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Sammanfattning

Ianspråktagande av jordbruksmark

Detaljplaneprocessen syftar till att bedöma lämpligheten för en viss användning 
av ett mark- och vattenområde, med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Processen syftar även till att säkra insyn för berörda, och att därigenom få fram 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det planområde som behandlas i denna 
detaljplan är beläget i Lekeryd. Lekeryd ligger ca två mil öster om Jönköping 
och har omkring 1600 invånare, varav ungefär hälften bor i tätorten. Förslaget 
innebär att detaljplanen, om den vinner laga kraft, ska möjliggöra för bl.a. 
byggnation av bostäder samt en förskola.

Detaljplaneförslaget för Lekeryd 2:3 var utsänt på samråd under perioden 
2016-06-03 - 2016-09-02. 25 st yttranden inkom under samrådsskedet, varav 
flertalet berör det föreslagna ianspråkstagandet av jordbruksmark. Det beskrivs 
i yttrandena att det är essentiellt att bibehålla en levande landsbygd och att 
fortsatt göra det möjligt för jordbrukare i Lekeryd att bedriva sina verksamheter 
såväl nu som i framtiden.   

Den ca 6 hektar stora del av fastigheten Lekeryd 2:3 som ingår i det utpekade 
planområdet består  av produktiv jordbruksmark. En exploatering av denna del 
av fastigheten Lekeryd 2:3 skulle följdaktligen innebära att jordbruksmarken 
exploateras och möjligheten till att bedriva jordbruk på platsen försvinner.  
Enligt Plan- och bygglagen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra, 
med avsikten att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som 
de är mest lämpade för vad avser beskaffenhet, läge och behov. I detta fall är 
det främst behovet av bostäder och behovet av att bevara jordbruksmarken 
som måste vägas mot varandra.  Således är det intresset av att skapa så många 
bostäder som möjligt som skall vägas mot det allmänna intresset att bevara 
jordbruksmarken som naturresurs.

En kommun skall följa Miljöbalken 3:4 och utröna vad som är väsentliga 
samhällsintressen och väga dessa mot fortsatt jordbruksdrift samt undersöka 
alternativa lokaliseringsområden.

Detta dokument syftar således till att fungera som ett underlag inför beslut 
om hur stor del av Lekeryd 2:3 som skall föreslås exploateras, vilket i sin tur 
påverkar om och i så fall hur stor del av den befintliga jordbruksmarken som 
kan bevaras. 
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Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2002 samt tidigare strategiska program

År 2005 färdigställdes handlingsprogrammet Lekeryds centrum - Lokal 
samverkan för framtidens Lekeryd. Programmet initierades främst av Lekeryds 
kommundelsråd och togs fram i samverkan mellan företagare, näringsidkare 
och föreningar. Av programmet framgår bland annat att visionen är att 
Lekeryds centrum ska bli levande och trivsamt. Det uttrycks även ett behov av 
blandad bebyggelse, framförallt behövs det hyreslägenheter för ungdomar och 
pensionärer. Även förbättringar för gång- och cykeltrafikanter anses angeläget.

Även andra strategiska program understryker behovet av blandad bebyggelse i 
Lekeryd. Var utbyggnaden bör lokaliseras mer exakt har dock ändrats över tid. 
Utbyggnadsstrategin från 2011 pekar ut angränsande område, sydost nuvarande 
planområde, som lämpligt för framtida utbyggnad. Detta område bedömdes då 
som olämpligt att exploatera på grund av ett jordbruksföretag med djurhållning 
och dessutom äger inte kommunen inte hela området. 

Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare

I utbyggnadsstrategin, en fördjupad översiktsplan antagen 2011, 
finns planområdet utpekat som ett område för nyexploatering. I 
nyexploateringsområden eftersträvas normalt en hög exploatering, om det 
kan ske med hänsyn till stadsbilden och platsens karaktär. Inom områden 
med ensartad upplåtelseform, exempelvis områden som enbart består av 
villor, ska den typ av bebyggelse som det råder brist på i området prioriteras. 
Detta för att tillmötesgå olika människors behov. I utbyggnadsstrategin anges 
rekommendationer för nyexploateringsområden, vilka detaljplaneförslaget 
överensstämmer med.

Orangea skrafferingar 
markerar  exploaterings-
områden för bostadsbe-
byggelse i Översiktsplan 
2002. 
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Rekommendationer för nyexploateringsområden, angivet i utbyggnadsstrategin:

• Ett större nyexploateringsområde ska ha förutsättningar för en högkvalitativ 
kollektivtrafiklinje. Mindre områden ska ha närhet till en befintlig eller planerad 
kollektivtrafiklinje.

• Inom ett större nyexploateringsområde ska det finnas en blandning av olika 
användningar. 

• Mindre kompletterande bebyggelseområden ska ha god kontakt till befintlig 
tätortsbebyggelse och närhet till befintlig kollektivtrafik eller förutsättningar för 
en ny eller förlängd kollektivtrafiklinje.

• Utbyggnaden ska främja den kompletta bebyggelsemiljön, för att ge 
förutsättningar för en god livskvalitet. Det innebär bland annat tillgång till 
offentlig och kommersiell service, grönområden och ett väl utvecklat gång- 
och cykelvägnät. Områdets karaktär och stads/landskapsbild och natur- och 
kulturmiljövärden ska tas tillvara.

• Stadsutbredning ska begränsas genom lämplig bebyggelsetäthet.

Översiktsplan 2016 - antagen men ej lagakraftvunnen

Planområdet redovisas även i översiktsplanen som ett nyexploateringsområde, 
vilket i översiktsplanen definieras som hittills obebyggda markområden, som tas 
i anspråk för en tätortsexpansion. De utpekade större bostadsområdena ligger 
i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur. Således stämmer planförslagets 
intentioner överens med översiktsplanen viljeinriktning och riktlinjer. 

Lekeryd redovisas som en mindre tätort som ingår i landsbygdszonen och har 
följande riktlinjer:

- Inom tätortsmark ska bebyggelsen regleras med detaljplan  

B: 935, markerat i 
orange, pekas ut som ett 
område för bostadsbe-
byggelse i utbyggnads-
strategin. 
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- Nya exploateringsområden ska ligga i direkt anslutning till befintlig 
tätortsbebyggelse och där det finns förutsättningar för utvecklad kollektivtrafik

- Bostäder, arbetsplatser och verksamheter ska i första hand byggas intill 
befintliga eller framtida kollektivtrafikstråk. Nya strukturer ska möjliggöra 
gång- och cykelavstånd till arbete, skola, service och fritidsaktiviteter samt 
skapa ett större underlag för kollektivtrafik och service.

Emellertid redovisas  i Översiktsplan 2016  att planområdet ingår i skiktet 
”Stora öppna odlingslandskap”, vilket definieras som ytor som markerats 
som stora öppna jordbrukslandskap som bedöms som särskilt viktiga utifrån 
produktionsmöjligheter, landskapsbild och kulturella värden. 

Utsnitt från Översikts-
plan 2016. Orange mar-
kering redovisar utpekat 
exploateringsområde och   
röd markering redovisar 
planområdet 1. 

Utsnitt från Över-
siktsplan 2016. Gul 
markering redovi-
sar ”Stora öppna 
odlingslandskap”och   
röd markering redovisar 
planområde 1. 
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Översiktskarta som redovisar planområde 1 som ingick i 
samrådshandlingen för detaljplan för Lekeryd 2:3 m.fl.

