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Detaljplan
VÄXJÖ 8:30 m.fl. (Ringsberg-Kristineberg), Hov i Växjö, Växjö
kommun
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen för fastigheten Växjö 8:30 m.fl. tillhörande stadsdel Hov i Växjö, är att
skapa förutsättningar för områdets utveckling samt att säkerställa allmänhetens tillträde och nyttjande av området, med allmän platsmark. Områdets kulturhistoriska och gröna
värden skyddas och olika verksamheter ges möjlighet till fortsatt existens och utveckling.
Området Ringsberg-Kristineberg utgör s.k. ”kulturkullen” i Växjö, med värdefulla byggnader
och gröna miljöer, som hyser idag olika kulturella verksamheter samt skolor med olika profiler
(grundskola, restaurangskola, musikskola). Planens intention är att det är områdets byggda och
gröna miljöer som ska styra vad som kan finnas för verksamheter inom området. Med respekt för
den byggda och gröna miljön ska det vara möjligt att bedriva nuvarande verksamheter i området
(kultur, utbildning mm) men också pröva och etablera nya, som restaurang/ mikrobryggeri/ bostäder/kontor eller annat som kan utveckla och stärka området, idag och i framtiden – kulturkullen, en mötesplats i ständig utveckling!
Innebörden av planbestämmelse ”Q” som reglerar användning av kvartersmarken i området är att
användningen av bebyggelsen och området är fri med begränsningen att användningen inte får
motverka syftet att bevara byggnaderna som sådana och att det inte uppkommer betydande olägenheter för omgivningen. Särskilt värdefulla byggnader skyddas med planbestämmelse "r” med
rivningsförbud.

Bakgrund
Fastighetsägare till Växjö 8:30 (Vöfab) har begärt planläggning av den aktuella fastigheten i enlighet med KS beslut 2017-03-07 § 98 ”Kommunstyrelsen uppdrar till byggnadsnämnden att initiera arbetet med att ta fram en detaljplan för fastighet Växjö 8:30 som möjliggör utvecklandet
av framtida bryggeri och bistro.”
Stora delar av den aktuella fastigheten är inte planlagda idag och det är av stor vikt säkerställa
bl.a. allmänna behov nu när avstyckningar och andra etableringar och nya fastighetsägare är på
gång att etablera sig i området. Marken har strategiskt läge i staden och är en viktig målpunkt för
allmänhet, både idag men också i framtiden. Allmänna behov som ytor för park/torg/ gata/
gång/cykel måste säkerställas genom detaljplan, som allmän platsmark. Ytor för byggnation och
nya byggrätter som möjliggör områdets utveckling, skydd av värdefull bebyggelse, lämplig tillfart/angöring för biltrafik mm måste också utredas och säkerställas i detaljplanen.
Övriga beslut - Kommunstyrelsen godkände 2017 04 04 § 126 ”Rapportering av uppdraget om
utveckling av området Ringsberg”.
Kultur och frtitidsnämnden, på uppdrag av KS, tog fram förstudie för utvecklingen av området
och sedan har en utvecklingsplan tagits fram (2015-2017) som KS godkände i april 2017.
Stadsbyggnadskontorets uppdrag inom området gäller framtagande av detaljplanen som är
kopplat till KS beslut 2017-03-07 § 98 (ta fram en detaljplan för fastighet Växjö 8:30 som möjliggör utvecklandet av framtida bryggeri och bistro) och BN beslut 2017-05-24 § 116 (att upprätta förslag till detaljplan som omfattar hela området).
Läget i staden – Planområdet ligger i utkanten till rutnätsstaden (bild nedan).
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DETALJPLAN
Handläggs med s.k. ”utökat förfarande” då det finns stort intresse för allmänhet (bl.a. med flera
skolor) om hur området ska utvecklas.
Handlingar - Detaljplanen består av plankarta med planbestämmelser samt denna
planbeskrivning inklusive redovisning av planens genomförande, fastighetsrättsliga
konsekvenser mm. Behovsbedömning enl. 4 kap. PBL och 6 kap. MB redovisas som bilaga.
Utredningar/underlag/illustrationer
- Ringsberg & Kristineberg, disposition och grönstruktur, LBE och Norconsult, april 2019
- Naturvärdesinventering, Naturcentrum AB, dec 2017
Planområde/plandata
Areal –Planområdet omfattar en yta på drygt 3 hektar
Markägare inom planområdet
Växjö 8:30 – VÖFAB
Del av Hermes 3 (avser gångstråk) – Brf Mjödners Höjd i Växjö
Del av Bore 8 (avser gångstråk) - Brf Ringsbergshöjden i Växjö
Del av Växjö 8:14 – Växjö kommun
Gällande planer inom planområdet
Stora delav av området är inte planlagda idag. Mindre del av detaljplanen 0780K-P99/18
(Färngelset; Växjö 8:24) ingår i planområdet.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Översiktsplan (ÖP) för Växjö stad (antagen av kommunfullmäktige KF 2012-02-28) redovisar
den aktuella marken som ”Befintlig stadsbygd - förtätning” med användning ”Den blandade
stadsbygden – stadsbebyggelse som i huvudsak används för bostäder, handel, kontor eller annan
verksamhet som är förenlig med bostäder i närheten.” Delar av området utgörs av grönytan/parkmarken runt om Spetsamossen.
Riksintresse
Planområdet ingår i riksintresset för kulturmiljön för Växjö stad (G27).
Uttryck för riksintresset: Kyrkomiljön med den medeltida domkyrkan, Gamla gymnasiet och
andra skolbyggnader, biskopsgården Östrabo i avskildhet från och förening med staden samt f d
domprostgården. 1600-talsstaden med gatunätets grunddrag, tomtstruktur och spår av den tidigare västra infarten. Senempirestadens utvidgningar och låga, ofta putsade bebyggelse samt det
sena 1800-talets esplanadstad med tillväxt mot söder, väster och norr. Fondbyggnader som markerar rutnätets avslutning vid olika tidpunkter, torg och öppna platser, utblickar, parker och
grönstråk. Offentliga byggnader och annan bebyggelse som hör samman med förvaltningsstaden. Gamla infartsvägar och stadens direkta övergång i öppen landsbygd i öster. Offentliga
byggnader, parker och järnvägsområdet.
Grönstruktur
Planförslaget ligger i linje med intentionerna i grönstrukturprogrammet för Växjö stad, angående
dess rekreationsvärden/gröna stråk, biologi mm. Genom det nu aktuella planförslaget säkerställs
dessa värden med bl.a. allmän platsmark.
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Bild: Växjö kommun (grönstruktur/stråk)

