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Detaljplan för 
BAGAREN 10, Västra mark i Växjö kommun

Handlingar 
• Planbeskrivning med redovisning av planens genomförande
• Plankarta med bestämmelser
• Behovsbedömning

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande detaljplanen efter 
nuvarande markanvändning samt möjliggöra för handel och en 
gymnasieskola inom området. Planen syftar också till att möjliggöra för en 
ny infart från Mörners väg samt en gång- och cykelväg i kraftledningsgatan. 

Bakgrund 
I början av år 2008 påbörjades ett arbete med att ta fram ett planprogram för 
Bagaren 10 m.fl. Programmet syftade till att reda ut förutsättningarna för en 
exploatering inom Bagaren 10. Fastighetsägaren Hemfosa fastigheter 
ansökte sommaren år 2016 om att ändra detaljplanen för området så att den 
stämmer mer överens med nuvarande markanvändning kontor samt för att 
möjliggöra för en gymnasieskola och handel inom området. 
Byggnadsnämnden beslutade 2016-08-24 att ge stadsbyggnadskontoret i 
upprätta förslag till detaljplan. Planavtal tecknades med sökande 2016-10-20. 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i stadsdelen Västra mark och i anslutning till Arena 
staden.  

Markägoförhållanden 
Fastigheten Bagaren 10 är i privat ägo. Kraftledningsgatan är i 
kommunalägo. 

http://www.vaxjo.se/
mailto:byggnasnamnden@vaxjo.se
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktsplan 
I den fördjupade översiktsplanen för Växjö stad från 2012 anges området 
som ett omvandlings- och utredningsområde. Med följande beskrivning:  
Det är rimligt att anta att framtidens kunskapsintensiva näringsliv inte har samma 
ytbehov som industrisamhällets. Vi bör därför pröva förutsättningarna för att 
långsiktigt arbeta med en förtätning av befintliga verksamhetsområden. Vi föreslår 
att några av dagens mer rena verksamhets- och handelsområden omvandlas till 
blandad stadsbygd. De områden där vi ska utreda möjligheterna till omvandling är 
Västra Mark, Sandviksområdet, Räppe och några mindre områden på Norremark. 
Vi ska också utreda en ombyggnad av ytkrävande trafikplatser till exempel 
Norremark och Bergsnäs till mer marksnåla lösningar i syfte att frigöra mark för 
bebyggelse. 

Riktlinjer för Västra Mark, Sandviksområdet , Räppe och Norremark 

- Vi ska studera möjligheterna att successivt omvandla delar av områdena.

- Områdena bör kunna bli blandstad, exempelvis som kvartersbebyggelse med hus
som har butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningen och bostäder på de övre
planen.

- Vi bör anlägga nya parker och grönstråk så att stadsdelarna får en god
grönstandard.

Planprogram  
I början av år 2008 påbörjades ett arbete med att ta fram ett planprogram för 
Bagaren 10 m.fl. Programmet syftade till att reda ut förutsättningarna för en 
exploatering inom Bagaren 10 samt att se över en eventuell förändrad 
markanvändning för angränsande fastigheter. Vidare studerades 
förutsättningarna för en ny anslutning från Mörners väg samt 
jordförläggning av högspänningsledning. Planprogrammet var utsänt på 
samråd sommaren 2008. Byggnadsnämnden godkände planprogrammet 
2008-11-19 §234 samt gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan.  Men någon ny detaljplan togs inte fram och ärendet 
avskrevs 2015-12-09 §264. 

Ett arbete med att ta fram ett övergripande planprogram för Västra mark har 
påbörjats. Intentionerna i planprogrammet är fortfarande aktuella.  
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Detaljplaner 
För fastigheten Bagaren 10 
gäller stadsplanen 0780K- 
P78/39 som medger 
markanvändning för 
industriändamål med en 
högsta tillåten 
byggnadshöjd på 12 meter 
resp. 19,5 meter.  Planen 
har inga större 
begränsningar i 
exploateringsgrad bortsett 
från en mindre remsa prick-
mark längsmed 
fastighetsgränsen.  

Då det ska skapas en ny 
infart från Mörners väg så 
berörs stadsplanen 0780K-
P79/32 som medger 
markanvändning för gata 
eller torg samt park eller 
plantering. Stadsplan 199 
berörs även då det ska 
tillskapas ett dagvattenmagasin samt gång- och cykelväg inom 
kraftledningsområdet. Planen medger en markanvändning för 
högspänningsledning samt park eller plantering.  