Lekeryd 2:3

Lekeryd 2:34

8:1

2:40
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Alternativa 
lokaliseringsområden för 
exploatering
Inledning

Följande avsnitt syftar  till att utröna vad som i detta fall kan anses utgöra 
väsentliga samhällsintressen och väga dessa mot fortsatt jordbruksdrift 
av Lekeryd 2:3 m.fl.,  samt undersöka alternativa lokaliseringsområden. 
I detta avsnitt beskrivs således vilka möjliga alternativ som finns till det 
detaljplaneförslag som varit ute på samråd, samt varför somliga delområden 
inte ansetts vara aktuella som lokaliseringsområden för bostäder i dagsläget.  

Förtätningsområde - F:923

B A

C
D

E

F G

 Karta över aktuella och ej aktuella lokaliseringsområden



9

Område A + C 
Planförslag 1, som varit utsänt på samråd

Föreslagen bebyggelse

Planområdet innefattar delar av fastigheterna Lekeryd 2:3 och Lekeryd 
8:1 samt fastigheten Lekeryd 2:34. 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. De bestämmelser 
som anges i detaljplanen reglerar bebyggelsens storlek, höjd, placering och 
utformning.

Kommunens målsättning är att nya områden ska bestå av blandad bebyggelse. 

FÖRSKOLA

Andelen jordbruksmark som exploateras
I detta planförslag föreslås att ca 5 hektar jordbruksmark ska exploateras.
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Därför innehåller planförslaget för Lekeryd 2:3 bostäder i form av friliggande 
enbostadshus, radhus och flerbostadshus, enligt fördelningen 20 friliggande 
enbostadshus, 1 parhus, 12 radhus och 2 flerbostadhus. På Lekeryd 2:34 är 
intentionen att uppföra ca 18 lägenheter. De friliggande enbostadshusen och 
radhusen uppförs i en respektive två våningar, och flerbostadshusen i högst fyra 
våningar.

Förskolans placering

Förskolan placeras strax söder om Kyrkvägen. Lokaliseringen innebär att 
trafiken till förskolan inte leds in i bostadsområdet utan avgränsas i södra delen 
av planområdet, vilket är en trafiklösning som bidrar till mindre fordonstrafik 
i det föreslagna bostadsområdet och det äldre bostadsområdet. Om förskolan 
hade placerats i södra delen av planområdet hade följaktligen områdets 
trafikintensitet ökat och resulterat i högre bullernivåer.  Ytan, om drygt 5000 
kvm, är tänkt att rymma minst fyra avdelningar med möjlighet till expansion.  

Trafikstruktur
I planförslag 1 för Lekeryd 2:3 m.fl. är gatorna krökta med avsikt att dämpa 
bilarnas hastighet och på så vis uppnå en säkrare miljö för cyklister och 
fotgängare. Inom området finns cykelpassager som ansluter till Södra vägen, 
i övrigt är utgångspunkten att cyklisterna ska ta sig fram på bostadsgatorna. 

Infart till Lekeryd 2:34 är tänkt att anslutas till Tranåsvägen samt Kyrkvägen 
och infart till Lekeryd 2:40 ansluts till Kyrkvägen. Infart till Lekeryd 2:3 ansluts 
till Kyrkvägen och Västergårdsvägen. Bil- och cykelparkering löses inom 
tomtmark. Kommunens parkeringsnorm skall följas.

På Lekeryd 2:34 har endast den södra delen varit aktuell för ny bebyggelse då 
en småindustri med tillhörande byggnader finns lokaliserade i de norra delarna 
av fastigheterna. Det faktum att det finns ett stort behov av bostäder i Lekeryd, 
och att en exploatering av fastigheten innebär en komplettering av nuvarande 
bebyggelsestruktur, ger goda skäl för att tillåta bostäder på fastigheten. Ingen 
åkermark tas i anspråk i förslaget. Förslaget innehåller totalt 18 lägenheter.

FÖRSKOLA

Utsnitt som visar för-
skolans lokalisering i 
planförslag 1.
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Område A + C 
Planförslag 2

Andelen jordbruksmark som exploateras
I detta planförslag exploateras enbart ca 1,7 hektar jordbruksmark, i jämförelse 
med planförslag 1 som föreslår en exploatering av ca 5 hektar jordbruksmark.