Naturvärden
Naturvärdesinventering (framtagen av konsulten Naturcentrum AB) redovisar områden med
olika naturvärden. Högsta naturvärdesklass 1 finns inte i området; naturvärdesklass 2-4 illustreras nedan med olika färger.
Detaljplaneförslaget grundar sig på bl.a. slutsatserna i naturvärdesinventeringen, genom planens
disposition, dess markanvändning och planbestämmelser.

Bild: Naturcentrum AB (naturvärdesinventering)
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Befintlig bebyggelse
Det finns många skrifter och böcker som beskriver bl.a. befintlig bebyggelse inom Ringsberg Kristineberg. Några av dem är ”Kultur- och byggnadshistorisk bakgrund” av Thomas Lissing
samt ”Kulturhistorisk utredning av Ringsberg-Kristineberg” av Kulturparken Småland. Alla de
kan användas vid kommande bygglovsprövning, som bra underlag och kunskapskällor.
PLANFÖRSLAG – (innebörd och genomförande)
Marken inom planområdet har delats upp i olika användningsområden i enlighet med planens
syfte – att säkerställa allmänhetens tillträde till området med allmän platsmark
(PARK/TORG/GATA/G/C/GÅNG) samt att ge förutsättningar för friare markanvändning så att
”kulturkullen” kan utvecklas med hänsyn till bl.a. den byggda miljön. Idag är stora delar av området privat, ej planlagd mark. Delar av befintlig bebyggelse skyddas i detaljplanen med planbestämmelse ”r”.
Planbestämmelse om markanvändningen ”Q” genom dess utformning och innebörd ska säkerställa ett annat viktigt syfte för områdets utveckling – dvs. att det ska vara möjligt bedriva nuvarande verksamheter i området (kultur, utbildning mm) men också pröva och etablera nya, såsom
restaurang/ mikrobryggeri/ bostäder/kontor eller annat som kan utveckla och stärka ”kulturkullen”, nu och i framtiden. Innehållet är underordnat områdets och bebyggelsens förutsättningar.

