsning, och alternativ  2 omfattar ett mindre område. Båda alternativen 
innebär att jordbruksmark ianspråktas, 3,8 respektive 0,6 hektar. 

Stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte alternativ 2. Detta inriktningsbeslut 
ligger därmed till grund för utformningen av granskningsförslaget samt 
Stadsbyggnadskontorets kommentarer till de yttranden som inkommit under 
samrådet. 

Alternativ 1, samrådsförslaget 

omfattar  ca 3,8 ha jordbruksmark. 

Alternativ 2, granskningsförslaget 

omfattar ca 0,6 ha jordbruskmark.
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Gemensam kommentar
I flera av de inkomna samrådsyttranden framförs synpunkter av liknande 
karaktär. I förekommande fall hänvisas till samlade tematiska kommentarer 
nedan. 

Exploatering på jordbruksmark

Enligt Plan- och bygglagen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra 
med avsikten att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål 
som är mest lämpade avseende beskaffenhet, läge och behov. I rubricerad 
detaljplan, och tillhörande underlag, vägs behovet av bostäder mot behovet att 
bevara jordbruksmark. 

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. 

Bostäder som väsentligt samhällsintresse
Bostäder som detaljplanen möjliggör för bedöms i detta fall utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse. Bostadsbristen innebär att behovet av bostäder är stort inom 
hela kommunen. Enligt kommunens översiktsplan ska byggnation vara möjlig i 
alla kommundelar och i alla tätorter. I kommunens bostadsförsörjningsprogram 
anges målsättningen för startade nybyggnadsprojekt vara 1000 bostäder per år 
fram till år 2023. Detta för att nå den övergripande målsättningen att stävja 
bostadsbristen och främja utveckling inom hela kommunen för att ligga i linje 
med befolkningsökning. 

Lokaliseringsprövning
I Översiktsplan 2016 har en övergripande översyn gjorts av lämpliga 
lokaliseringar för nya exploateringområden i Lekeryd, vilket ligger till grund för 
planförslaget. I översiktsplanen anges viljeriktningen att bygga intill befintlig 
bebyggelse för att bidra till en sammanhållen bebyggelsestruktur. Övriga 
kriterier som ligger till grund för utpekade av lämpliga exploateringområden 
för bostäder är ägoförhållanden, mark- och terrängförhållanden, angöring och 
trafiksituation samt närhet till kollektivtrafik samt möjlighet att genomföra en 
större exploatering där olika boende- och upplåtelseformer kan skapas för att 
svara mot varierade bostadsbehov.

Tidigare planområde
Markområdet som ingick i samrådsförslaget är utpekat i översiktsplanen. Dock 
står samrådsförslagets exploatering i konflikt med att 3,8 hektar jordbruksmark 
inaspråktas. Jordbruksmarken består av två relativt jämt stora skiften med 
produktivitet vilken som bäst genererar tre vallskördar per år. Området ingår i 
ett av översiktsplanen utpekade ”Stora öppna jordbrukslandskap” med värden 
kopplade till landskapsbild, kulturmiljö och livsmedelsproduktion och där 
riktlinjerna anger att särskild restriktivitet mot exploatering bör råda. Dessutom 
bidrar brukandet av marken indirekt till upprätthållandet av riksintresse för 
naturvården då arrendatorn äger och låter hävda delar av ett sådant område 
norr om Lekeryd. Mot bakgrund av detta har det här planområdet minskat 
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i utbredning. Kommande Översiktsplan samt Fördjupad översiktsplan 
(utbyggnadsstrategi) kommer väga utbyggnadsriktningar och jordbrukdmark 
och ta ställning till lämplig markanvädningn inom området som har uteslutits.

Nuvarande planområde
Nu rubricerat planförslag berör 0,6 hektar jordbruksmark. Över tre hektar 
jordbruksmark har undantagits från exploatering i det här planförslaget. 
Planförslaget berör enbart del av ett skifte, och delen som berörs har dessutom 
ett större odlingshinder i form av en åkerholme samt en större utbuktning 
naturmark. Minskningen av planområdet innebär att en marginell del berörs av 
”Stora öppna jordbrukslandskap” som pekas ut i översiktsplanen. Marken är 
av liten betydelse för jordbruksnäringen i stort, men har fortsatt viss påverkan 
för  nuvarande arrendator. 

Trots att området är mindre kan fortsatt blandad bebyggelse med olika boende- 
och upplåtelseformer inrymmas i planen. Angöring från Kyrkvägen är dessvärre 
inte möjligt, vilket inte bedöms vara av lika stor vikt eftersom förskola (med 
fler avdelningar än paviljongen vid Västergårdsvägen) inte längre är aktuellt 
inom området. Däremot innebär lokalseringen av flerbostadshusen närhet 
till kollektivtrafik och hela planområdet är det alternativ som bäst bidrar till 
en sammanhållen bebyggelsestruktur. Granskningsförslaget är i likhet med 
samrådsförslaget möjligt att genomföra i närtid utifrån markägoförhållanden.
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Jordbruksmark 

 

Planområde granskning 

 

Planområde samråd 
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Andra alternativ
Övriga lokaliseringar som har studerats kan ses i kartan på föregående sida. I 
de fall kommunen inte äger marken har inom vissa områden markförhandlingar 
skett utan att avtal slutits. Framledes kan förhandlingar om kommunalt 
förvärv fortskrida alternativt kommer intresset att exploatera på privat mark 
undersökas. Detta svarar sämre mot bostadsförsörjningsprogrammet eftersom 
det ligger längre fram i tiden. 

Tre områden, utöver aktuellt planområde, är utpekade som exploaterings-
områden i översiktsplanen. Område A3 kan på sikt bli aktuellt, men bara en 
mindre del ägs i dagsläget av kommunen och därmed kan kommunen inte 
själva styra över utveckling av området. Dessutom utgör området till hälften 
jordbruksmark samt ligger längre ifrån kollektivtrafikförbindelser och befintlig 
bebyggelse. Område B är utpekat för verksamheter, och är således inte aktuellt 
för bostäder. Området utgörs även av jordbruksmark. Delar av område D är 
utpekat som förtätningsområde, men är väldigt litet och kan inte rymma en 
större exploatering. Område D i helhet har tidigare bedömts för sankt, samt 
utgör mindre skiften jordbruksmark. 

Övriga lokaliseringsalternativ som har studerats i arbetet med detaljplanen är 
inte utpekade i Översiktsplan 2016, och behöver studeras närmare i arbetet 
med nästkommande översiktsplan. Område E skärs av från samhället eftersom 
Tranåsvägen utgör en barriär, och består dessutom till helhet av jordbruksmark. 
Område F har en väldigt kuperad terräng, men det bör undersökas om 
en mindre exploatering kan ske i dess östra del. Område G är blött, varför 
markförhållanden måste utredas. Område H inrymmer motionsslingor och är 
utpekat som tätortsnära rekreationsområde i översiktplanen samt inrymmer 
fornlämningar som tidigare hindrat planläggning inom del av området.  

Bedömning
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 utifrån att bostäder utgör 
ett vässentligt samhällsintresse och andra möjliga lokaliseringar har övervägts 
och uteslutits. 

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 
ökar och kan attrahera fler olika målgrupper. Bostadstillskott skapar ett större 
befolkningsunderlag för kollektivtrafik, service och föreningsliv och bidrar till 
en positiv utveckling av Lekeryd samhälle. 
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Trafiksituationen på Västergårdsvägen

Med anledning av att planområdet har minskat i omfattning är angöring från 
Kyrkvägen till planområdets södra delområde inte längre möjlig. Detta medför 
att fastigheter längs Södra vägens västra sida inte får gator på båda sidor av 
fastigheten, istället kommer all trafik ledas längs Västergårdsvägen för angöring 
till planområdet.

Trafikalstring som exploateringen medför bedöms inte innebära att riktvärden för 
trafikbuller överstigs utifrån tillkommande beräknad trafikmängd och reglerad 
hastighet. Trafiksäkerheten bedöms fortsatt vara tillfredsställande. Åtgärder 
kan eventuellt genomföras utanför detaljplaneområdet på Västergårdsvägen i 
form av cykelpassage eller motsvarande när planområdet är utbyggt. 

Bebyggelsens höjd

I översiktsplanen anges att områden ska kompletteras med en en viss täthet 
för resurseffektivt markutnyttjande, verka som komplement till befintliga 
bebyggelseformer och stärka kollektivtrafikunderlget. En tätare struktur 
förespråkas särskilt vid ianspråktagande av jordbruksmark. 

Planförslaget som presenterades under samråd möjliggjorde för en blandad typ 
av bebyggelse med såväl småhus och flerbostadshus i tre respektive fyra våningar 
inom det södra delområdet. Lagstiftningen ställer krav på hiss i byggnader med 
tre våningar eller fler. Således vägdes behovet av tillgängliga flerbostadshus i 
Lekeryd mot påverkan på befintlig bebyggelse. 

Granskningsförslaget, nu rubricerat planförslag, tillåter en höjd som motsvarar en 
till två våningar utöver suterrängvåning inom det södra delområdet. Anpassning 
till befintlig bebyggelse görs i större utsträckning i enlighet med inkomna 
synpunkter. Detta får till följd att färre nya bostäder kan tillskapas i det södra 
delområdet. Med anledning av att planområdet har minskats och det därmed 
enbart finns en tillfartsgata till området, samt att tillåten bebyggelse ökas inom 
det norr delområdet bedöms detta accepttabelt. Bebyggelse utmed Tranåsvägen 
i tre våningar anses mer lämpligt utifrån angöring och trafiksituation, närhet till 
centrum och kollektivtrafik. Utformning av byggrätten med gavel mot befintliga 
bostadsfastigheter innebär begränsad påverkan på dessa. 