Föreslagen bebyggelse
Det faktum att planområdet minskas i alternativ 2 leder följaktligen även till att 
andelen tillkommande bostäder minskar.  Planförslag 2 för Lekeryd 2:3 innehåller 
bostäder i form av friliggande enbostadshus, radhus och flerbostadshus, enligt 
fördelningen 3 friliggande enbostadshus, två flerbostadshus och på Lekeryd 
2:34 är intentionen att tillskapa 18 lägenheter. Förslaget innehåller även en 
förskola. Förskolans tomt om drygt 5000 kvm är tänkt att rymma minst fyra 
avdelningar med möjlighet till expansion.  

Förskolans placering
I planförslag 1 är förskolan placerad intill Kyrkvägen, vilket är positivt då 
besökare och personal på förskolan kan ansluta direkt från Kyrkvägen och på 
så vis inte belastar Västergårdsvägen i lika hög grad. I planförslag 2 är förskolan 
istället placerad i planområdets östra del, vilket innebär att trafikintensiteten 
ökar på Västergårdsvägen. Detta skulle även innebära att trafiktekniska 

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA
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åtgärder på Västergårdsvägen krävs för att vägen skall kunna klara av den ökade 
trafikintensitet som planförlag 2 medför. Dock erbjuder förskolans lokalisering 
i alternativ 2 en attraktiv lekmiljö och närhet till skogsområde. 

Trafikstruktur
Alternativ 2 innebär att den nordvästra delen av åkermarken lämnas 
oexploaterad (se bilder ovan) och därmed är fortsatt tillgänglig för arrondering 
till tidigare arrendator. Den del som bevarats som åkermark bedöms vara den 
som är mest lättillgänglig och attraktiv att bruka. Att bevara just den nordsödra 
delen innebär att direktanslutningen till planområdet inte längre föreslås ske 
via Kyrkvägen. Fordonstrafiken leds i alternativ 2 istället från Kyrkvägen till 
via Västergårdsvägen, vilken sedan ansluter till planområdet. Västergårdsvägen 
har en bredd på ca 9 meter och kantas av villabebyggelse på båda sidor. Att 
leda in all fordonstrafik via Västergårdsvägen till planområdet skulle innebära 
en markant ökning av antalet passerande fordon och leda till ökat buller för de 
boende utmed gatan. Dessutom skulle krävas åtgärder på Västergårdsvägen för 
att säkerställa en god trafikmiljö ur säkerhetsaspekter. 

På Lekeryd 2:34 har endast den södra delen varit aktuell för ny bebyggelse då 
en småindustri med tillhörande byggnader finns lokaliserad i den norra delen 
av fastigheten. Det faktum att det finns ett stort behov av bostäder i Lekeryd, 
och att en exploatering av fastigheten innebär en komplettering av nuvarande 
bebyggelsestruktur, ger goda skäl för att tillåta bostäder på fastigheten. Ingen 
åkermark tas i anspråk i förslaget. Förslaget innehåller totalt 18 lägenheter.

Områden som uteslutits 

Område D bedöms ej vara aktuellt som alternativ då fastigheten utgör ett 
betydande mindre markområde och består av sank och vattenfylld mark. 
Område E består av produktiv jordbruksmark som ej bedöms vara lämplig 
att exploatera. Dessutom är området lokaliserat norr om Tranåsvägen, vilken 
utgör en barriär som gör det olämpligt att skapa tätortsbebyggelse norr/väster 
om vägen. Område F består av skog och betydande höjder, vilket resulterar i 
att området inte bedöms vara aktuellt som ett alternativt exploateringsområde.