Bild: Stadsbyggnadskontoret (plankarta)

Skyddsvärd bebyggelse – bevarande och rivningsförbud
Bebyggelse nedan (numrerad 1–4) skyddas med planbestämmelse ”r” med rivningsförbud
1. Ringsbergsskolan
Arkitekt: G. Hermansson vid Överintendentsämbetet
Byggår: Arbetena påbörjades 1908, invigning 1911
5

Exteriör: Jugendinspirerad trevåningsbyggnad med tilltaget vindsplan. Branta och brutna takfall
täckta med tegel. Putsad fasad med rusticerad bottenvåning. Tätspröjsade fönster, majoriteten ej
original. Fantastiska, närmast slottslika, kalkstensportaler vid entréerna. Portarna är dock ersatta
med aluminiumdörrar vilka är ytterst opassande i sammanhanget.
Interiör: Aulan är ur ett
Växjöperspektiv synnerligen märklig. Det höga
brutna innertaket med sina
talrika, snidade djurhuvuden skapar en spännande
rumsatmosfär. Arbetet är
utfört med stor skicklighet
och fantasi, tyvärr stör moderna ventilationslösningar
intrycket. Även trapphusen
uppvisar stor materialomsorg och arkitektonisk
finess. I övrigt präglas interiören av otaliga tillägg och
förändringar.
Övrigt: Då intilliggande rektors- och vaktmästarbostad samt klosetthus har bevarats utgör Ringsberg en välbevarad och samlad skolmiljö präglad av tidens syn på ståndsmässighet och funktionella krav.
2. Kristineberg/Kulturskolan, f.d. bryggeri
Byggår: Fabriken stod klar 1888

Exteriör: Trevåningsbyggnad med putsad fasad. Bottenvåningen i avvikande, mörkare kulör. Det
dekorativa fasaduttrycket präglas av tegelornamentik och karaktärsskapande trappstegsgavlar.
Fönstren har utskjutande avlastningsskift av tegel vilka är viktiga inslag i det arkitektoniska
formspråket. Taket av svartmålad plåt. Fönstren är bytta och entréerna omändrade men den ursprungliga exteriören har till stora delar bevarats.
Interiör: Befintliga utrymmen har anpassats för undervisningsändamål vilket krävt omfattande
förändringar och ombyggnationer.
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Övrigt: Byggnaden skulle vid mobilisering övertas av den 161:a Fo-gruppstaben varför militära
sambandsförberedelser vidtagits. Uppgiften upphörde på 1990-talet. Även om betydande delar
av fabrikslokalerna rivits är platsen av stort lokalhistoriskt värde med tanke på den omfattande
industriella verksamhet som bedrevs här fram till 1970. En solitär utgör den ännu intakta s.k. jäs
kammaren. Det spektakulära rummet nås via en oansenlig dörr i den mäktiga sten terrasseringen
som ligger strax väster om Kulturskolan. Upplevelsevärdet är högt men det kulturhistoriska värdet begränsat då rumsfunktionen ej kan förstås, tekniska installationer är borttagna och tillhörande produktionslokaler rivna eller igenfyllda.
Den monumentala kallmurande sten terrasseringen är ett uppseendeväckande inslag i området
och det är av stor vikt att den visuella effekten behålls och inte döljs av ny bebyggelse. Däremot
bör nuvarande grusplan/parkering som tidigare huserade bryggeriets produktionshall kunna prövas för ett nytt byggnadsverk som i form och stil anpassas till platsen
3. Vakthuset/Grindstugan
Byggår: Okänt, troligtvis 1800-talets första hälft.
Exteriör: Putsad timmerstomme med markerade hörn och följare. Tegeltäckt sadeltak.
Fyrkantiga, äldre fönster.
Interiören: Utrymmena har renoverats hårt
med syfte att kontorisera lokalerna men
äldre detaljer och inredning kan ännu beskådas.
Övrigt: Mycket kring husets ursprung är
okänt men dess ålderdomliga utseende, annorlunda utformning och fondverkan samt
miljöskapande inverkan medför ett högt kulturhistoriskt värde. Den bidrar i stor utsträckning till områdets särpräglade karaktär.
4. Disponentvillan/Det fria ordets hus
Byggår: Dagens byggnad härstammar i huvudsak från 1902 men delar av stommen tillkom redan 1875.
Exteriör: Tidstypisk sekelskiftesarkitektur
med påkostade snickeridetaljer, glasverandor, torn och högresta, spröjsade fönster som
troligtvis är ursprungliga. Taket består av
rödmålad, skivtäckt plåt. En av de mest
framträdande villorna i centrala Växjö med
tilltagna trädgårdsytor. Högt arkitektoniskt
värde.
Interiör: Utrymmena är hårt renoverade och
kontorsanpassade.
Övrigt: Det är av stor vikt att grönytan mellan villan och Kungsgatan bevaras. Byggnadens miljöskapande värden, dess monumentalitet och arkitektoniska formspråk kräver att närområdet ej
förtätas. Ståndsmässigheten och den historiska kontexten rubbas då fullständigt. Intilliggande
verkstad och stall är utmärkta och bevarade exempel på stadsnära ekonomibyggnader. Numera
har snarlikt byggnadsbestånd närmast raderats bort i centrumbilden och deras historiska koppling
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till disponenten och bryggeriverksamheten är viktig att beakta. Det enkla men eleganta formspråket som baseras på kvalitativa material bidrar till en attraktiv småskalighet vilket förstärker områdets genuina och inbjudande karaktär. Viss föreningsverksamhet kan även bedrivas i lokalerna.
Den långa garagelängan från 1963 kan dock rivas om önskemål skulle framföras.
Övrig bebyggelse
Övrig bebyggelse inom området ska hanteras varsamt, men det kan uppkomma behov till större
ändringar genom till-/om-/påbyggnad eller rivning i framtiden. Frågan prövas i efterföljande
bygglovsskede och i enlighet med planens bestämmelser och dess intentioner.