Grönområde mellan fastigheter

En sammanhållen bebyggelsestruktur eftersträvas i enlighet med översiktsplanens 
riktlinjer. För att kunna uppnå ett resurseffektivt markutnyttjande placeras nya 
områden med markanvändning bostad mot befitnliga bostadsfastigheter. Dettta 
i likhet med flertalet andra ställen i Lekeryd där bostadsfastigheter ligger dikt 
an varandra. 

Mot befintliga bostadsfastigheter får endast frilliggande enbostadshus uppföras. 
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. 
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Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet tillsammans med kommunens 
kommentarer, alternativt görs hänvisning till Gemensam kommentar på sidan 
3. De som inte haft någon erinran redovisas utan kommentar.

1. Trafikverket

Planområdet, med blandad bebyggelse, beräknas inrymma ca 70 nya bostäder. 
Trafikverket ser det positivt med fortsatt förtätning av Lekeryds samhälle. Denna 
exploatering understryker ytterligare behovet av en separat gång- och cykelväg 
mellan Lekeryd och Huskvarna. En vägplan för en sådan, längs väg 132, håller 
nu på att tas fram i samarbete mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverkets 
uppfattning är att den statliga cykelvägen ska ansluta till Kyrkvägen, där det 
kommunala ansvaret (detaljplanerat område för oskyddade trafikanter tar vid). 
Kommunens uppfattning (hittills) har varit att planerad cykelväg ska följa väg 
132 även efter Kyrkvägens anslutning, bortom befintlig och planerad bebyggelse, 
för att därefter passera bensinstationsområdet med alla svåröverblickbara 
fordonsrörelser. Trafikverket delar inte denna uppfattning utan anser att det är 
en bättre lösning, för flertalet oskyddade trafikanter, att bygga en gen cykelväg 
mellan skolan och befintlig och planerad villabebyggelse, t ex längs Kyrkvägen. 

Eftersom de flesta barn och ungdomar ändå väljer den kortaste vägen, mellan 
bostad och skola, bör aktuellt planområde kopplas samman med Lekerydsskolan 
på ett tryggare sätt än vad planbeskrivningen ger uttryck för. I denna påtalas; 
”Inom Lekeryd 2:3 är gatorna krökta med avsikt att dämpa bilarnas hastighet 
och på så vis uppnå en säkrare miljö för cyklister och fotgängare”. Vidare; ”I 
övrigt är utgångspunkten att cyklisterna ska ta sig fram på bostadsgatorna” (s. 
5). Trafikverket menar att för ett nytt bostadsområde med ca 70 bostäder är 
denna ambitionsnivå för låg. Särskilt med tanke på att det nya bostadsområdet 
ansluter till befintlig bostadstyngdpunkt i Lekeryd, sydöst om väg 132. Sålunda 
bör detaljplanen för Lekeryd 2:3 m.fl. kompletteras med en trygg, säker och 
gen cykelmöjlighet fram till befintlig gång- och cykelpassage på väg 132 
(Anebyvägen) vid Lekerydsskolan. På så sätt förstärks nyttan med den statliga 
cykelvägssatsningen mellan Kyrkvägen och Huskvarna.   

Kommentar

Planen föranleder en ökad mängd trafik i form av motorfordon och oskyddade 
trafikanter på Kyrkvägen, men Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att ökad 
trafikmängd är så pass liten att trafiksäkerheten fortsatt är tillfredsställande. 
Därav anses inte behov av att Kyrkvägen ingår och regleras i rubricerad 
detaljplan.  

Gång- och cykelvägen har sträckning Huskvarna – Förserumsvägen. Den 
går inte norrut längs med Tranåsvägen till drivmedelsanläggningen eftersom 
marken denna sträckning inte kunde säkerställas. En anslutning för gång och 
cykel mellan Kyrkvägen och Forserumsvägen bör kommunen lösa framledes, 
men behovet bedöms inte föranledas av och regleras i rubricerad detaljplan. 
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2. 

Jag var på samrådsmöte 21 juni 2016, för att få information, upplevde dåligt 
pålästa från kommunen om hur förhållandena är i Lekeryd. Kallas man till 
möte tycker man att ett protokoll ska göras av vad man tycker. Vid frågestunden 
tycker jag att [politiker] Anders Samuelsson var arrogant, nog om detta. 

Jag har inget emot att Lekeryd växer, men utanför min tomt går en vattenledning 
nedgrävd och en gammaldags stenmur. Jag godkänner förslaget och byggnationen 
får bli på andra sidan stenmuren, det tycker jag är en bra avslutning mellan det 
gamla och det nya. Hyreshus tycker jag att ni ska placera nedanför kyrkan, 
närmare centrum.

Kommentar

Det stämmer att en stenmur är lokaliserad till aktuellt läge,  vilket har lagts till i 
planbeskrivningen. Bedömningen är dock att denna mark lämpligen inaspråktas 
för exploatering, se kommentar Grönområde mellan fastigheter (s. 6) under 
rubriken Gemensam kommentar. Ledningen anges i planbeskrivningen behöva 
flyttas, och är planerad att förläggas i ny gata. Ett u-område som säkerställer att 
ledningen kan dras genom bostadsmark är utmarkerat i plankartan. 

3. Cykelfrämjandet

Krökta gator för ökad säkerhet
På sidan 5 under rubriken Gång och cykel skriver ni ”Inom Lekeryd 2:3 är 
gatorna krökta med avsikt att dämpa bilars hastighet, och på så vis uppnå en 
säkrare miljö för cyklister och fotgängare.” På vilket sätt ger krökta gator lägre 
hastighet? Vi på cykelfrämjandet anser att sätta hastigheten till 20 eller 30 km 
kombinerat med rejäla fartgupp är mycket effektivare för att dämpa bilarnas 
hastighet. 

Södra vägen, cykelpassager
På sidan 5 under rubriken Gång och cykel skriver ni ”Inom området finns 
cyklepassager som ansluter till Södra vägen”. Vad innebär det? Enligt 
transportstyrelsen är en cykelpassage: ”Cykelpassager ska användas av cyklister 
eller förare av moped klass 2 för att korsa en väg eller en cykelbana”. Vänligen 
förtydliga vad som avses och rita in detta på skissen på sidan 4. 

Gång- och cykelväg, Kyrkvägen - Tranåsvägen 
På sidan 5 under rubriken Gång och cykel nämns en ny gång- och cykelväg. Vi 
i cykelfrämjandet saknar detaljer om utformning och hur denna kommer att 
ansluta till befintliga gång- och cykelvägar. Det är viktigt att bygga den tillräckligt 
bred och med svängradier och anslutning till övriga gång- och cykelbanor som 
gör att den går att använda med last- och lådcyklar och cykelkärror. 

Cykelparkering
Cykelparkeringsfrågan är beskriven i bör-form med plötsliga detaljinslag i 
form av automatiska dörröppnare. Vi i cykelfrämjandet tycker att det mycket 
tydligare måste framgå vilka krav som finns på cykelparkering avseende antal 
platser, säkerhet, tillgänglighet med mera. Bland annat är följande krav viktigt 
att ställa på cykelparkeringen: 
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1. Säkerhet, man måste kunna låsa fast sin cykel i ramen mot ett föremål som 
inte går att flytta eller skruva loss. Bra belysning och central placering för att det 
känns tryggt och säkert att ställa cykeln. 

2. Kunna cykla till och från cykelparkeringen

3. Plats för lastcykel och/eller cykelkärra

4. Väderskyddat

Laddplatser, elcyklar kommer på bred front, så det är viktigt att fa höjd för 
dessa vid nybyggnation

Kommentar

Hastighetsdämpande åtgärder som är möjliga att reglera med detaljplan är 
bland annat gators utformning. En rak struktur  uppmuntrar i högre grad till 
att hög hastighet hålls. Krökra gator, i samspel med andra faktrorer såsom  
topografi samt byggnaders placering i förhållande till gaturummet m.m. kan ha 
en hastighetsdämpande effekt. Åstadkoms detta kan i vissa fall andra åtgärder, 
exempelvis fartgupp, undvikas. Tillåten hastighet är inte möjligt att reglera i 
detaljplanen, utan regleras med lokala trafikföreskrifter. Planförslaget har fått 
en ny inriktning gällande planområdets utbredning, vilket innebär att tidigare 
gatusträckning inte längre är aktuell. Vid utformning av ny gatustruktur har 
detta beaktas. 

Gång- och cykelväg åsyftades, inte cykelpassage,  med anslutning till Södra 
vägen. Med anledning av minskning av planområdet är denna gång- och 
cykelväg inte längre aktuell. 

Sträckningen för ny cykelväg i norr är inte längre aktuell, delvis på grund 
av dess snäva utformning som innebär begränsad framkomlighet i enlighet 
med Cykelfrämjandets synpunkt. Eftersom busshållplats inte är lokaliserad i 
sträckningens norra läge bedöms behovet av föbindelsen inte finnas. 