Grönstrukturprogram 
I grönstrukturprogrammet för Växjö stad från år 2013 finns ett utpekat 
förslag till nytt grönstråk i planområdets östra del i kraftledningsgatan. 
Planområdet är också utpekat i programmet som ett område med 
översvämningsrisk av ledningsnätet där bebyggelse ska undvikas på 
befintliga gröna ytor.  

BEFINLTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Riksintressen 
Planområdet berörs ej av några riksintressen. 
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Bebyggelse 
Inom fastigheten Bagaren 10 finns en stor byggnad med högsta 
byggnadshöjd på ca. 24 meter. Bygganden har byggts till i olika tidsperioder, 
och har tidigare använts till industriverksamheter så som AerotechTelub och 
SAAB. Idag används byggnaden främst till kontorsverksamhet.  

Gator och trafik 
Planområdet avgränsas av Mörners väg och angörs via Ljungadalsgatan och 
Hejaregatan. Gång- och cykelvägar finns längsmed angöringsgator.  

Teknisk försörjning 
Området är anslutet till det kommunala fjärrvärme, vatten- och avloppsnätet 
samt dagvattenledning och lågspännings el-ledning. Vid en nybyggnation 
inom område och nya anslutningar till det kommunala ledningssystemet 
kommer kapaciteten att behövas ses över. Dagvattenflödet får inte öka då 
kapaciteten i ledningarna är begränsande.  

Mobilmaster 
Inom planområdet och 
i anslutning finns ett 
par mobilmaster. 
Masterna finns 
redovisade på kartan 
jämte med rosa 
prickar 

Mark och natur 
Mark och vegetation 
Planområdet är till 
största del bebyggt 
idag med 
kontorsbyggnader och 
parkeringsplatser. I 
norra delen av 
fastigheten ut med 
Mörners väg finns ett 
grönområde med träd. 

Geotekniska 
förhållanden 
Planområdet består 
tillstörsta del av 
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sandig-moig morän med en normalblockighet, markerat med blått på kartan 
nedan. I planområdet västra delar finns inslag av kärr, markerat med brunt på 
kartan.   
 

 
Förenad mark 
Det finns en registrerad förorening inom planområdet enligt Länsstyrelsens 
MIFO-databas. Föroreningen är ifrån tidigare ytbehandlingar av metaller 
inom befintlig byggnad. Likaså har det funnits tillverkning plast samt 
hantering av lösningsmedel i byggnaden. Lokalerna har totalrenoverats och 
sanerats i början av 2000-talet och är nu kontorslokaler.  
 
Radon 
Planområdet ligger inte inom högriskområde för radon.  
Fornlämningar 
I mitten av planområdet finns det en registrerad fornlämning Växjö 78:1, 
övrig kulturhistorisk lämning som är ett gränsmärke. Tyvärr är lämningen 
förstörd.  
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FÖRSLAG TILL DETALJPLAN 

ZHK- Verksamheter, detaljhandel och kontor  
Planområdet tillåter markanvändning i norr och söder för verksamheter, 
detaljhandel samt kontor. Med verksamheter menas verksamheter för 
service, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande 
varor, lager eller andra verksamheter med likartade karaktär med begränsad 
omgivningspåverkan. Markanvändningen detaljhandel tillåter alla slag av 
köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten så som skomakeri, 
bank, post, resebyrå och restaurang etc. Inom denna markanvändning räknas 
även in hantverk av olika slag.  Planbestämmelsen kontor tillåter 
markanvändning för kontor, konferenslokaler och tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering. Användningen få inte medföra störningar av 
betydelse för omgivningen. Personalbutiker i mindre omfattning kan 
accepteras.  
Byggnader inom området får uppföras till högsta byggnadshöjd på 24 meter. 
Högst 40 % av området får bebyggas och parkering ska lösas inom området 
för verksamheten. 