Planillustration
I planhandlingar redovisas nu intentionerna med områdets olika delar, som ska vara stöd i bl.a.
tolkningen av planens bestämmelser och deras syfte.

Illustration: Förslag till områdets disposition (LBE arkitekt & Norrkonsult)
Konsulterna ovan har tagit fram även övriga bilder/illustration samt text som använts i planbeskrivningen
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Området 1 - ”Kvarteret med kulturskolan/Kristineberg och bryggeriet”

En separat del av området med gemensam entré och parkeringsmöjligheter. Tydlig gräns med
häck eller plank mot disponentvillan eller Det fria ordets hus i norr eftersträvas. Inlastning till
bryggeriet och skolan anpassas så att skolverksamhet påverkas så lite som möjligt.
Vid den gamla platsen för bryggeriet skapas en ny utökad och uppdaterad bryggeriverksamhet.
Bryggeriet kommer att bestå av två sammanfogade huskroppar med bryggeri och besöksverksamhet, restaurang och ölbar. Servering utomhus kommer också bli möjlig i två plan.

Nya verksamheter (som mikrobryggeri ovan) ska ta hänsyn till närmiljö runt om. Lösningar för
trafikangöring, ev. buller-/luktpåverkan kräver anpassning till befintlig bebyggelse och närmiljön. Omfattningen av bryggeriverksamhet eller liknande ska inte vara större än området tål det.
Tillståndspliktiga verksamheter (dvs. de med större omfattning) platsar inte inom området.
Innebörden av planbestämmelse ”Q” som reglerar markanvändning är att användningen av bebyggelsen är fri med begränsningen att användningen inte får motverka syftet att bevara byggnaderna som sådana och att det inte uppkommer betydande olägenheter för omgivningen.
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Området 2 - ”Kvarter med Det fria ordets hus”
Det fria ordets hus med tillhörande
anläggning har en tydlig trädgårdskaraktär som genom sin skala och
särart skiljer sig från övriga anläggningar i området. Till denna del
hör också det befintliga garaget,
stallet och verkstaden.
Förrådsbyggnaden i plåt från 60talet kan rivas i framtiden, om behovet uppstår.

Innebörden av planbestämmelse ”Q” som reglerar markanvändning är att användningen av bebyggelsen är fri med begränsningen att användningen inte får motverka syftet att bevara byggnaderna som sådana och att det inte uppkommer betydande olägenheter för omgivningen.