Parkeringstal för Jönköpings kommun är ett komplement till Program för 
parkering i Jönköpings kommun, vilket antogs 2016-06-16, alltså vid en 
senare tidpunkt än samrådets stardatum. Dokumentet utgör kommunens 
parkeringsnorm, och cykelparkering ska annordnas i enlighet med normen för 
cykelparkering. I detaljplanen säkerställs att byggrätten möjliggör att tillräckligt 
antal parkeringsplatser kan anordnas. I det senare bygglovsskedet bestäms exakt 
utformning och bygglov kan beviljas efter redovisning av hur normen följs. 

4. 

Jag har tagit del av det förslag som skickats ut och även information i samband 
med samrådsmötet i Lekeryd. Jag är för en utbyggnad i Lekeryd men emot det 
förslag som vi fått del av. Mitt motstånd kan delas in i två principiella delar. 

1. Man skall inte bebygga jordbruksmark. Att bibehålla en levande landsbyggd 
med möjlighet till försörjning är en långsiktighet för ett öppet landskap och 
möjlighet att konsumera närodlade jordbruksprodukter. Genom att kringskära 
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möjligheter för lantbrukare att bedriva jordbruk medverkar kommunen till att 
döda landsbyggden vilket ökar trycket på mer bostäder i städerna. Detta är en 
långsiktig politik och stat och kommun borde vara drivande i dessa frågor inte 
driva utvecklingen åt motsatt håll. Visserligen är inte den aktuella marken att 
beakta som högproduktiv jämfört med annan jordbruksmark i kommunen men 
lokalt är den en viktigt del i brukarens förutsättningar för att överleva och bidra 
till att vi har ett öppet landskap. Jordbruket lever idag under svåra förhållanden 
med låga priser på mjölk, fläsk och kött, tar man då bort delar av deras areal så 
blir det ytterligare en svårighet. Att nyodla mark som föreslogs på samrådsmötet 
är inte realistiskt. Det finns mark längre öster ut där det tidigare gjorts förslag 
på byggnation, denna mark består av skog och en nedlagd grusgrop, varför 
fortsätter man inte att utveckla detta förslag? 

2. En framåt kommun måste kunna erbjuda olika typer av boenden. Vissa 
människor vill leva naturnära med tillgång till natur och lite mer fria horisonter 
andra vill bo centrumnära med tillgång till butiker, krogar och andra människor. 
Båda dessa har samma berättigande och en kommun med självkänsla skall värna 
om båda och ha en långsiktig plan för att utveckla båda alternativen. I min inlaga 
kommenrerar jag endast den mer lantliga delen. Lekeryd har under lång tid 
präglats av mindre nybyggnadsområden där man lämnar en viss gtönyta mellan 
de olika områden, detta syns tydligt när man tittar på kartor över samhället. 
I det nu angivna förslaget har man helt bortsett från detta och förslaget ger 
ny bebyggelse i gammal tomtgräns. Vid mötet ansåg Anders Samuelsson att 
så skall det vara och om man inte kan acceptera detta skall man inte bo inom 
stadsplanerat område. Det är mycket cyniskt att som en ledande politiker 
förfäkta en sådan åsikt. Jag anser att skall man ha förtroende för en kommun 
och dess politiker måste det finns långsiktighet och tolerans för de principer som 
finns och har funnits. Detta betyder att man skall ha en grönyta mellan gammal 
och ny bebyggelse (se bifogad skiss) när man bygger ut Lekeryd. Det är även 
viktigt att man tar hänsyn till regler som finns för bevarande av odlingsrösen 
och annan historiebevarande regler och praxis och inte hävda att det söker vi 
dispens för hos länsstyrelsen som om dessa regler vore helt obetydliga. När det 
gäller hyreshusen så vore det väl en betydligt bättre lösning att vända det västra 
huset 90 grader, exponering mot befintlig bebyggelse blir då mycket mindre. 
Alternativt att göra två mindre byggnader. Att göra en lång vägg som kan bli 
upp till 3 våningar mitt framför befintlig bebyggelse är inte lämpligt. 

Kommentar

Efter avslutat samråd har Stadsbyggnadskontoret mer fördjupat utrett 
lämpligheten av ianspråktagandet av jordbruksmark. Se kommentar 
Exploatering på jordbruksmark (s. 3) under rubriken Gemensam kommentar.  

Gällande frågan om lämplig bebyggelsestruktur - se kommentar Grönområde 
mellan fastigheter (s. 6) under rubriken Gemensam kommentar. 

Dispens för att ta bort stenmurar söks hos Länsstyrelsen med anledning 
av att de  omfattas av biotopskyddad - dess funktion som kulturbärarande 
landskapselemnt har inget sådant skydd. Det är viktigt att ta vara på dessa 
element i den fysiska miljön i den mån det är möjligt, men i detta fall bedöms 
behovet av nya bostäder och en ändamålsenlig bebyggelsestruktur väga tyngre 
än bevarandet av muren. 
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Gällande frågan om bebyggelsens höjd och placering - se kommentar 
Bebyggelsens höjd (s. 6) under rubriken Gemensam kommentar. 

5. 

Överklagar byggnation på brukad åkermark. Enligt Miljöbalken skall inte 
åkermark användas till annat än livsmedelsproduktion och det skall utredas 
alla andra alternativ till byggnation. Kommunen har ett ansvar att följa denna 
lagstiftning. 

Utredningen kring den nya detaljplanen för byggnation i Lekeryd har inte 
offentliggjorts. Jag, och andra med mig, som bor i området vill veta vilka 
argument kommunen har för att bebygga produktiv åkermark. Har man utrett 
för- respektive nackdelar? Vilka andra områden har man diskuterat? Och 
isåfall, varför har man gått vidare med den detaljplan som nu ligger på förslag? 
Det finns flera platser nära Lekeryds centrum som skulle lämpa sig, finns det 
någon utredning kring detta? 

Kommunen har också skrivit på Ålborgåtagandet vilket innebär att produktiv 
åkermark skall bevaras.  I Jönköpings kommuns program för hållbar utveckling 
och miljö 2016-2025 står att odlingslandskapet och jordbruksmakrens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden och kulturvärdena bevaras och stärks. 

Härmed överklagar jag borttagandet av parkmark utmed Västergårdsvägen 16-
24. I denna parkmark ligger också en 40-50 meter lång stenmur som gränsar 
till åkern. Denna mur är väl skyddad biotop? Denna mur är inte nämd i 
detaljplanen. 

I detaljplanen förekommer faktafel: 

- diken som förekommer i området idag, är efter den torra sommaren som vi 
haft vattenfyllt.

- den stenmur som jag nämner tidigare i dokumentet är inte dokumenterad 
någonstans.

Jönköpings kommuns aktiva val att skriva under Ålborgåtagandet - som 
efterstävar att prioritera tidigare använd mark inom stadens gränser framför 
oexploaterad mark i stadens utkanter och att bevara ekologisk produktiv 
mark och främja hållbart jord- och skogsbruk verkar man inte ha tagit med i 
beräkningarna kring den nya detaljplanen. 

Kommentar

Efter avslutat samråd har lämpligheten av ianspråktagandet av jordbruksmark 
utretts mer fördjupat. Se kommentar Exploatering på jordbruksmark (s. 
3) under rubriken Gemensam kommentar. Utredningen finns som bilaga till 
detaljplanen. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se 
sökord: Lekeryd 2:3 m.fl.



12

Planbeskrivning har kompletterats med information om och förhållningssätt till  
diket och stenmuren.  

6. 

Jag vill först säga att jag välkomnar en utveckling av bebyggelse i Lekeryd. 

Inom Jönköpings kommun finns en inriktining mot förtätad bebyggelse som 
vi ser resultat av i centrala Jönköping. En viss förståelse kan finnas för detta. 
Vad jag ifrågasätter är en liknande utveckling i en landsortstätort som Lekeryd. 
I samhället som det ser ut nu finns det en hel del naturmark mellan de olika 
gatorna, exempel Skogsvägen - Västergårdsvägen. Varför inte behålla den 
struktur på samhället. De invändningar som ni kan ha att det kostar pengar för 
kommunen. Det är ett argument jag inte anser håller om man ser på hur ofta 
personal från kommunen har varit här och röjt, ett fåtal gånger de 38 år jag 
bott i samhället. 

Beträffande påverkan på vår fastighet, , så ett avgörande 
påpekande att huvudvattenledningen från vattentornet går väster om (bakom) 
husen på Västergårdsvägen och kommer upp på vägen i naturmarken norr om 
vårt garage. För åtkomlighet och att naturmiljön inte skall förändras i samhället 
måste en naturremsa lämnas väster om husen, lämpligen mellan tomter och den 
stenmur som finns i kanten på åkern. 

Vill också påpeka det helt olämpliga att bygga lägenhetshus som är fyra våningar 
höga. Stämmer inte alls in i samhällsmiljön. Med tanke på åldersstrukturen 
i samhället och att många kan tänka sig att byta villaboende mot lägenhet 
är placeringen inte den bästa med tanke på att avstånd till affär och centrala 
samhället. Området i korsningen Tranåsvägen-Forserumsvägen är mer rätt. 
Markförhållanden kan inte vara ett argument mot. Samordnas schakt på 
andra nybyggnadsområden med detta kan den del som har dålig bärighet snart 
förstärkas. 

Kommentar

Gällande frågan om lämplig bebyggelsestruktur - se kommentar Grönområde 
mellan fastigheter (s. 6) under rubriken Gemensam kommentar. 

Ledningen har i detaljplanen förlagts inom u-område på kvartersmark avsedd 
för bostäder, vilket säkerställer åtkomst vid behov. Planen möjliggör för 
att ledningen flyttas och förläggs i ny gara för att säkerställa åtkomst inom 
kommunalt markområde. 