SKC- Gymnasieskola, kontor och centrum verksamhet 
Detaljplanen tillåter markanvändning för gymnasieskola, kontor och centrum 
verksamhet i mellersta delen av fastigheten. Planbestämmelsen skola är 
begränsad till gymnasieskola för att klara gällande krav på friyta samt att det 
lämpar sig bäst i förhållande till angränsande markanvändning. Inom område 
för skola finns två områden för friyta för eleverna på ca. 4400 m2 respektive 
4400 m2.  Minst 50% av friytorna ska bestå utav grönska; ej hårgjordyta, 
planteringar eller befintliga träd.  Enligt framtagna riktlinjer för friyta för 
förskola och skola i Växjö kommun ska varje elev i grundskolan har tillgång 
till minst 15 m2 friyta och minst 3000 m2 sammanhängande inom område för 
skolan. Detaljplanen klarar dessa krav och friyta för elever finns reglerad i 
detaljplanen med egenskapsbestämmelsen -  skolgård.  Reglerad friyta finns 
för ca. 580 elever men planerat antal elever är cirka 300 vilket ger en friyta 
per elev på ca 30 m2.  
Markanvändningen för centrumverksamhet möjliggör för verksamheter 
behöver ligga centralt för att vara lätta att nå, så som kombinationer av 
handel, service, samlingslokaler etc.  
Planbestämmelsen kontor tillåter markanvändning för kontor, 
konferenslokaler och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. 
Användningen få inte medföra störningar av betydelse för omgivningen. 
Personalbutiker i mindre omfattning kan accepteras.  
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Byggnader inom området får uppföras till högsta byggnadshöjd på 24 meter. 
Parkering ska lösas inom området för verksamheten. 
 

NATUR 1 - Ledningsgata  
Inom område för NATUR går en högspänningsledning samt 3 
mellanspänningsledningar. Tillåten markanvändning är natur där gång- och 
cykelväg får uppföras samt tekniskanläggning som främst syftar till att 
anlägga ett dagvattenmagasin inom området.  
 
GATA - Trafik och angöring 
Planområdet kommer att angöras ifrån flera gator. Parkering ska lösa inom 
den egna fastigheten.  
För området med markanvändningen ZHK kommer en ny in- och utfart att 
skapas ifrån Mörners väg, där hänsyn kommer att tas till befintlig gång- och 
cykelväg som korsar.  
Området för SKC angörs ifrån Ljungadalsgatan. Vägen förbi befintlig 
byggnad är på kvartersmark men ska också var tillgänglig för allmännyttig 
gång- och cykelväg. Parkering kan anordnas på grusplanen som är markerat 
med parkering på plankartan.  
Södra delen av planområdet med markanvändningen ZHK angörs båda ifrån 
Ljungadalsgatan och Hejaregatan. Parkeringsplatser finns i anslutning till 
dessa infarter.  
Områden markerat med GATA är område med gatumark där bil- och 
bussgator samt gång-och cykelvägar finns som möjliggör för transport inom 
Växjö stad.  
 

Dagvattenhantering och översvämning 
Dagvatten ska i första hand omhändertas i ett trögt system, som innebär att 
vatten från tak och hårdgjorda ytor ska avledas över gräsytor där infiltration 
är möjlig. Därefter ska dagvatten ledas till det kommunala ledningsnätet. 
Dagvattenflödet får inte öka då kapaciteten är begränsad i ledningsnätet. 
Andelen hårdgjordyta är reglerad i planområdets norra och södra del med 
bestämmelsen b7 – minst 20% av marken ska vara genomsläpplig. 
Utformning av dagvattenlösningar ska ske med Tekniska förvaltningen innan 
startbesked ges.  
Ny bebyggelse ska anslutas till befintligt ledningssystem för vatten.  
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PLANENS INVERKAN PÅ MILJÖ  

Störningar 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft 
Förordning om miljökvalitetsnormer för luft reglerar förekomst av 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly. för partiklar (PM10 och PM2,5), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren i 
utomhusluft. Flertalet ämnen regleras via gränsvärdesnormer. Kommunerna 
ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna. 
Växjö kommun kontrollerar luftkvaliteten kontinuerligt och har även gjort en 
större beräkning av luftkvaliteten 2006 som följdes upp 2013. Resultaten ifrån 
uppföljningen redovisas i rapporten ”Luftkvalitet i Växjö, Miljö-och 
hälsoskyddskontoret juli 2014” Utifrån dessa mätningar drar Växjö kommun 
slutsatsen att planförslaget inte bidrar till normerna för luftkvalité överskrids.  
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster  
Miljökvalitetsnormerna för vatten anger vilken vattenstatus som ska uppnås 
vid en viss tidpunkt. Statusklassningen är i vattenförvaltningen ett sätt att 
beskriva vattnets kvalitet. Målet i vattenförvaltningen är att vattnet ska 
uppnå god status samt att inte försämra vattnets status, utgångspunkten är 
god status till år 2027. Dagvatten som leds i kommunens ledningar går till 
Bäckaslövs våtmark för rening innan det kommer till recipienten Södra 
Bergundasjön. Sjön har problem med övergödningar sedan den tidigare har 
använts som recipient för avloppsreningsverk och har därför dålig 
statusklassning. Dagvattnet inom planområdet ska omhändertas lokalt innan 
det leds vidare i kommunens ledningsnät. Då rening sker i Bäckaslövs 
våtmarken innan det når Södra Bergundasjön bedöms det att ett 
genomförande av detaljplanen inte medför att vattenkvalitén för sjön 
försämras eller motverkar möjlighet att uppnå satta miljökvalitetsnormer.  
 
