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DETALJPLAN
DEL AV GÅRDSBY TOFTA 11:1 (TOFTA SJÖVIK),Växjö kommun
HANDLINGAR
Denna handling utgörs av ”Beskrivning”, ”Genomförandebeskrivning”, ”Plankarta” samt en
”Behovsbedömning”. Naturinventering, samrådsredogörelse från programskedet samt ovan
nämnda handlingar finns på kommunens hemsida www.vaxjo.se.
BESKRIVNING
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i anslutning till befintlig
bebyggelse vid Tofta Sjövik. Områdets läge med närhet till vatten och naturliga strövområden
kommer att starkt bidra till attraktiviteten.
Mål och utgångspunkter för planarbetet
 småskalig och blandad bostadsbebyggelse
 ge förutsättningar för olika typer av bostäder (till storlek och ägandeform) i enlighet
med KF:s och BN:s mål
 ta hänsyn till riksintresset riksväg 23
 ta hänsyn till störningar/buller från trafiken
 skapa förutsättningar för att försörja området med kollektivtrafik (översyn av hållplatser
och säkerhet kring dem)
 utreda/säkerställa säker skolväg för barnen
Bakgrund
Ägarna till fastigheten Gårdsby-Tofta 11:1 har till kommunstyrelsen inkommit med begäran
om planläggning för bostäder inom fyra markområden runt Toftasjön.
Gällande översiktsplan stöder inte en sådan omfattande planläggning mer än i de områden som
redan har bebyggelse dvs Tofta Sjövik, Tofta Sjögård och Toftahöjden.
Den nu pågående revideringen av översiktsplanen för Växjö stad pekar ut Toftasjön som ett utbyggnadsområde. Kommunens planeringskontor har närmare studerat områdena och kommit
fram till att område nr 3 inom fastigheten Gårdsby-Tofta 11:1 bör ha bäst förutsättning för en
planprövning utan att invänta antagande av den nya översiktsplanen. Enligt digitalt underlagsmaterial finns det inom området inte några större konfliktpunkter vad gäller strandskydd, naturvärden och fornlämningar. Mot denna bakgrund beslutade Kommunstyrelsen 2010-08-17
§ 219 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att planmässigt pröva förutsättningarna för bostäder
inom område nr 3 beläget i anslutning till befintlig bebyggelse vid Tofta Sjövik.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I gällande översiktsplan finns inget stöd för ytterligare bebyggelse än i de 3 områden runt Tofta
sjön som redan har bebyggelse, dvs Tofta Sjövik, Tofta Sjögård och Toftahöjden. En revidering
av gällande översiktsplan som berör dessa områden kommer under vintern 2012 att antas i
kommunfullmäktige.
Planprogram för hela Tofta
Stora delar av Tofta har blivit utpekat som stadsbebyggelse i den reviderade översiktsplanen.
För att kunna samordna bilvägar, cykelvägar, kollektivtrafik, mötesplatser, naturområden, omsorg, servicefunktioner och bostadsområden och alla de element som utgör en stad behövs ett
övergripande perspektiv för att sedan kunna gå ned på detaljnivå. Under våren 2012 kommer
ett planprogram tas fram.
Planprogram för del av Gårdsby-Tofta 11:1
Planprogram har tagits fram för ovan nämnda område och samråd skedde under vintern 2011.
Detaljplaner
Ingen detaljplan finns inom området. Invid planområdet gäller följande detaljplan:
Detaljplan Gårdsby-Tofta 11:8, Tofta Sjövik, laga kraft 2008-09-22 (0780K-P08/20)
PLANDATA
Markägoförhållanden
Området är privatägt.
Lägesbestämmelse och areal
Planområdet ligger 9,4 km från Växjö centrum. Planområdet omfattar stora delar av fastigheten
Gårdsby-Tofta 11:1.
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PLANFÖRSLAG
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Områdets förutsättningar
Kartan nedan visar befintliga förutsättningar så som riksväg 23 i norr, belägenheten vid vatten
med våtmarker längs med stränderna och det vattendrag som avgränsar området i väster, ängsmark, bergsparti, en skogsbilväg och den skog som utgör den huvudsakliga delen av området.
RIKSVÄG 23

SKOG

Skog
Skogen består mest av trivial produktionsbarrskog,
dock med ganska stort inslag av tall och björk. I anslutning till våtmarkerna finns värdefulla sumpskogar.
Våtmarker
Tre våtmarker finns i området dels längs bäcken i öster, kärr mot Toftasjön i södra delen och kärr mot
Toftasjön i västra delen. De olika våtmarkerna har
olika karaktär.