Området 3 - ”Backhusen”

Kvarteret i områdets nordöstra del har vi kallat Backhusen. Det blir en viktig del i området. Här placeras
husen i kvarteret längs gatan på ”stadsmässigt sätt” och med publika lokaler mot trottoaren. Kvarteret
rymmer cirka fem tomter, som alla anvisas med krav på bokaler, dvs de som brukar lokalen bor också i
fastigheten. Varje tomt rymmer ca 4–8 lägenheter och 1–2 bokaler. All parkering löses på den egna tomten. Kvarteret får en prydlig och sluten form mot norr genom att man mot kvarterets norra gräns lägger
gårdshus, garage, plank etc. De publika verksamheterna kan vara t ex: kafferosteri, bokcafé, antikvariat,
närodlat, konstateljé, stenugnsbageri, tehus, lyxvintage, tapetserarverkstad, antikviteter etc, men även
serviceinriktat såsom frisör, skomakare och re-design. Exploateringen av kvarteret ska vara måttlig.
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Området 4 - ”Tornhuset”
Restaurangskolan rivs och ger
möjlighet för en ny byggnad på
samma plats. Restaurangskolan
har legat som en kloss mellan
parkmark och Ringsbergsområdet.
En mindre byggnad till omfång,
men högre, föreslås vilket kommer att skapa bättre kontakt
mellan Ringsbergs inre område
och grönområdet i norr.

TORG

Här är det viktigt att utforma bottenvåningen transparant, utan baksidor, som vänder sig och öppnar sig mot parken och torget framför.

Innebörden av planbestämmelse ”Q” som reglerar markanvändning är att användningen av bebyggelsen är fri med begränsningen att användningen inte får motverka syftet att bevara byggnaderna som sådana och att det inte uppkommer betydande olägenheter för omgivningen.
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Området 5 - ”Ringsbergsparken”
Centralt i området föreslås en robust enkel park som
sträcker sig ner till bostadshusen vid södra gränsen.
En stor öppen gräsyta med plats för spontana aktiviteter och planerade arrangemang. I slänten mot Ringsbergsskolan kan gradänger anläggas som läktare till
evenemang och som sittmöjlighet med utsikt mot parken och gårdsmiljön vid Det fria ordets hus och gamla
stallbyggnaden.

Parkens södra del

Parkens södra del får användning ”L” – odling, för
att möjliggöra etablering av växthus/uteservering
och dyl. Avsikten är att även i fortsättningen
kunna upplåta marken för bl.a. den verksamhet
som finns idag.
Även om parkens södra del regleras som kvartersmark ska den utformas så att den utgör en naturlig
del av parken.
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Området 6 - ”Ringsbergshuset”
Ringsbergshuset – en kompletterande byggnad för
skola, bostäder eller annan
verksamhet som kan passa in
i området.
Tydlig entréyta -TORG skapas
med underjordiskt garage
TORG

Befintliga bokar utmed Västergatan behöver skyddas under byggtiden, särskilt då det
byggs underjordiskt garage,
så att rötter samt vattentillgången till träden säkras. Öster om huset finns också stora
träd som är viktiga att skydda
under byggtiden.

Innebörden av planbestämmelse ”Q” som reglerar markanvändning är att
användningen av bebyggelsen är fri med begränsningen att användningen
inte får motverka syftet att
bevara byggnaderna som
sådana och att det inte
uppkommer betydande olägenheter för omgivningen.

TORG
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Området 7 - ”Kvarteret med Ringsbergsskolan och Regionteatern”
Ringsbergskolan med
Regionteatern är kvar,
men i- och urlastning
föreslås ske från annat
håll än idag – separerat från skolgården.
Om- eller tillbyggnad
behöver ske.

Varutransporter

Varutransporter sker främst till Regionteatern med ett par transporter per vecka. Dessa föreslås
förändras och ske från Kungsgatan. Tunga fordon slipper då backa över en skolgård vilket är en
trafikfara. Denna förändring kräver ombyggnad och komplettering av Regionteaterns lokaler.
Planerad verksamhet för ett nytt bryggeri kommer att kräva transporter av tunga fordon. Förslaget
har tagit hänsyn till detta (12m lastbil) och föreslagna trafikytor är dimensionerade för detta.

vändning
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Parkering

Inom området finns idag ca 130 p-platser. Fördelningen är: Ringsbergsplatsen 46 st. centralt i området
44 st. runt Kulturskolan 36 samt några vid Restaurangskolan. Förslaget har tagit hänsyn till tillkommande
verksamheter samt befintliga med kommunens parkeringspolicy till grund. Sammanställning redovisas i
tabellen nedan.
En annan utgångspunkt har varit att bibehålla områdets gröna karaktär. Detta har inneburit att de två
största föreslagna parkeringarna ligger under mark som parkeringsgarage.