Planförslaget har arbetats om och tillåter en nockhöjd motsvarande en till 
två våningar utöver suterrängvåning i dess södra del för att anpassas bättre 
till omgivningen. Området som påtalas som bättre lämpat för exploatering 
för flerbostadshus har inte utretts för exploatering men en mindre del längs 
Kyrkvägen finns redovisad som ett möjligt förtätningsområde i översiktsplanen. 
Dock är läget - som påtalat - bra utifrån närhet till kollektivtrafik och service, 
varför detta område bör utredas i kommande översiktsplan då man också får 
klarlägga om markförhållandena är ett problem. Exploatering inom aktuellt 
planområde hindrar inte framtida exploatering inom andra delar av Lekeryd.  
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7. Länsstyrelsen

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

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor

Radon
Eftersom den geotekniska undersökningen rekommenderar radonsäkert 
byggnadssätt, bör det finnas en planbestämmelse som reglerar det. 

Förorenade områden
Leketyd 2:34 är ett potentiellt förorenat område. Föroreningssituationen 
behöver klarläggas innan detaljplanens antaganade.

Trafiksäkerhet 
Planförslaget bör ses över med syfte att åstadkomma säkra, gena och 
sammanhängande gång- och cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter. 
Bland annat bör detaljplanen och vägplanen längs väg 132 utformas så att 
investeringarna optimeras i förhållande till den förbättrade tillgänglighet de  ger 
för oskyddade trafikanter. 

Råd enligt 2 kap. PBL
Befintliga åkerholmar kan ses som en tillgång för området med tanke på både 
ekologiska och kulturhistoriska värden knutna till vardagslandskapet. Om 
de bevarades istället för att tas bort enligt samrådsförslaget, skulle de kunna 
tillföra bostadsområdet upplevelsekvaliteter. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Fornlämningar
Om graven Lekeryd 45:1 och dess fornlämningsområde berörs, ska området 
förundersökas. 

Biotopskydd
I första hand bör man i detaljplanen undersöka och redovisa vilka möjligheter 
det finns att inte skada biotoperna genom att ta olika hänsyn. Om diken och 
åkerholmar eller andra biotopskyddade element tas bort eller skadas krävs 
dispens från Länsstyrelsen. Det framgår av handlingarna att diken i området 
ska kulverteras. Det kan krävas dispens för det. Av handlingarna framgår inte 
om dikena ligger i jordbruksmark. Om dikena ständigt eller under stor del 
av året håller ytvatten eller en fuktig markyta så är de biotopskyddade enligt 
miljöbalken. De särskilda skälen för dispens från biotopskyddet ska anges, samt 
hur och var eventuella borttaganden ska kompenseras. 

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
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Kommentar

En planbestämmelse om radonskyddat byggnadssätt införs i plankartan. 

En markteknisk undersökning Lekeryd 2:34 har genomförts som klargör att 
saneringsåtgärder inte behöver vidtas.

Planen föranleder en ökad mängd trafik i form av motorfordon och oskyddade 
trafikanter på Kyrkvägen, men Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att ökad 
trafikmängd är så pass liten att trafiksäkerheten fortsatt är tillfredsställande. 
Därav anses inte behov av att Kyrkvägen ingår och regleras i rubricerad 
detaljplan.  

Fornlämningen Lekeryd 45:1 är belägen 150 meter söder om aktuellt 
planområdet, och berörs inte av planförslagets genomförande. 

Gällande de biotopskyddade objekten kommer området få fler trädgårdar och 
gröna miljöer i och med exploateringen, varför åkerholmens betydelse för den 
biologiska mångfalden minskar. Planbeskrivningen har kompletterats med vilka 
de biotopskyddade objekten är och hur avses att behandlas. För att skapa en 
god fysisk miljö är det dock, som nämns, viktigt att ta vara på dessa element.
Exploateringsbehovet och intresset att ianspråkta marken på ett resurseffektivt 
sätt bedömts dock väga tyngre än bevarande av objekten. Det är dock möjligt att 
de delar av naturmarken som ligger högt kommer sparas inom kvartersmarken 
för bostäder. Därmed är bevarande möjligt, men säkerställs inte varför dispens 
från skyddet söks. 

8. 

I föreliggande planförslag finns såväl felaktigheter samt omgivningspåverkan 
som inte synes beaktas eller konsekvensanalyserats. Undertecknad såsom ägare 
av fastigheten  vill härmed framföra följande synpunkter. 

På min fastighet med en lång direkt mot planområdet befintlig gräns bedrivs 
idag och framåt i tiden som kan överblickas ett aktivt jordbruk innefattande 
djurhållning, förvisso inte av mig som ägare men av min arrendator. Ladugården 
med flytgödselbrunn är befintlig närmare än 50 meter från tänkt byggnation 
av dagis, härutöver tillkommer gödsling av hela inägoområdet direkt intill 
planområdet. Ingen analys synes gjord av detta förhållande där såväl lukt som 
ljud (exempelvis från ventliationsfläktarna samt höfläkt i ladugården) torde ha 
en högst menlig inverkan på tänkt byggnation och verksamhet. 

Kan detta förhållande leda till ett verksamhetsförbud för mig/arrendator och 
hur ersätts den inkomstförlusten. Ljudmätning bör därför ske innan byggnation. 
Idag nyttjas ved för uppvärmning på min fastighet, kan detta även ske efter 
tänkt byggnation? 

Tänkt byggnation kommer vidare att medföra en betydande minskning 
av möjligheterna att bedriva jakt på min fastighet vilket i sin tur innebär en 
värdeminskning av fastigheten. 
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Vidare finns idag ett avrinningsdike för dagvatten in på min fastighet i 
planområdets sydöstra del. Denna avrinning torde öka betydligt efter tänkt 
byggnation och kräva förbättringsåtgärder vilket förutsätts ansvaras och 
bekostas av kommunen. 

Sammanfattningsvis skulle en byggnation enligt förslaget leda till en betydande 
värdeminskning av min fastighet. 

Kommentar

Ett nytt inriktningsbeslut har fattats angående planområdets utbredning som 
innebär att byggrätt för bostäder hålls på ett längre avstånd ifrån aktuell 
fastighet och flytgödeslbrunn. Planförslaget har kompletterats med karta över 
dessa förhållanden samt bedömning av omviningspåverkan på planområdet och 
aktuell fastighet. Längre avstånd hålls även till jaktmarker. 

Gällande avrinnning kommer vatten från planområdet ledas i ett nytt dike till 
våtmarksområde i söder för infiltration innan det tar sig vidare ut i aktuellt dike. 
Bedömningen är att kringliggande diken inte kommer att påverkas negativt. 

9. E.ON Elnät Sverige AB

Inom och strax utanför planområdet har E.ON Elnät ett befintligt elnät med 
låg- och högspänningsjordkablar, kabelskåp och en transformatorstation, se 
bifogad karta. 

Vi noterar att ett u-område samt prickmark utlagts i plankartan längs med 
skolområdet. I plankartan ser det dock ut som att u-området är begränsat 
till planområdets nordöstra gräns. Högspänningsjordkabeln är förlagd längs 
planområdets nordvästra del och vi yrkar därför på att u-området även ska 
omfatta prickmarken inom detta område. 

Samt även så har vi en servicekabel som går över fastigheten Lekeryd 2:34 
och för att exploatering ska kunna ske måste den flyttas vilket bekostas av 
exploatören. Alternativt att den skyddas med ett 4 meter brett u-område med 
jordkabeln i mitten. Inom u-området får det inte förekomma plantering av träd, 
mindre buskar accepteras dock. 

För områdets elförsörjning erfordras en ny transformatorstation samt nya 
jordkablar. 

Vi noterar att det i plankartan och i planbestämmelserna finns utlagt två 
E-områden där marken ska vara tillgänglig för tekniska anläggningar. Den ena 
aanläggningen är till en pumpstation och den andra för en transformatorstation.  
För att vi ska kunna planera för områdets elförsörjning så måste vi veta hur 
kommunen avser gå vidare med framtida utbyggnader av området och därefter 
ta beslut om vilket E-område som lämpar sig bäst för placering av vår nya 
transformatorstation. 

E.ON Elnät förutsätter att samordning sker vid exploatering och att exploatören 
i tidigt skede informerar om tidplanen samt att eventuella flyttningar eller 
ändringar bekostas av exploatören. 
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Kommentar

Med anledning av att planområdet har minskats och inte längre omfattar 
ledningar inom norra delen av Lekeryd 2:3 behövs inte ett utökat u-område 
i enlighet med yttrandet. Jönköpings kommun har samrått med E.ON Elnät 
gällande lämplig placering av transformatorstation inom Lekeryd 1:8. 

10. Lantmäterimyndigheten

Rubricerad detaljplan har översänts till lantmäterimyndigheten för samråd enligt 
plan- och bygglagen 5 kap. 11 §. Lantmäterimyndighetens arbetsuppgifter är 
att med stöd av detaljplanen främst pröva och genomföra fastighetsbildningar 
(avstyckning och fastighetsregleringar). Det kan också komma att bli aktuellt 
att genomföra prövningar avseende möjliggörande och säkerställande av 
framdragandet och bibehållandet av allmänna ledningar inom u-områden på 
kvartersmark (ledningsrätt). Lantmäteriet lämnar följande erinran: 

Delar av planen som måste ändras
Grundkartan behöver uppdateras. Plankartan är ritad på en grundkarta som 
redovisar fastighetsindelningen från april 2012. Det är mycket viktigt att 
underlagsmaterialet är uppdaterat och aktuellt. 

