UNDERRÄTTELSE enligt 5 kap PBL (plan och bygglagen)
Förslag till nedanstående detaljplan är utsänt för granskning under tiden 170405-170503

VÄXJÖ 9:2 MFL (Fagrabäcksrondellen), Högstorp, Växjö kommun
Trafikverket och Växjö kommun arbetar tillsammans med ombyggnad av väg 25
Österleden med ny trafikplats Fagrabäck. Trafikverket har tagit fram en vägplan för
föreslagen ombyggnad av väg 25 Österleden och Växjö kommun har upprättat ett förslag
på ny detaljplan för Växjö 9:2 m.fl. (Fagrabäcksrondellen), Högstorp, Växjö kommun.
En gemensam miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för de båda planerna.
Denna godkändes 2017-03-18 av Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Den nya detaljplanen berör de lokala anslutande vägarna. Vägplanen omfattar förslag på
förändrat väghållningsansvar mellan stat och kommun.
Föreslagen ombyggnad kräver ny vägplan för de statliga vägarna, väg 25 och väg 27,
samt förändringar i gällande detaljplaner och upprättade av ny detaljplan för de lokala
anslutande vägarna. Samordnat förfarande tillämpas i planarbetet. Som sakägare kan du
vara berörd av både vägplan och detaljplan, alternativt enbart en av dem.
Denna underrättelse rör den del där detaljplan upprättas eller upphävs.
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner och länsstyrelsens
granskningsyttrande över denna.
Detaljplanens granskningsförslag och vägplanens granskningshandling, inklusive
miljökonsekvensbeskrivning, kommer att finnas tillgängliga från och med 2017-04-05 på
följande platser:
Utställningslokaler
 Kommunhusets kontaktcenter, reception Björnen, V. Esplanaden 18 i Växjö
 Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 i Växjö
 Trafikverket, Kungsgatan 8, i Växjö
www.vaxjo.se/osterleden-vaxjo
www.trafikverket.se/osterleden-vaxjo

1(2)

Synpunkter på detaljplanen
Skall vara skriftliga och inkomna till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö eller
via epost till byggnadsnamnden@vaxjo.se senast 2017-05-03. Den som inte framfört
skriftliga synpunkter senast under granskningen kan senare förlora rätten att överklaga
planen.
Om ni har synpunkter på vägplanen skall dessa skickas till Trafikverket,
Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge, eller
investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer: TRV 2015/14389.
Frågor
För frågor beträffande kommunens detaljplan kontakta:
Patrik Karlsson, planarkitekt, 0470-436 21, patrik.karlsson@vaxjo.se
Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, 0470-415 74, perolof.lofberg@vaxjo.se
För frågor beträffande vägplan kontakta:
Magne Holm, projektledare, 010-123 68 71, magne.holm@trafikverket.se
Reino Erixon, uppdragsledare, 010-722 54 94, reino.erixon@wspgroup.se

Stadsbyggnadskontoret Växjö kommun
2017-04-04
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