 Status idag Miljökvalitetsnorm 
Ekologisk: Dålig God ekologisk status år 2027 
Kemisk:  Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus 
   

 
Buller  
Enligt naturvårdsverkets riktlinjer för buller från väg- och spårtrafik för ny 
skolgård är högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivån 50 dBA för delar av gården 
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Övriga vistelseytor 
inom skolgården är högsta ekvivalenta ljudnivå på 55dBA.  Högsta tillåtna 
maximala ljudnivån är 70 dBA för ny skolgård.  
 
Enligt framtagen bullerkartläggning ifrån 2014 bedöms riktvärden för ny 
skolgård klaras. I samband med bygglov för gymnasieskola ska värdena 
kontrolleras. Vid ny etablering av verksamheter inom fastigheten efter att en 
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gymnasieskola har flyttat in ska riktvärdena kontrolleras i samband med 
bygglov.   
 

 
Ekvivalent ljudnivå enligt bullerkartläggning från 2014 
 

 
Maximal ljudnivå enligt bullerkartläggning från 2014 
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Översvämning – 100 års regn 
 

 
Vid ett 100-års regn samlas det främst vatten i norra delen där det idag är 
naturmark och en lågpunkt. Vid byggnation av området kommer det krävas 
att vattnet leds till ett dagvattenmagasin. Likaså kommer det krävas extra 
byggnadstekniska åtgärder för att kunna bebygga området. 
Vatten samlas också i planområdets sydvästra del. Marken inom detta 
område används till parkering och är hårdgjord. Åtgärder så som att se över 
lutning samt byta ut den hårdgjorda marken mot mark där dagvatten kan 
infiltreras kan vara lösningar för att förhindra vattenproblem vid kraftigt 
regn.  
Magnetfält ifrån master 
Inom och i anslutning till planområdet finns det master som främst är för 
mobiltelefoni. Masterna bedöms inte som en olägenhet för människors hälsa 
så länge de håller gällande referensvärden. Synen av den kan dock oroa 
människor. Då planen medger markanvändning till största del för 
verksamheter, handel och kontor och inga bostäder bedöms risken för 
påverkan ifrån masterna på människors hälsa och säkerhet som liten.  
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Högspänningsledning 
I planområdets östra del finns det en ledningsgata. Inom detta område går en 
högspänningsledning på 50kV samt 3 mellanspänningsledningar på 10 kV 
vardera. Minsta skyddsavstånd ifrån högspänningsledningen är 10 meter 
ifrån stolpmitt.  

Konsekvenser av planens genomförande 
En behovsbedömning har tagits fram för området som grundar sig på 
bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Förslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa 
eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap PBL och Miljöbalken 6 kap 11-18 
§ bedöms därför inte vara nödvändig. 
 

PLANENS GENOMFÖRANDE  
Tidsplan 
Detaljplanen handläggs genom standard planförfarande då planförslaget är i 
enlighet med gällande översiktsplan och bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. Målet är att planen ska antas år 2019. 
 
Genomförande tid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Efter 
genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den kan upphävas eller 
ändras utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  
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Fastighetsbildning  

Ekonomiska konsekvenser 
Konsekvenser på fastighetsnivå, se tabell.  
 

Fastighet Ekonomiska  Fastighetsrättslig
a 

Tekniska 

Inom 
planomr. 

Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej 

Bagaren 10 Ja, vid en 
utbyggnad/ 
påbyggnad av 
området 

Nej Ja, anläggande av 
daghantering 

Växjö 8:3, 
8:8 

Ja, vid 
anläggande av 
gc-väg 

Nej Ja, vid anläggande 
av gc-väg 

Bagaren 9 Ja, 
markförsäljning 
för att kunna 
möjliggöra för 
en gc-väg 

Ja, vid 
markförsäljning 

kanske 

Utanför 
planomr. 