Område G bedöms inte som aktuellt att exploatera i dagsläget då det utgörs av 
sank mark och bedöms som mindre attraktivt än område A som har närhet till 
Uddebosjön. Området är något låglänt och kollektivtrafiklinjen har endast ett 
begränsat antal turer. 

FÖRSKOLA

Utsnitt som visar för-
skolans lokalisering i 
planförslag 2.
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Alternativ och andra ställningstaganden
Enligt Plan- och bygglagen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra, 
med avsikten att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som 
de är mest lämpade för vad avser beskaffenhet, läge och behov. I detta fall är 
det främst behovet av bostäder och behovet av att bevara jordbruksmarken som 
vägs mot varandra. Denna avvägning gjordes vid framtagandet av de strategiska 
dokument vilka används som utgångspunkt vid detaljplaneringen. 

Att behovet av bostäder är stort, samt att landsbygdsorterna bör ha möjlighet 
att växa, ger skäl för att åkermarken på Lekeryd 2:3 upplåts för bebyggelse. 
Dessutom innebär planområdets geografiska läge en förtätning och komplettering 
av bebyggelsen, vilket eftersträvas i enlighet med exempelvis Ålborgåtagandena. 

Vad beträffar planförslaget på Lekeryd 2:3 innehöll detta inledningsvis 
enbart villabebyggelse. Mot bakgrund av att blandad bebyggelse eftersträvas 
i kommunen omformades området till att innehålla en blandning av villor, 
radhus och flerbostadshus. Det finns även ett behov av hyresrätter, vilket 
förslaget understödjer.  Därefter framkom att det finns behov av nyetablering 
av en förskola, varför även denna införlivades i planen. 

Väsentligt samhällsintresse

I Miljöbalken 3:4 uttrycks tydligt att brukningsvärd jordbruksmark enbart får 
exploateras i de fall det krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
då detta inte kan åstadkommas på ett tillfredsställande sätt genom att utnyttja 
annan mark.

Enligt miljöbalken är det därmed endast tillåtet att ianspråkta brukningsvärd 
jordbruksmark om det rör sig om ett väsentligt samhällsintresse. Vid en brist 
på bostäder kan bostäder anses vara ett väsentligt samhällsintresse, dock är det 
oftast möjligt att uppföra bostäder på en annan lokalisering som inte består av 
brukningsvärd jordbruksmark. Således skall en exploatering av jordbruksmark 
inte enbart syfta till att tillhandahålla bostäder utan också ska bidra med andra 
aspekter som kan motivera en exploatering, exempelvis ett tillskapande av 
skolverksamhet, service eller kollektivtrafik. 

I detta fall kan det sägas handla om ett väsentligt samhällsintresse då 
planförslaget förutom bostäder innehåller en förskola och att det inte gått att 
finna något annat lämpligt markområde i området där en exploatering i samma 
omfattning lämpar sig. Något som ytterligare motiverar att detta förslag utgör 
ett väsentligt samhällsintresse är att förslaget innebär att kollektivtrafiken 
i området stärks, underlaget för service ökar och att nyexploateringen på så 
vis är en komplettering av nuvarande tätortsstruktur där serviceutbud och 
skolverksamhet etc. redan finns. Jönköpings kommun har som målsättning att 
det ska finnas utbyggnadsmöjligheter i alla kommundelar. Lekeryd är en ort 
som har samhällsservice såsom matbutik, F-6-skola och äldreboende, vilket 
innebär att det finns en befintlig samhällstruktur som fungerar och som är 
lämplig att utveckla. Planförslaget stödjer Jönköpings kommuns tanke om att 
kommunen i första hand ska växa genom förtätning och omvandling inom 
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befintliga tätortsområden och att mindre tätorter behöver en viss nybyggnation  
i form av komplettering i redan bebyggda miljöer. Det är även betydelsefullt att 
möjliggöra flyttkedjor och tillgodose invånarnas behov av förändrat boende.     