Delar av planen som bör förbättras
Det finns befintliga ledningar vilka det i detaljplanen inte reserverats u-områden 
för, till exempel inom den mark som på Lekeryd 2:34 är utlagd som bostadsmark.  
Lantmäterimyndigheten förutsätter att dessa ledningar kommer att förflyttas 
och förläggas till nya lägen. Detta borde i så fall förtydligas i planbeskrivningen. 
Om ledningarna inte ska flyttas borde u-områden läggas ut. 

I planområdets norra del finns det ett område utlagt som allmän plats, gång 
och cykel, samt ett angränsande område, kvartersmark, parkering och centrum. 
Eftersom det är olika markanvändning, vorde det önskvärt om områdenas 
färger kunde skilja sig mer från varandra. 

I planområdets norra del finns ett område utlagt som allmän plats, gata. Detta 
område angränsar direkt till gång- och cykelväg samt det område som är tänkt 
som en gemensamhetsanläggning för parkering och varuhantering (eller väg, se 
nedan). Lantmäterimyndigheten ställer sig frågande till hur detta kommer att 
rent praktiskt och varför en bit gata behövs som allmän plats. Finns det i så 
fall tillräcklig med utrymme för allmänheten att vända inom det område som 
är utlagt som gata? Området gränsar till en cykelväg i söder och i väster till ett 
område som är tänkt som ett enskilt område (gemensamhetsanläggning). Kanske 
vore det bättre om hela anslutningen mot Tranåsvägen utgörs av allmän plats. 
I planbestämmelseslipsen finns angivet en tilltänkt gemensamhetsanläggning 
för varuhantering och parkering. I planbeskrivningen står istället att 
gemensamhetsanläggningen är tänkt för väg. Dessa bör överensstämma. 

Slutligen avråder lantmäterimyndigheten från att använda illustrationer i 
plankartan. Om det är av vikt att illustrationer finns med, bör dessa redovisas 
på en separat karta alternativt att illustrationerna redovisas i planbeskrivningen. 
I planbestämmelsena finns till exempel en ”illustrationsyta” angiven. Denna yta 
kan inte återfinnas på plankartan. Både illustrationslinjer och illustrationsytor 
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kan lätt misstas för att vara verkliga eller ha bindande verkan, det vill säga 
komma att bli verkliga, om de finns med på plankartan. Av denna anledning hör 
illustrationer inte hemma i plankartan. 

Kommentar

Grundkartan har uppdaterats och är aktuell. 

Ledningsflytt till nya u-områden inom Lekeryd 2:34 är en förutsättning för att 
byggnation ska kunna komma till stånd, vilket förtydligats i planbeskrivningen. 

Gång- och cykelväg samt gatumark längs med östra sidan av Lekeryd 2:34 är ej 
längre aktuellt och markanvändningen har ersatts med mark för bostäder. Det 
medför att gemensamhetsanläggning inte heller är aktuellt, varför denna har 
tagits bort. 

Illustrationer har tagits bort ur plankartan. 

11. Lekeryds Missionsförsamling

Lekeryds missonsförsamling anser att föreslagen detlajplan står i konflikt med 
församlingen önskemål när det gäller den planerade cykelvägen som är tänkt att 
gå mellan tomterna 2:40 och 8:170. Församlingen vill inte avgränsa tomterna 
från varandra. Vi ställer oss positiva till att diskutera andra alternativ för 
cykelvägen. 

Kommentar

Cykelvägen är inte längre aktuell att förlägga i detta läge med anledning av 
minskning av planområdet. Anslutande ny parallellgata till Västergårdvägen 
föreslås därmed inte längre anläggas som en förlänging av cykelvägen till ny 
bebyggelse, vilket ger sämre motiv till att flytta busshållplats till detta läge. 
Därtill är tidigare föreslagen cykelväg utformad med skarpa svängar som inte 
medger god framkomlighet för cyklister, varför den inte anses som en god 
lösning.   

12.  

Som ägare till  motsätter 
vi oss starkt förslaget till detaljplan för del av Lekeryd 2:3 m.fl. daterat 2016-04-
05. Det vi framförallt motsätter oss är att planen tillåter tre- och fyravåningshus. 
Detta innebär ett stort ingrepp både i områdets karaktär och för oss som bor 
intill det aktuella planområdet. Vi motsätter oss även placeringen av vägen 
genom det nya området, vilken innebär att vi kommer att få en trafikerad väg 
som angränsar till tomten både på fram- och baksidan. 

Vi är positiva till en utveckling av Lekeryd men anser att det finns andra 
områden i samhället som bättre lämpar sig för bebyggelse än det nu föreslagna 
detaljplaneområdet. I förslaget tas aktiv åkermark i anspråk och bebyggelsen 
hamnar intill en ladugård, gödselbrunn och betesmark. Enligt miljöbalken 
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får jordbruksmark exploateras bara i undantagsfall och då för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen när det inte finns någan annan lämplig mark. Vi 
saknar redogörelse i detaljplanen för vilka alternativa områden som har utretts. 
Varför har man exempelvis inte valt att lägga bebyggelsen på det område som 
funnits med på kommunens översiktsplan i många år och som ligger sydost om 
det nu föreslagna detaljplaneområdet? 

Det nu föreslagna området ligger inte heller bra till ur trafiksäkerhetssynpunkt 
eftersom trafiken leds in i befintligt bostadsområde. Trafiksituationen på 
Kyrkvägen ner mot väg 132 är redan idag trafikfarlig eftersom den är en smal 
väg med begränsad sikt. 

Lekeryd är idag ett typiskt villasamhälle. Med undantag för kyrkona finns ingen 
bebyggelse som är högre än två våningar. Den föreslagna byggnationen av tre- 
och fyravåningshus passar inte alls in i samhällets karaktär och skulle påverka 
landskapsbilden starkt negativt. Byggnationen skulle helt enkelt komma att 
dominera den befintliga miljön eftersom den skulle omges av lantbruk och låga 
bostadshus. 

Vi förstår kommunens intentioner att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus i 
Lekeryd. Vi förstår däremot inte varför man förespråkar tre- och fyravåningshus 
då det så kraftigt avviker från samhällets karaktär. Det finns gott om exempel på 
flerfamiljshus i en och två våningar som smälter väl in i omgivande bebyggelse.  
Husen på tallmovägen och Fällvägen är bra exempel på detta. 

Villaområdena i Lekeryd är idag uppbyggda med gott om natur- och 
grönområden mellan de olika gatorna 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 grönområden vilket istället skapar 
en urban känsla. 

Våra hus har idag ett lugnt och naturnära läge med fantastisk utsikt över åker och 
betesmark. Detta var anledningen till att vi valde att bygga här för sju år sedan. i 
den detaljplan som togs fram för vårt område för tio år sedan (Detaljplan för del 
av Lekeryd 2:3 daterad 2006-09-05) stod att läsa: ”De flesta av de nya tomterna 
kommer att få fin utsikt över angränsande landskap.”...”Diskussioner fanns i ett 
tidigt skede om att lägga bebyggelse på åkermarken strax väster om nu aktuellt 
planområde. Detta är dock inte möjligt då det blir för nära den ladugård som 
finns väster om åkern.” Vi vill veta vad som har förändrats under åren från 
2006 och fram till nu som gör att man nu tycker att det är lämpligt att bygga 
både förskola, flerfamiljshus och enfamiljshus intill den aktuella ladugården 
och angränsande betesmarker? I den föreslagna detaljplanen står det att det 
inte bedrivs något aktivt jordbruk och att det i framtiden eventuellt, under 
begränsade sommarperioder, kan förekomma betande kor på den angränsande 
fastigheten. Vi undrar vad denna information grundar sig på. Under de åren 
vi har bott här har det varje år gått betande kor på området från tidig vår 
till sen höst. Dessutom används både ladugården och gödselbrunnen, om än i 
begränsad omfattning. Vi kan inte utläsa någonstans i detaljplanen hur man har 
resonerat när det gäller skyddsavstånd till befintlig djurhållning med avseende 
på lukt, flugor, allergener m.m. eller vilka förutsättningar som ändrats som gör 
att man nu anser att området är lämpligt att bebyggas. 
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Om den nu föreslagna detaljplanen skulle genomföras skulle det av flera olika 
anledningar medföra en kraftig negativ påverkan på oss och våra hus: 

- Den vackra utsikten över åker och betesmarker skulle ersättas av en 
deprimerande mur av höga hus. Om det istället skulle byggas enplanshus intill 
våra hus skulle vi åtminstone ha kvar en viss utsikt från övervåningen. 

- Insynen skulle bli påtaglig, både in i trädgården och in i huset. De höga 
husen skulle hamna väldigt nära våra hus vilket gör att det skulle kännas extra 
påträngande. Mot bakgrund av detaljplanen för vårt område, där det stod att 
intilliggande område inte kunde bebyggas, har vi medvetet valt att bygga stora 
fönsterpartier och en öppen trädgård åt det aktuella planområdet. Vi kan inte i 
efterhand bygga bort insynen från så höga hus. 

- De höga byggnaderna skulle medföra en kraftig skuggning av våra trädgårdar 
och hus. Byggnaderna skulle hamna söder och väster om våra hus vilket är 
sämsta tänkbara ur solperspektiv. Antalet soltimmar skulle minska avsevärt, 
framförallt under eftermiddag och kväll som är den tid på dygnet vi oftast är 
hemma. Under vinterhalvåret när solen står lågt skulle antalet soltimmar bli 
minimalt. 