   

Bagaren 7 Nej Nej Nej 
 
 
Teknikförsörjning  
Dagvatten  
Dagvatten ska i första hand omhändertas i ett trögt system där dagvatten 
infiltreras. Dagvattenflödet får inte öka då kapaciteten är begränsad i 
ledningsnätet.  
 
Vatten- och avlopp 
Kommande verksamheter skall anslutas till det kommunens vatten- och 
avloppssystem.  
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Planområdet kommer att vara tillgängligt för räddningstjänsten ifrån 
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Mörners väg, Hejaregatan och Ljungadalsgatan. Då området är stort kommer 
tillgängligheten inom området att kontrolleras i samband med bygglov.  
 
Avfall 
Avfallshantering ska ske med hänsyn till återvinning och återanvändning. 
Utrymmen för sortering av avfall etc. ska följa ”Renhållningens råd och 
rekommendationer för utrymmen och transportvägar” (Tekniska förvaltningen 
2003-05-06) samt ”Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun” 
(Kommunfullmäktige 2012-12-18). Båda dokumenten finns på Växjö kommuns 
webbplats vaxjo.se 

 
Planekonomi 
Ett plankostandsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren till Bagaren 10 
och kommunen för att regleras omkostnader av planläggningen, där 
fastighetsägaren till Bagaren 10 bekostar planläggningen. Kommunen 
utgifter beräknas inte överstiga intäkterna. Planavgift kommer inte att tas ut 
för bygglovspliktiga åtgärder då planavtal finns tecknat.   
 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Kerstin Ivansson 
Planarkitekt  
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Undersökningssamråd-Checklista för detaljplan Bagaren 10, Växjö kommun 

Vid upprättande av en detaljplan ska en undersökning göras om planen kan tänkas medföra en betydande 
miljöpåverkan (BMP), en så kallad ”undersökning” (tidigare kallad behovsbedömning). Om så är fallet avgränsas i 
undersökningen till de frågor som behöver tas upp i efterföljande strategisk miljöbedömning SMB. 
Undersökningssamrådets syfte är att främja hållbar utveckling genom att identifiera miljöfrågor som behöver 
hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen, även i de fall planen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. Undersökningssamrådet sker utifrån bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar. 
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 Ja Nej Kommentarer: 

1. Aspekter som kan ge upphov till  
BMP utan beaktande av kriterierna i  
MKB-förordningen, bilaga 4. 
1.1. Påverkar planen ett Natura 2000-
område så att tillstånd krävs enligt 7 
kap. 28 och 28 a § miljöbalken? 

 Nej 
1.1. Befintligt industriområde 
1.2. Markanvändning för verksamheter, handel och 

kontor samt skola och centrumverksamhet.  
1.2. Kommer planen att innehålla 
verksamheter eller åtgärder som finns 
redovisade i MKB-förordningen 
(1998:905) 3 § eller bilaga 3?  

 Nej 

 

 Positiv 
 

Negativ  
 

Neutral 
/Berörs 
ej 

Kommentarer:  

2. Platsen 

2.1. Markanvändning    
Neutr
al 

2.1 Uppdatering av detaljplan för ett befintligt planområde 
som är i stora delar fullt utbyggt.  
 
2.2 Effektivt markutnyttjande då redan i anspråkstagen mark 
ses över och ges möjlighet till att expandera på höjden.  
 
2.3 Planen medför bidrar ej till att nuvarande vattenstatus på 
Södra Bergundasjön försämras eller hindrar att i framtiden 
uppnå satta mål. Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms 
klaras.  
 
2.4 finns ingen tydlig bebyggelsekaraktär eller kulturvärden 
inom fastigheten.  
 
2.5 Befintligt industriområde 

2.2. Markförhållanden, 
vatten och andra 
resurser  

Positi
v 

  

2.3. Sårbarhet pga. 
överskridna 
miljökvalitetsnormer  

 Negativ  

2.4. Sårbarhet pga. 
kulturarv  

  
Berörs 
ej 

2.5. Sårbarhet pga. 
särdrag i naturen  

 Negativ  

2.6. Riksintressen och 
andra skyddade 
områden 

  
Berörs 
ej 

3. Planen 

3.1. Förutsättningar för 
verksamheter och 
åtgärder  

   
 3.4 Del av byggnationen inom fastigheten Bagaren 10 ingår i 
Länsstyrelsens MIFO inventering på grund av tidigare 
verksamheter. Undersökningar och sanering har gjorts innan 
nuvarande kontorsverksamhet flyttade in.  Markeringen borde 
där med tas bort från fastigheten.  3.2. Andra planers 

miljöpåverkan  
  

Berörs 
ej 

3.3. Miljöintegration- 
hållbar utveckling och 
miljömål  

   