Cykelparkering – Riktlinjerna för parkeringsbehov omfattar även cykelparkering (både inom
kvartersmark och allmän platsmark). Cykelparkeringar ska ha bra placering och utformning samt
tillräcklig kapacitet och skall hanteras tidigt i planeringen/bygglov/projektering mm.
Kollektivtrafik är välutbyggd idag och frekvent passerar planområdet (Kungsgatan/Norra Esplanaden).
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp - VA ledningar måste kontrolleras samt ev. dimensioneras upp med hänsyn
till områdets framtida behov (tex. bryggeriet). Särskilt måste det utredas spillvattenledningar
samt behov av ytterligare brandposter inom området.
Även andra befintliga ledningar
måste ses över (data/tele/el-ledningar) som ev. måste flytttas/läggas om till nytt läge för
att möjliggöra byggnation inom
området eller säkerställas med
ledningsrätt om de ska ligga
kvar.
Dagvatten – Stora delar av
planområdet förblir gröna (både
inom kvartersmark och allmän
platsmark). Även om det inte
blir stora flöden till dagvattensystemet finns det alltid behov
av att fördröja dagvatten lokalt
på plats.

Bild: Växjö kommun (befintliga ledningar
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Räddningstjänstens insatstid och framkomlighet/utrymning - Byggnaderna ska vara lätt tillgängliga för utryckningsfordon. Fordonen ska kunna framföras åtminstone 50 meter från byggnadernas entréer. Eventuella bommar inom området ska vara öppningsbara för räddningstjänsten m.fl.
Räddningsväg kan behövas för att ge tillräcklig åtkomlighet. Om byggnaderna projekteras för
fönsterutrymning ska det finnas räddningsvägar och uppställningsplatser i tillräcklig omfattning.
Planering för detta bör göras i samråd med räddningstjänsten. Oavsett projektering med fönsterutrymning eller ej bör åtminstone en av byggnadens fasader vara tillgänglig för räddningstjänstens höjdfordon för att underlätta eventuella släckinsatser i tak m.m.
Energi/Fjärrvärme - Växjö kommuns energiplan förordar fjärrvärme/fjärrkyla för nybyggnation
(men även till befintliga hus). Det finns fjärrvärmeledningar framdragna till området.
Avfall - Avfallshantering skall ske med hänsyn till återvinning och återanvändning. Utrymmen
för sortering av avfall etc. skall följa ”Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen
och transportvägar”, Tekniska förvaltningen.
Tillgänglighet - Utemiljön och byggnader ska uppfylla tillgänglighetskrav för bl.a. rörelsehindrade, synskadade. Områdets naturliga förhållanden (stora nivåskillnader) kräver särskilda lösningar.
Barnperspektiv - Det finns flera skolor och förskolor inom området och i närheten. Behov av lek
ytor/utemiljön för barn och framtida boende inom kvarteret kan beaktas under bygglovet.
Service – Planområdet gränsar till Växjö centrum med dess utbud av service/handel/kultur mm
Posthantering - Postfack alt. postlådesamling för framtida bostadshus bör placeras vid byggnaders entréer, gärna i samråd med posten.
Geotekniska förhållanden

Marken inom
planområdet består i
stora delar av sandigmoig morän (ljusblå
yta på kartan).
Berg idagen finns
också (röd yta)

Bild: Växjö kommun (jordarter)