- Vägens placering genom det nya området skulle innebära att vi får en väf i 
direkt angränsning till tomten både på fram- och baksidan och därmed inte 
får någon del av trädgården som är fri från trafik. Baksidan är idag en lugn 
oas där barnen kan leka tryggt men med en trafikerad väg kommer det lugnet 
att försvinna. Vägen är dessutom inte bara tänkt att försörja det nu föreslagna 
detaljplaneområdet utan i framtiden även ett större område som finns med i 
kommunens översiktsplan. 

- Värdet på våra fastigheter kommer att minska som en följd av ovanstående. 

Enligt plan- och bygglagen ska man vid framtagande av en ny detaljplan ta skälig 
hänsyn till befintlig bebyggelse. På vilket sätt har man tagit hänsyn till befintlig 
bebyggelse i den här detaljplanen när man först utlovar fin utsikt och skriver 
att intilliggande område inte kan bebyggas och sedan några år senate föreslår 
att man ska bygga flervåningshus och en väg precis intill befintlig bebyggelse?

När vi byggnde våra hus för några år sedan var byggnadshöjden begränsad 
till 5,5 meter (nockhöjd på huvudbyggnad). Detta för att husen skulle passa 
in i omgivande bebyggelse och för att inte befintlig bebyggelse skulle påverkas 
negativt av skuggning. I detaljplanen för vårt område står: ”I och med den nya 
bebyggelsen delvis ligger söder om befintlig bebyggelse är det viktigt att den 
nya bebyggelsens höjd begränsas och detaljplanen har därför planbestämmelser 
med största tillåtna totalhöjd och taklutning.” I den nu föreslagna detaljplanen 
finns det inte ens angivet någon högsta tillåtna höjd på byggnaderna inom 
områdena III och IV utan det står bara angivet att man tillåter byggnation 
av tre- respektive fyravåningshus. Detta trots att byggnationen kommer att 
hamna söder och väster om befintlig bebyggelse. Att i den förra detaljplanen 
ta hänsyn till befintlig bebyggelse och begränsa höjden på husen och nu inte 
alls ta hänsyn till detta i den nya detaljplanen strider mot kommunallagens 
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likabehandlingsprinciper. Vi anser dessuotm att detaljplanen är väldigt otydlig 
när det gäller största tillåtna höjd och antal våningar i de olika delområdena. 

Sammanfattning
Vi motsätter oss starkt den föreslagna detaljplanen då den inte alls passar in 
i landskapsbilden och innebär ett stort ingrepp i både områdets karaktär och 
för oss som bor intill det föreslagna planområdet. Detaljplanen tar inte någon 
hänsyn till befintlig bebyggelse och strider mot likabehandlingsprincipen då 
man till skillnad mot detaljplan för angränsande område inte begränsar höjden 
på byggnader. 

Kommentar

Efter avslutat samråd har lämpligheten av ianspråktagandet av jordbruksmark 
utretts mer fördjupat. Se kommentar Exploatering på jordbruksmark (s. 3) 
under rubriken Gemensam kommentar.

Påverkan från trafik förändras i och med att planområdet har minskats. Se 
kommentar Trafiksituationen på Västergårdsvägen (s. 6) under rubriken 
Gemensam kommentar.

För resonemang kring lämplig bebyggelsehöjd se kommentar Bebyggelsens 
höjd (s. 6) under rubriken Gemensam kommentar. Ändring har gjorts avseende 
tillåten höjd i enlighet med synpunkten för att uppnå större tydlighet i frågan. 
Tillåten nockhöjd anges för samtliga byggrätter istället för  våningsantal.  

13. Lantbrukarnas riksförbund

Miljöbalken ställer höga krav för att ta jordbruksmark i anspråk för 
exploatering. LRF tycker inte att kommunen lever upp till detta krav eftresom i 
stort sett all bostadsbyggnation, undantaget den som sker i centrala Jönköping, 
sker på jordbruksmark och då i första hand på åkermark. 

På jordbruksmark produceras mat som människan behöver flera gånger varje 
dag för sin överlevnad. Att skapa ny åkermark är en process som tar mycket 
lång tid och i Sverige är den mark som är lämplig för jordbruk redan tagen i 
anspråk. Klimatförändringen och en växande befolkning gör att vi behöver öka 
matproduktionen i framtiden. Att inte bara i ord utan också i aktiv handling 
värna om den åkermark vi har är därför mycket viktigt och ett krav från LRF 
och LRFs medlemmar. Runt Jönköping finns länets bästa åkerjord och de 
klimatiska förutsättningarna för produktion är goda. Inte minst av moraliska 
skäl är det inte rimligt att ständigt ta jordbruksmark i anspråk. 

I 3 kap 4 § regleras när jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar: ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
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Jönköpings kommun hör till de kommuner i landet som under senare år tagit 
mest jordbruksmark i anspråk.  Mot bakgrund av att åkermark utgör 17 
% av kommunens totala areal ter sig detta som ett systemfel. LRF kan inte 
uppfatta detta på annat sätt än att Jönköpingd kommun helt bortser från lagens 
andemening. 

Att exploatera några hektar här och några där kan tyckas marginellt jämfört 
med den totala arealen jordbruksmark men för den lantbruksföretagare som 
brukar marken och är beroende av den för sin foderproduktion och utkomst 
innebär det att ny mark måste köpas eller arrenderas alternativt måste det foder 
som producerades på den exploaterade marken köpas in. 

Från Jönköpings kommungrupp samt från Lekeryd - Järsnäs LRF-avdelning vill 
vi lämna följande synpunkter och förslag: 

När det gäller det ”samhällsnyttiga området” med förskola, äldreboende, 
tandläkare och vårdcentral tycker vi att det är bättre att bygga på Lekeryd 8:1 
(se bifogad karta) bredvid kyrkan. Detta område består av ca 1 hektar åkermark 
och är i övrigt igenvuxet med sly. Intill detta finns en obebyggd tomt som heter 
1:18 och ägs av 1:14 som nu är ett dödsbo då ägaren avled i maj-juni. Snett 
genom området rinner det en bäck där man skulle kunna lägga äldreboendet 
på ena sidan och förskoleverksamheten på andra sidan. Området kommer då 
närmare centrum av Lekeryd och dess befintliga samhällsnyttiga verksamhet. 

När det gäller byggnation av bostäder så har kommunen ett projekterat 
område  (102 enligt bifogad karta) och som ligger i förlängningen av befintligt 
bostadsområde mot Forserum. Det finns också mark på andra sidan av 
Forserumvägen som skulle kunna bebyggas. Enligt uppgift skulle en försäljning 
till kommunen av 3:1 vara möjlig. 

Kommentar

Efter avslutat samråd har lämpligheten av ianspråktagandet av jordbruksmark 
utretts mer fördjupat. Se kommentar Exploatering på jordbruksmark (s. 3) 
under rubriken Gemensam kommentar. Område 102 är inte ett projekterat 
området, men det var utpekat i äldre översiktsplan som utredningsområde. 

14.  

Det vore dumt om det byggs hus på åkern nedanför oss. Jag vill fortsätta kunna 
se korna från mitt fönster! 

Kommentar

Det minskade planområdet omfattar inte denna åker.  

15. 

Jordbruksmark
I förslag till detaljplan tas aktiv åkermark i anspråk och bebyggelsen 
hamnar intill en ladugård, gödselbrunn och betesmark. Enligt miljöbalken 
får jordbruksmark exploateras bara i undantagsfall och då för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen när det inte finns någon annan lämplig mark. I 
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förslaget till detaljplan saknas redogörelse för vilka alternativa områden som 
har utretts. 

Flerbostadshusens höjd, placering och natur/grönområden
I förslaget till detaljplan finns det på sid 16 ett stycke om omgivningspåverkan.  
”Dock bedöms landskapsbilden som helhet endast påverkas måttligt då 
området som bebyggs är ett tillägg till befintlig bebyggelsestruktur och följer 
ett naturligt bebyggelsemönster.” Det finns behov av flerbostadshus i Lekeryd, 
men för oss som bor och verkar i Lekeryd så påverkas landskapsbilden och 
bebyggelsestrukturen betydande om det uppförs fyravånings flerbostadshus 
inom området. För några år sedan när byggnationen på Södra vägen var 
aktuell  fick det endast byggas 5,5 meter höga hus på grund av att hänsyn 
till grannar och eventuella skuggeffekter. Har denna regel ändrats eftersom 
det i förslaget till detaljplan kan bli byggnader upp till fyravåningshus framför 
befintlig bebyggelse. Det går i förslaget inte att utläsa någon högsta höjd på 
dessa byggnader. 

Det finns gott om exempel på flerfamiljshus i en och två våningar som smälter 
väl in i omgivande bebyggelse. I Lekeryd finns husen på Tallmovägen och 
Fällvägen som bra exempel på detta. 

Villaområdena i Lekeryd är idag uppbyggda med gott om natur- och 
grönområden mellan de olika gatorna 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 grönområden vilket istället skapar 
en urban känsla. 

Trafik
Det föreslagna området ligger inte bra till ur trafiksynpunkt eftersom trafiken 
leds in i befintligt bostadsområde. Trafiksituationen på Kyrkvägen ner mot väg 
132 är redan idag trafikfarlig eftersom det är en smal väg med begränsad sikt. 