Jordbruksmark som allmänt intresse

I näringslivsavdelningens tjänsteskrivelse (se bilaga) angående bedömning av 
jordbruksmarkens värden på Lekeryd 2:3 konstateras att jordbruksmarken 
är klart brukningsvärd. Lekeryd 2:3 arrenderades tidigare av en mjölkbonde 
på Fageräng norr om Lekeryd men sades upp på grund av pågående 
detaljplanearbete. Bedömningen är gjord utifrån remissvar och diskussion 
med föredetta arrendator samt bedömning vid fältbesök. I skrivelsen anges att 
marken har en direkt koppling till en betydelsefull mjölkproduktion och att 
jordbruksdriften på gården leder till att höga naturvärden upprätthålls i ett 
riksintresse för naturvård som är ett av kommunens viktigaste beteslandskap.  

Enligt Plan- och bygglagen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra, 
med avsikten att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som 
de är mest lämpade för vad avser beskaffenhet, läge och behov. I detta fall är 
det främst behovet av bostäder och behovet av att bevara jordbruksmarken 
som måste vägas mot varandra.  Således är det intresset av att skapa så många 
bostäder som möjligt som skall vägas mot det allmänna intresset att bevara 
jordbruksmark som naturresurs.

Exploateringsgrad av fastigheten Lekeryd 2:3

Nollalternativ, område A
En utebliven exploatering av Lekeryd 2:3 skulle innebära att den tänkta 
tillväxten av Lekeryd inte skulle förverkligas och resultera i en bostadsförlust 
för samhället Lekeryd och för kommunen som helhet. Det finns en efterfrågan 
på bostäder i Lekeryd och det är viktigt att det tillskapas nya bostäder i 
kommunens olika samhällen. Detta så kallade nollalternativ skulle innebära 
att all jordbruksmark behålls och således att fortsatt jordbruk kan bedrivas 
på platsen. Detta skulle få till följd att alternativområdet A helt utesluts som 
exploateringsområde för bostäder och således att inga nya bostäder tillskapas 
på denna fastighet. Därmed skulle enbart Lekeryd 2:34, område C på karta, 
exploateras och därmed endast 18 lgh tillskapas.  Stadsbyggnadskontoret ser 
det inte som något alternativ att helt utesluta Lekeryd 2:3 för exploatering då 
det utpekade området är ett strategiskt utpekat område som är lokaliserat intill 
befintlig samhällstruktur med god tillgång till kommersiell service, skola och 
kollektivtrafik och därmed har goda förusättningar att bli en hållbar utbyggnad 
av samhället.
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Planförslag 1 (som varit ute på samråd), område A+C
Den exploatering som föreslås i område A, planförslag 1, innebär att mycket 
stora delar av Lekeryd 2:3 exploateras, vilket har till följd att jordbruksmarken 
försvinner och omvandlas till område för bostäder. Jordbruksmark är som 
bekant en icke förnyelsebar resurs, vilket man skall vara medveten om när 
beslutet i denna fråga fattas. 

Ett genomförande av planförslaget skulle innebära att fler bostäder tillskapas 
och därmed få till följd att de uppsatta bostadsmålen kan uppnås. Sett utifrån 
ett trafikperspektiv är planförslag 1 att föredra då föreslaget redovisar en 
trafikstruktur med två anslutningar till området, vilket minskar belastningen 
på befintlig vägstruktur i närliggande villakvarter öster om det utpekade 
planområdet.