Geotekniska åtgärder – En djupare geoteknisk undersökning behöver göras vid varje respektive
projekt inom området för att säkerställa grundläggningsförutsättningar samt att befintliga byggnader inte påverkas bl.a. med sättningar.
Området är låg-eller normalriskområde beträffande radonförekomst.
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Behovsbedömning
En behovsbedömning är gjord enl. PBL 4 kap. och MB 6 kap. för aktuell detaljplan.
Riksintresset för kulturmiljövård bedöms inte påverkas negativt, bl.a. områdets skolbyggnader
skyddas och ges förutsättningar för framtida användning. Genom allmän platsmark säkerställs
allmänhetens tillträde och nyttjande av området samt dess gröna värden.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB förordningen
bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda (bilaga Behovsbedömning- Checklista).
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av
detaljplanen:
• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver
tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.
Utrymme för bryggning (maltning sker utanför Växjö stad) som kan föranleda tillståndsprövning
kommer endast ske i mindre skala (mikrobryggeri)
• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat/Natura 2000
Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i
översiktsplanen för Växjö stad. Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt detaljplaneförslag. Nedan följer
därför en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser.
Naturvärden
Detaljplaneförslaget grundar sig på bl.a. slutsatserna i naturvärdesinventeringen, genom planens
disposition, dess markanvändning och planbestämmelser.
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Kulturmiljö
Kulturintressena tillgodoses i planen bl.a. genom att skyddsbestämmelserna för delar av befintlig
bebyggelse införs. Utveckling och byggnation inom kvartersmarken ska ske i enlighet med planens intentioner och bestämmelser, vilka medger en väl avvägd och balanserad helhet.
Påverkan på luft
Luft – Planens genomförande bedöms inte medföra att gällande MKN för luft överskrids inom
eller utanför planområdet. Miljö och hälsoskyddskontorets rapport om luftkvalité 2014 (samt
mätningar som görs regelbundet) visar ingen risk för överskridande av MKN för luft.
Påverkan på vatten
Vatten – Planförslagets genomförande äventyrar inte att MKN för vatten (bl.a. stadssjöarnas vattenkvalité) inte kan uppnås. Uppgifter nedan om sjöns status från VISS (vatteninformationssystem Sverige):
Växjösjöns nuvarande utlopp (Biskopshagen) färdigställdes i april 2007, vilket innebar att Växjösjöns huvudutlopp flyttades från Valla kanal. Fosforhalterna i sjön har minskat och sjön har de
senaste åren, ansetts vara en väl fungerande badsjö med två anordnade badplatser för allmänheten. Växjösjön bedöms dock fortfarande ha problem med övergödning, fosforhalterna i sjöns
vatten behöver minska. Även växtplankton och andelen blågröna alger, samt statusen för fisk tyder på att sjön är näringsämnespåverkad. Nätprovfisken 2012 har visat att mört dominerar i
sjön följt av abborre, därefter kommer braxen, gös, björkna, gers, sutare, gädda, benlöja och
sarv.
Växjö kommun har under senare år arbetat intensivt med att förbättra vattenkvalitén i Växjösjöarna och har tagit fram en åtgärdsstrategi för det fortsatta arbetet med att förbättra miljöförhållandena i sjöarna.
Uppgifter i tabellen nedan om sjöns status från VISS:
Sjö
Växjösjön

Statusklassning
Ekologisk status - otillfredsställande
Kemisk status – Uppnår ej god
Kemisk status utan överskridande ämnen –
God

MKN
God ekologisk status 2027
God kemisk ytvattenstatus

Senaste mätningar med siktdjupet (sept. 2018) visar att åtgärder som genomförts av Växjö kommun har gett resultat och att Växjösjön tillfrisknar. Vanligtvis har det varit 1–2 m siktdjup under
det senaste decenniet men nu har Växjösjön ett siktdjup som är över 5 meter.
Buller
Det finns goda förutsättningar att bygga bostäder inom området, i enlighet med bestämmelser i
förordningen om trafikbuller (2015:216):
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
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45-49
dBA

50-54
55-59

Bild: Växjö kommun, bullerkartläggning 2019; ekvivalent värde

PLANENS GENOMFÖRANDE
Plangenomförandet ska beskriva de tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som
behövs för att planen ska kunna genomföras på ett rättssäkert sätt. Vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägare och andra berörda ska också framgå av beskrivningen.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan - Detaljplanen, som handläggs med utökat planförfarande, planeras ställas ut till granskning under hösten 2019 för att kunna antas därefter i byggnadsnämnden alt. kommunfullmäktige.
Genomförandetid - Enligt 4 kap. 4:21 § PBL (Plan och bygglagen) ”ska detaljplanen ange en genomförandetid. Tiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen,
men tiden får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år.”
Genomförandetiden för detaljplanen slutar 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att bygga enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter detaljplan att gälla tills den ändras eller upphävs. Genomförandetiden är inte
densamma som byggtid.
EKONOMISKA FRÅGOR
Fastighetsägare står för kostnader kopplade till planens genomförande (byggnation, fastighetsbildning/
ev. ledningsflytt/ ändringar i servitut mm).

Avtal – Kommunen har för avsikt att genom avtal säkerställa allmänna ytor/intressen (inkl. kostnader
för fastighetsbildning för att säkerställa allmänna intressen) inom planområdet innan detaljplan antas.