Kommentar

Efter avslutat samråd har lämpligheten av ianspråktagandet av jordbruksmark 
utretts mer fördjupat. Se kommentar Exploatering på jordbruksmark (s. 3) 
under rubriken Gemensam kommentar.

För resonemang kring lämplig bebyggelsehöjd se kommentar Bebyggelsens 
höjd (s. 6) under rubriken Gemensam kommentar. Ändring har gjorts avseende 
tillåten höjd i enlighet med synpunkten för att uppnå större tydlighet i frågan. 
Tillåten nockhöjd anges för samtliga byggrätter istället för  våningsantal. 

Västergårdsvägen kommer bli enda tillfartsväg till planområdet, men den bedöms 
fortsatt trafiksäker. Se kommentar Trafiksituationen på Västergårdsvägen (s. 6) 
under rubriken Gemensam kommentar.

16. 

Jag heter  och driver som egen företagare en mjölkgård strax 
utanför Lekeryd. Jag har drygt 100 mjölkkor och odlar spannmål och skördar 
ensilage på cirka 100 hektar åker. En del av dessa 100 hektar arrenderar jag i 
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närområdet. Jag ser det som en miljöfråga att inte arrendera och odla mark för 
långt bort eftersom det minskar utsläpp av avgaser samt slitage på vägarna. Nu 
har kommunen sagt upp mitt arrende på ca fem hektar i Lekeryd för att det ska 
byggas bostäder där. De fem hektar har min far arrenderat före mig, och vi har 
fått många fina skördar genom åren, dessutom upp till tre skördar ensilage per 
säsong, då det är fin åkermark. Åkermarken ligger också inom rimligt avstånd 
dels ur miljösynpunkt men också ur ett arbetstidsperspektiv och ekonomiskt 
perspektiv. 

Jag är inte emot att det byggs och att samhället växer men jag är helt emot 
att man använder den bördiga åkermarken. Sveriges befolkning ökar delvis 
på grund av invandring men även på gtund av övrig befolkningstillväxt. Det 
betyder att det behövs mer mat och då krävs det mer åker att producera foder 
till våra djur på vilket i sin tur genererar mat till konsumenterna i form av kött.  
Vi importerar väldigt mycket mat och är idag inte självförsörjande mer än en 
vecka så om mer åkermark försvinner för att vi ska använda den till bostäder 
kommer vi inte att kunna producera något alls utan måste importera allt. Det 
känns inte varken miljövänligt, ekonomiskt eller sunt. Den aktuella marken 
som det gällre är alltså utmärkt åkermark och det är inga problem att odla så 
nära samhället om man är tillmötesgående mot husägarna som bor grannar 
med åkermarken. 

Var ska vi då bygga istället? Kommunen har sämre skogsmark söder om 
Västergårdsvägen ner mot Uddebo som gå alldeles utmärkt att bygga på, inga 
grannar som störs och marken ligger också högre. Jag funderar också på varför 
kommunen sålde 30 hektar skogsmark nord-nordost om Lekeryd? Den marken 
hade kunnat användas till att bygga bostäder på, marken ligger högt och fint 
och närmare samhället än den berörda marken. 

Det är idag många i Lekeryd som väljer att köpa närproducerad mat, att då 
bygga på åkermark som ligger i samhället ger då fel signaler för invånarna. Jag 
måste åka längre för att odla foder vilket är dåligt för miljön, sliter på vägarna 
och är mer kostsamt för lantbrukaren. 

Jag menar att detaljplanen för Lekeryd måste ses över och hänsyn tas till den 
värdefulla åkermark vi har, bevara den istället för att förstöra den för all 
framtid. Titta istället på alternativ mark som är av sämre värde, kanske något 
dyrare engångskostnad vid byggnationen, men då bevarar vi åkermarken för 
framtida matkonsumtion och konsumenten kan köpa närodlat i högre grad. 
Det är mycket viktigt för framtiden att ni tar hänsyn till mig och mina kollegor 
som producerar mat till den svenska konsumenten. 

Kommentar

Efter avslutat samråd har lämpligheten av ianspråktagandet av jordbruksmark 
utretts mer fördjupat. Se kommentar Exploatering på jordbruksmark (s. 3) 
under rubriken Gemensam kommentar.
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17. 

Vi förstår att landsbygden behöver utvecklas och är med på det. Däremot så 
finns det andra alternativa områden i Lekeryd som kan vidareutvecklas utan 
alla negativa konsekvenser som det här medför. 

För oss som bor på  är det nu andra gången som vi i så fall blir 
lurade av Jönköpings kommun. När vi byggde vårt hus så var det parkområde 
söder om oss. Det omvandlades plötsligt till ett villaområde. Nu kommer förslag 
på att bygga sydväst om oss på produktiv jordbruksmark, vi tycker att det 
räcker nu. Vi vill framföra en kraftig protest mot ovanstående liggade förslag. 
Vi vill dock särskilt trycka på följande: 

Anslutning av vägen mot Kyrkvägen
- Kyrkvägen är en liten smal sidoväg med anslutning till Tranåsvägen och 
genomfart i flera villakvarter där husen ligger tätt mot vägen. Det är orimligt att 
släppa på den trafik som kommer att uppstå till och från det nya området den 
vägen. Med den trafikmiljö som följer. 

- Vidare har ni lagt vägen väldigt nära vår gräns vilket gör att vi inte längre kan 
utnytja tomten som tidigare. Dessutom när det gäller vår tomt så får vi en väg 
till mot söder (cykelväg och gångväg). 

- Vårt förslag är att ansluta vägen mot Forserumsvägen och lägga matargatan 
på västra sidan om området i så fall. Då leder man in och ut trafiken mot en 
större väg som inte har någon genomfartsbebyggelse. 

Bygga på produktiv åkermark
- Vi kan inte förstå att Jönköpings kommun fortsätter att exploatera produktiv  
åkermark när det finns andra alternativ. Vår kommun har redan tidigare fått 
strak kritik för detta och är en av landets sämsta i statistiken. Se mediaartikel 
här: http://www.jp.se/article/jonkoping-riskerar-bli-samst-i-klassen/

Tre- och fyravåningshus
- Har man satsat på att bygga ett hus i ett villaområde i Lekeryd så finns det 
i de allra flesta fall ett skäl till detta. Ett av de viktigaste för vår del är miljön 
och lantlivet. Det man inte kan förvänta sig är att det ska komma ett förslag på 
att bygga tre- och fyravåningshus mitt i området. Vi reagerar kraftigt mot det. 
Bygger man högre borde sunt förnuft säga att man lägger det för sig i en del där 
det inte ligger villabebyggelse.

Kommentar

Västergårdsvägen kommer bli enda tillfartsväg till planområdet. Den bedöms 
fortsatt trafiksäker. Se kommentar Trafiksituationen på Västergårdsvägen (s. 6) 
under rubriken Gemensam kommentar. 

Efter avslutat samråd har lämpligheten av ianspråktagandet av jordbruksmark 
utretts mer fördjupat. Se kommentar Exploatering på jordbruksmark (s. 3) 
under rubriken Gemensam kommentar.
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För resonemang kring lämplig bebyggelsehöjd se kommentar Bebyggelsens höjd 
(s. 6) under rubriken Gemensam kommentar. 

18. Tekniska nämnden 

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för området vid Lekeryd 2:3 m.fl. har tagits fram och 
är nu ute på samråd. Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för 
bostäder av varierande karaktär samt för förskola.

Besulturunderlag
• Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-08-25

• Samrådshandling detaljplan för Lekeryd 2:3 m.fl. 2016-05-31

Förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden lämnar synpunkter enligt denna tjänsteskrivelse

• Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för 
Lekeryd 2:3 m.fl. (Lekeryd), Jönköpings kommun. 

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-09-13 

Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag. 

Tekniska nämndens beslut
• Tekniska nämnden lämnar synpuntker enligt tekniska kontorets 

tjänsteskrivelse.

• Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för 
Lekeryd 2:3 m.fl. (Lekeryd), Jönköpings kommun. 

Ärende
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Lekeryd 2:3 
m.fl. som nu är ute för samråd. Planområdet ligger på östra sidan av Tranåsvägen 
strax söder om Lekeryds centrum och ingår i kommunens utbyggnadsstrategi. 

Kommunen äger större delen av marken inom planområdet, medan det i norra 
delen är två privata markägare. Marken består främst av åkermark samt lite 
småindustri. 

Planförslaget följer utbyggnadsstrategins intentioner med en blandad 
bostadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör för ca 60-70 bostäder samt en 
förskola. Nedanstående kalkyl är baserad på att det inom området kan byggas 
20 friliggande villor, 12 radhus, 20-30 lägenheter i flerbostadshus inom den 
kommunala marken samt 9 radhus på den privata marken. 

TK (gata och park) gör bedömningen att marken som är planlagd med Natur 
vid fastigheterna 2:52 och 2:49 bör planläggas som gång och cykel från 
vändplan ner till lokalgatan. Verksamheten anser också att släppet med Natur 
från lokalgata ner till dagvattendamm bör vara minst 4 meter bred och att det 
ska vara möjligt att slänta mot fastigheterna 8:170 och 2:34 om gång- och 
cykelvägen ska placeras enligt förslaget. 

TK (VA) gör bedömningen att om fastigheterna inom detaljplanen ska kunna 
försörjas med spillvattenledning genom självfall kommer det behöva byggas en 
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pumpstation på naturmarken i söder. Verksamheten besrkvier att planområdet 
tillhör Lekerydszonen (cirka 275 m.ö.h.) vilket ger ett beräknat tryck på 50 mvp 
i marknivån. Befintliga vattenledningar i de östra delarna behöver läggas om då 
de hamnar på kvartersmark, dock behövs en del u-områden och servitut ändå 
på tomtmark. 