3.4. Miljöproblem   
Neutr
al 

3.5. EG:s 
miljölagstiftning  

   

4. Påverkan 

4.1. Storlek och fysisk 
omfattning  

   
4.3 Detaljplanen med ej störande verksamheter, handel, 
kontor samt skola och centrumverksamhet. Gällande 
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4.2. Gränsöverskridande 
art och förening med 
andra planer  

   
riktvärden för buller på skolors utemiljö bedöms klaras. 
Gällande detaljplan medger markanvändning för Industri. 
Planändringen bedöms därmed minska omgivningspåverkan.   

4.3. Risker för 
människors hälsa och 
miljön  

 Negativ  

4.4. Påverkans 
sannolikhet, 
varaktighet, frekvens 
(hur ofta), totaleffekt 
och möjlighet att 
avhjälpa den  

   

 

 Ja  Nej 
Sammanvägd bedömning och motiverat 
ställningstagande: 

5. Kommunens sammanvägda  
bedömning 

5.1. Finns risk för BMP?  Nej 
 
5.3 Befintligt industriområde, uppdatering av detaljplan 
efter nuvarande verksamheter inom fastigheten som har 
mindre omgivningspåverkan än tidigare industri.  5.2. Behövs SMB?  Nej 

5.3. Bör andra lokaliseringsalternativ 
utredas? 

 
Ej 
aktuellt 

 

Handläggare: Kerstin Ivansson 
Datum: 2018-10-31 
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Beteckningar

Gräns för fastighet, samfällighet och

sämjedelningsområde samt gräns för kvarterstrakt

Traktgräns, alternativ gräns för fastigheter

och samfällighet med samma kvartersnamn,

samt med kvartersnamn

Traktgräns, osäker i sjö (tolkad enl. jbl 1:5)

Gräns för fiskesamfällighet

VÄXJÖ Trakttext

1   1:1

Registerbeteckning på fastighet

10100

Polygonpunkt

177.1

Avvägd markhöjd

174

Nivåkurva

Slänt

Servitutsgräns

Egenskapsgräns

Häck, stenmur

Staket, stödmur

Väg

Bostadshus karterat efter husliv resp. tak

Uthus karterat efter husliv resp. tak

Övrig byggnad karterat efter husliv resp. tak

Transformatorbyggnad

Fjärrvärmeledning

Spillvattenledning

Teleledning i mark

Optokabel

Högspänningsledning i mark

Dagvattenledning

Vattenledning

Högspänningsledning i luft

S:1   ga:1
Samfällighet resp. gemensamhetsanläggning

Sv  Lr Servitut resp. ledningsrätt

E

2018-09-17

Vatten- och avloppsledningar

redovisade av Tekniska förvaltningen

Växjö

.........................................................

1:2 000

SKALA

Grundkarta över

SWEREF 99 15 00 RH2000 18MK0163

Daniela Mücke, mätningsingenjör

PLANSYSTEM HÖJDSYSTEM

URSPRUNG, FRAMSTÄLLNINGSMETOD

ÄRENDENUMMER

BAGAREN 10, Västra Mark

Växjö kommun

Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun

2018-09-14

Upprättad

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanståeende beteckningar. Endast angiven användning

och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

        NATUR Natur, gång- och cykelväg får finnas.

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

         ZHK Verksamheter, detaljhandel och kontor

          SKC Gymnasieskola, kontor och centrum verksamhet

EGENSKAPER FÖR KVARTERSMARK

e

1

  40 Största byggnadsarea i procent 

Byggnad får ej uppföras

Högsta byggnadshöjd i meter

          Skolgård Skolgård, minst 50% av ytan ska bestå utav grönska

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

          x Marken skall vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik

Genomförandetiden går ut 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Högsta

byggnadshöjd

i meter

UPPLYSNING

Teknisk anläggning får uppföras.

Endast komplementbyggnader till skolan

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten.

Kommunen är huvudman för allmänplatsmark.

          parkering Parkering

        GATA Gatuområde

b

7

Minst 20 % av marken ska vara genomsläpplig 

N

Detaljplan för:

SAMRÅD tom. 17 december 2018

Stadsbyggnadskontoret 2018-10-31

Kerstin Ivansson, Planarkitekt

Växjö kommun

Bagaren 10

Västra Mark

Samrådshandling
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