Avstående av ersättningsanspråk på grund av skyddsbestämmelser och rivningsförbud
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av byggnader inom fastigheten Växjö 8:30 innehåller
detaljplanen bl.a. skyddsbestämmelser med rivningsförbud ”r” vilket kan i vissa fall leda
till att fastighetsägaren blir berättigad till ersättning enl. 14 kap. PBL §14:7 (citat):
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7 § Ersättning vid rivningsförbud eller vägrat rivningslov
Om en detaljplan eller områdesbestämmelser innehåller ett rivningsförbud eller om ett rivningslov vägras enligt 9 kap. 34 §, har fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den
skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Generellt kan området indelas i flera fastigheter enligt planens intentioner om bl.a. markanvändning. Allmän platsmark ska säkerställas med avtal mellan markägaren och kommunen.
3D Fastighetsbildning
Avsikten är att möjliggöra parkeringsgarage med 3D fastighetsbildning (delvis under allmän
platsmark) samt att tex. bokaler i ”backhusen” eller övriga bottenvåningar i bebyggelsen kan
prövas och bildas med 3D fastighetsindelning.

Bottenvåningar som
egen fastighet

Underjordiskt
garage
Bottenvåningar som
egen fastighet

Bottenvåningar som
egen fastighet

Underjordiskt
garage
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KONSEKVENSER PÅ FASTIGHETSNIVÅ
Inom planområdet
Fastighet: Växjö 8:30
Ägare: Vöfab

Ekonomiska
Delar av fastigheten får byggrätter som inte finns idag vilket
medför större ekonomiskt
värde. Cirka 1/3 av fastighetsyta
föreslås bli allmän platsmark
(G/C VÄG/ TORG/ GATA). De
delarna ska regleras via avtal
med kommunen, som blir huvudman för allmän platsmark.
Kostnader kopplade till planens
genomförande (byggnation, fastighetsbildning/ ev. ledningsflytt/ ändringar i servitut mm)
tillfaller fast. ägaren.

Fastighetsrättsliga
Mark inom området fastighets bildas enligt
planens bestämmelser om bl.a. markanvändning. Inom kvartersmarken kan det bli
aktuellt med gemensamhetsanläggningar
eller servitut för att säkerställa gemensamma behov som tex. infart/angöring/parkering. Frågan prövas av KLM med
begäran av berörda fastighetsägare.

Tekniska
Delar av befintliga ledningar ev.
måste flyttas. Flytt, finansiering
mm säkerställs i avtal mellan
berörda parter (fastighetsägare
och ledningshavare).

Kommunen (VA-avdelningen)
ansvarar endast för ledningarna
fram till fastigheten. Eventuell
Allmänna ledningar som ska ligga kvar inom omläggning inne på fastigheten
ansvarar fast.ägaren (Vöfab)
kvartersmarken bör säkerställas med ledningsrätt. Ledningshavare ansvarar för ansökan och prövning hos KLM (kommunala
lantmäterimyndigheten).
Förutsättningar för 3D fastighetsbildning
ska skapas (garage under marken; bottenvåningar i bebyggelsen).
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Fastighet: Bore 8
Ägare: BRF Ringsbergshöjden i Växjö
Servitut 0780K-01/17.3 (rätt till allmän gångtrafik, rosa
yta nedan) som belastar delar av Bore 8 föreslås säkerställas med allmän platsmark (gång och g/c väg). Servitutsgränser måste ändras i enlighet med planförslaget.
Kommunen ansvarar för begäran hos KLM för att säkerställa allmän platsmark

Gemensamhetsanläggning 0780K-BORE: GA1
(grön yta) berörs inte

Ledningsrätt – bef. ledningsrätt som belastar Bore 8 och Bore 7
(blå yta) berörs inte
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Fastighet: Del av Växjö 8:14
Ägare: Växjö kommun

En del av kommunens fastighet Växjö 8:14, som inte är planlagd idag (markerat ovan), berörs av planförslaget
och föreslås bli delvis kvartersmark för bebyggelse och delvis allmän platsmark (PARK/G/C VÄG)
Fastighet: Hermes 3
Ägare: BRF Mjödners Höjd i Växjö
Servitut 0780K-01/17.2 som säkerställer rätt till allmän gångtrafik (rosa yta)
och som belastar fastighet Hermes 3 föreslås ändras till allmän platsmark
(gångväg) i sin helhet.
Kommunen ansvarar för begäran hos KLM för att säkerställa allmän platsmark.

STADSBYGGNADSKONTORET
2019-05-13
Djana Micanovic
Planchef
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