TK (max) anser att gång- och cykelvägens placering och  utformning i 
norra delen av planförslaget inte är bra. Diskussioner pågår med Lekeryds 
missionsförsamling om en alternativ lösning. 

En kalkyl för exploateringsområdet har upprättats och ser ut enligt följande:

 

Ökade driftskostader för gata är beräknat till 170 tkr/år. 

Planförslaget bör uppdateras med denna kalkyl. Det negativa resultatet får 
anses godtagbart på grund av att de förhållandevis låga tomtpriserna i Lekeryd 
inte fullt ut kan bära kostnaderna för utbyggnaden av gator och annan allmän 
plats. Kostnader och intäkter som rör planområdet förutsätts huvudsakligen 
finansieras via områdets exploateringsbudget, objekt 4244, Lekeryd 2:3 m.fl. 

Tillämpning av barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter då det rör sig om ett samrådsyttrande på befintligt förslag till 
detaljplan. Stadsbyggnadskontoret har i sitt planarbete tagit hänsyn till 
frågeställningar berörande barn och barnets bästa. 
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Kommentar

Behov av gång- och cykelväg som ansluter till Södra vägens vändplan bedöms 
nödvändig för att koppla ihop områdena, varför denna har ändrats till GÅNG 
och CYKEL i aktuellt planförslag. Område för dagvattenhantering förläggs på 
annat ställe, men går fortstt att nå via minst 4 meter brett markområde NATUR, 
alternativt kan servitut bildas över kvartermark för bostad. 

Gång- och cykelvägen inom 8:170 och 2:34 föreslås inte längre i 
detaljplaneförslaget, utan planläggs som kvartersmark för bostäder.

Pumpstation förläggs inom kvartersmark för Tekniska anläggningar. Lämplig 
placering har samråtts med TK (VA). De befintliga vattenledningarna i de östra 
delarna är u-område avsatt inom kvartersmark för bostäder, men behov av 
omläggning så att merparten lokaliseras i ny gata förtydligas i planbeskrivningen.

Ny kalkyl som är beräknad utifrån byggrätterna som anges i granskningsförslaget 
har tagits fram av TK (max) och redovisas i genomförandebeskrivningen. 

19. Miljö och hälsoskyddsnämnden

Sammanfattning
Planförslaget medför att jordbruksmark inte kan brukas i framtiden. I detta fall 
har Jönköpings kommun värderat behovet av bostäder högre än bevarandet av 
jordbruksmark. Intentionen är att området ska inrymma blandad bebyggelse 
bestående av friliggande enbostadshus, radhus och flerbostadshus samt en 
förskola. Planförslaget innehåller även ny infrastruktur, parkeringsplatser samt 
allmänna ytor för dagvattenhantering. Från Kyrkvägen till Tranåsvägen ska en 
kommunal gång- och cykelväg anläggas. 

Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar med utredningar, Jönköpings kommuns webbplats. 

• Miljömedicinsk bedömning/synpunkter gällande planerade bostäder och 
närhet till djurhållning/lantbruk. Arbets- och miljömedicin Linköping 2016-
08-08

• Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-09-01

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Översiktlig undersökning måste tas fram. Om föroreningar påträffas ska 
åtgärder vidtas efter anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret

- En bullerutredning inför byggnation längs Tranåsvägen måste redovisas

. För att kunna skapa en barriär med vegetation mot betesdjur bör även mark 
avsättas söder om planområdet. 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING
 
Yrkanden
Ordförande Susanne Wismén (KD) yrkar bifall på förvaltningens förslag. Rolf 
Wennerhag (S) instämmer i yrkandet. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Översiktlig undersökning måste tas fram. Om föroreningar påträffas ska 
åtgärder vidtas efter anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret

- En bullerutredning inför byggnation längs Tranåsvägen måste redovisas

- För att kunna skapa en barriär med vegetation mot betesdjur bör även mark 
avsättas söder om planområdet. 

Kommentar

En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom Lekeryd 2:34. 
Undersökningen visade att behov av saneringsåtgärder inte finns.

En bullerutredning har genomförts, och en planbestämmelse har införts som 
ställer krav på att minst hälften av bostadsrummen ska vara orienterade mot 
ljuddämpad sida för att tillgodose riktvärden för buller invid bostadsfasad. 

I och med att planområdet minskat har förutsättningarna ändrats avssende 
närhet till djurhållning och gödselstad. Befintliga bostäder finns i närmare 
anslutning till betesmark än nya bostäder och förskola. Därmed bedöms en 
barriär av vegetation mot betesmarken inte nödvändig, eftersom befintliga 
bostäder är dimensioerande. 
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Ändringar efter avslutat samråd
Änrdingar i plankartan

Södra delområdet, Lekeryd 2:3 och 8:1
Planområdet minskas i enlighet med nytt inriktningsbeslut och omfattar 
en mindre del av Lekeryd 2:3. Detta får till följd att gatusträckningen 
anpassas till det nya geografiska området och förändras i förhållande till 
samrådshandlingarna. Därtill omlokaliseras en del av byggrätterna för 
bostäder. 

Förskola utesluts från planområdet. Behovet av förskola inom planområdet 
har omvärderats efter att kommunalt markförvärv skett i Lekeryds norra del 
i anslutning till befintlig skolverksamhet. Därmed har möjlighet att inrymma 
förskola inom detta planområde tagits bort.

E-områdena för tryckstegringstation och transformatorstation inom 
planområdet omlokaliseras. 

Allmän platsmark natur mellan fastigheterna Lekeryd 2:52 och Lekeryd 2:49 
ändras till gång- och cykelväg för att tydligare länka samman områdena. 

Införande av planbestämmelse om att radonskyddat byggnadssätt krävs.

Högsta tillåtna nockhöjd är 5,5 respektive 8,5 meter, vilket motsvarar en till 
två våningar utöver suterräng. Våningsantal anges inte i plankartan. Ändring 
av exploateringgräd görs. Vid uppförande av friliggande enbostadshus får 25 
% av fastighetsytan bebyggas, Vid uppförande av grupphus såsom parhus, 
radhus och kedjehus får 35 % av fastighetsytan bebyggas. 

Norra delområdet, Lekeryd 2:34 och 2:40
Markanvängningen industri, kontor, handel och centrum ut mot Tranåsvägen 
ersätts med markanvändnignen bostad. Fastighetsägaren till Lekeryd 2:34 är 
intresserad av att exploatera hela fastigheten med bostäder, vilket innebär en 
positv bostadstillskott i Lekeryd. 

Markanvändning på Lekeryd 2:40 ändras till enbart centrum, vilket fortsatt 
möjliggör att parkering till kyrkan anordnas. 

Cykelvägen har tagits bort med anledning av minskning av planområdet i 
söder. Anslutande ny parallellgata till Västergårdvägen föreslås därmed inte 
längre anläggas som en förlänging av cykelvägen till ny bebyggelse, vilket 
ger sämre motiv till att flytta busshållplats till detta läge. Därtill är tidigare 
föreslagen cykelväg utformad med skarpa svängar som inte medger god 
framkomlighet för cyklister, varför den inte anses som en god lösning.   

Gemensamhetsanläggning har tagits bort eftersom den inte bedöms behövas. 
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Ändringar i planbeskrivningen

Södra delområdet, Lekeryd 2:3 och 8:1
Beskrivning av byggrätter ändras i enlighet med ny utformning av 
planförslaget till följd av att planområdet minskat.

Beskrivning av och motiv till diespensansökan från biotopskyddet för dike och 
stenmur som angränsar till jorbruksmark inom östra delen av planområdet. 

Beskrivning av VA-ledning inom östra delen av planområdet.

Konsekvenser av omgivningspåverkan gällande djurhållning i närheten av 
planområdet har lagts till.

Förtydligande av att ledningar inom 2:34 måste flyttas för att byggnation ska 
kunna komma till stånd har gjorts. 

Ändra från antal våningar till nockhöjd görs i syfte att tyddliggöra vilka 
höjder som är tillåtna. 

Behov av omläggning av VA-ledninar så att merparten lokaliseras i ny gata 
förtydligas i planbeskrivningen.

Exploateringskalkylen är uppdaterad. 

Norra delområdet, Lekeryd 2:34 och 2:40
Ändring i texten för detsamma som ändras i plankartan. 

Sammanfattning
Planförslaget har ändrats utifrån beslut om att minska planområdet i syfte 
att värna jordbruksmark. Fortsatt är det bostäder som planeras inom södra 
delområdet men förskola har uteslutits ur planområdet. Ny utformning av 
gatustruktur och bostadsmark har varit nödvändig. Byggrätten regleras till att 
medges för friliggande enbostadshus samt gruppbyggda hus. Exploateringsgrad 
har införts för de olika bostadstyperna och högsta nockhöjd är anpassad 
till omgivnade bebyggelse. Komplettering av vilka objekt som omfattas av 
biotopskydd har gjorts, samt hur dessa avses att hanteras.

Det norra delområdet ändras i enlighet med önskemål om att riva befintlig 
småindustri och bebygga hela fastigheten med bostäder. Högsta nockhöjd samt 
utformningsbestämmelser för att anpassas till Lekeryds karaktär och skala har 
införts. 

Stadsbyggnadskontoret

Jenny Larsson    Hanna Levin    
Biträdande planchef   Planarkitekt
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