Planförslag 2, område A+C
I planförslag 2 exploateras en betydligt mindre del av fastigheten Lekeryd 2:3 , 
vilket skulle få till följd att en stor del av jordbruksmarken skulle kunna bevaras 
till jordbruksändamål. Detta skulle vara positivt sett ur ett jordbruksperspektiv då 
jordbruksmarken bevaras och även i fortsättningen kan bidra till att upprätthålla 
Jönköpings kommuns odlingslandskap samtidigt som en oåterkallelig resurs 
inte exploateras. Dock innebär detta alternativ att färre bostäder skapas och en 
mindre lämplig trafiklösning föreslås. Planförslag 2 för Lekeryd 2:3 innehåller 
bostäder i form av friliggande enbostadshus, radhus och flerbostadshus, enligt 
fördelningen 3 friliggande enbostadshus, två flerbostadshus och på Lekeryd 
2:34 är intentionen att tillskapa 18 lägenheter. En viktning måste ske mellan 
intresset att bevara jordbruksmarken som naturresurs och intresset att tillskapa 
fler bostäder och en tillföljande attraktiv trafikstruktur. 
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Slutsats
Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslag 1, som varit ute på samråd, 
skall gå vidare till granskning. 

Det finns ett stort behov av bostäder i såväl kommunen som Lekeryd. Att 
planförslaget fortskrider  är värdefullt ur ett samhällsbyggnadsperspektiv då 
exploateringen av Lekeryd 2:3 resulterar i en komplettering till nuvarande 
bebyggelsestruktur, vilket innebär att det finns tillfredställande tillgång till 
kommersiell service, skola och goda kollektivtrafikförbindelser.  I planförslag 1 
sker huvudsaklig trafikanslutning från Kyrkvägen. Detta innebär att en mycket 
begränsad andel fordon leds ned via Västergårdsvägen, vilket i sin tur leder till 
mindre belastning på Västergårdsvägen i jämförelse med planförslag 2 där all 
trafik leds via Västergårdsvägen. 

I planförslag 1 är förskolan placerad intill Kyrkvägen, vilket är positivt då 
besökare och personal på förskolan kan ansluta direkt från Kyrkvägen och 
på så vis inte belastar Västergårdsvägen. I alternativ 2 är förskolan istället 
placerad i planområdets östra del, vilket innebära att trafikintensiteten ökar på 
Västergårdsvägen. Västergårdsvägen har en bredd på ca 9 meter och kantas av 
villabebyggelse på båda sidor. Att leda in all fordonstrafik via Västergårdsvägen 
till planområdet skulle innebära en markant ökning av antalet passerande 
fordon och leda till ökat buller för de boende utmed gatan. Dessutom skulle 
krävas åtgärder på Västergårdsvägen för att säkerställa en god trafikmiljö ur 
säkerhetsaspekter. 

Detta förslag till detaljplan kan sägas behandla ett väsentligt samhällsintresse 
då planförslaget förutom bostäder innehåller en förskola och att det inte gått 
att finna något annat lämpligt markområde i området där en exploatering i 
samma omfattning lämpar sig. Något som ytterligare motiverar att detta förslag 
utgör ett väsentligt samhällsintresse är att förslaget innebär att kollektivtrafiken 
i området stärks, underlaget för service ökar och att nyexploateringen på så 
vis är en komplettering av nuvarande tätortsstruktur där serviceutbud och 
skolverksamhet etc. redan finns. Planförslaget stödjer Jönköpings kommuns 
vision om att kommunen i första hand ska växa genom förtätning och 
omvandling inom befintliga tätortsområden och att mindre tätorter behöver en 
viss nybyggnation  i form av komplettering i redan bebyggda miljöer.

En lägre exploatering skulle innebära att den tänkta tillväxten av Lekeryd 
inte förverkligas och resultera i en bostadsförlust för samhället och även  för 
kommunen som helhet. Det skulle även kunna bidra till att de årliga målen  i 
det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet inte uppnås, vilket på sikt kan 
resultera i bostadsbrist i kommunen. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det väsentliga samhällsintresset, att tillskapa 
nya bostäder och en ny förskola, väger tyngre än att bevara jordbruksmarken 
som naturresurs på fastigheten Lekeryd 2:3. Stadsbyggnadskontoret föreslår 
därför att planförslag 1 ska gå vidare till granskning.

STADSBYGGNADSKONTORET