Befintlig skog.

Äng
Ängen är öppen och mycket blomrik med typiska
ängsväxter. Insektslivet är mycket artrikt med fjärilar
som silverblåvinge och mindre bastarsvärmare. Två
fall av rödlistade arter har under naturinventeringen
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påträffats, spindelört (17 plantor i ängen nära vägen
och 16 plantor 30 meter längre söder ut) samt mindre
bastardsvärmare (3 stycken).
Friluftsliv och rekreation
Närheten till Toftasjön och omgivande skogsområden
ger stora frilufts- och rekreationsmöjligheter. Den
mindre skogsbilvägen i öster skapar möjlighet för de
boende och allmänheten att röra sig runt närområdet
och ned mot sjön. Ängen har förutom sina naturvärden
även en social funktion som mötesplats.
I nordost finns en bergsformation med stora stenblock
och en stor nivåskillnad mellan den mindre väg som
ligger nedanför. Området har idag ett antal mindre stigar och stora möjligheter för rekreation och utevistelse
finns för de boende i befintlig bebyggelse.
Befintlig äng.

Förhållningssätt till förutsättningar
Till områdets förutsättningar hör närheten till Toftasjön och detta medför att översvämningsrisk
och strandskydd måste tas i beaktande vid framtagande av planförslag. Även närheten till riksväg 23 och dess höga bullervärden måste tas i beaktande. Kartbilden redogör för ovan nämnda
förutsättningar. Förhållningssätt till översvämningsrisk, bullervärden och strandlinje redovisas
vidare i följande stycken.
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Strandskydd
Runt Toftasjön gäller strandskydd 100 m. Då sjöns vattenlinje vid inmätning visade sig gå
längre upp än vad primärkartan visade har en ny strandskyddslinje mätts in som får en mer
nordlig placering.
Två mindre strandskyddade områden omfattas av den föreslagna bebyggelsen. Områdena är
tydligt markerade i plankartan. Strandskyddets upphävande motverkar inte strandskyddets syften att långsiktigt:
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Kravet på fri passage tillgodoses, i de två områdena som berörs, genom att marken närmast
vattnet inte planläggs. För djur- och växtlivet sker ingen förändring eftersom marken består av
sumpmark vilket innebär en låg tillgänglighet för det rörliga friluftslivet.
Särskilt skäl för strandskyddets upphävande, enligt MB 7 kap 18§ punkt 5:
Kommunen anser att Miljöbalkens punkt 5 är tillämplig och överensstämmande med följande
motivering:
 Områdena behöver användas för att tillgodose ett annat angeläget allmänt intresse.
Planområdet pekas ut som stadsbebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Växjö stad
som kommer att antas under vintern 2012.

Strandskyddet
föreslås
upphävas i de
lilamarkerade
områdena.
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Hälsa, säkerhet och buller
Trafiken från riksväg 23 ger höga bullervärden. Riksvägen är också en led för farligt gods vilket innebär att ett skyddsavstånd på minst 30 meter till bebyggelse krävs. En otillräcklig
skyddszon mot vägen kan innebära en ökad risk p.g.a. olyckor med farligt gods samt buller.
Översiktliga bullerberäkningar har utförts av miljö- och hälsoskyddskontoret. Dessa visar beräknat buller med uppgifter om förväntad uppräkning av trafikflödet 30 år framåt. Planområdet
avgränsas i norr så att bebyggelsen inte ligger inom den zon där bullervärdena beräknas överskrida 55 db A som är riksdagens gällande riktvärde för utomhusbuller vid fasad. Med den planerade exploateringen följer ett ökat resande med bil och buss.
Översvämningsrisk
Beräknat högsta flöde i Toftasjön vid ett hundraårsregn är 163,8. Hänsyn har tagits till översvämningsrisker i planarbetet. Två fastigheter föreslås ligga delvis inom område med översvämningsrisk. Dessa fastigheter föreslås regleras med en bestämmelse som endast tillåter
gårdsbebyggelse i de lägsta delarna. För att säkerställa byggnaderna vid översvämning finns en
bestämmelse om lägsta golvnivå, 40 cm över gatans nivå dock lägst 165,0 meter över nollplanet.
Radon
Området är klassat som normalradon mark vilket innebär att byggnaden ska uppföras radonskyddat.
Kultur och Natur
Fornlämningar eller andra kulturvärden finns inte noterade inom området. Om fornlämningar
påträffas ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen ska informeras.
En naturinventering har gjorts inom hela fastigheten del av Gårdsby-Tofta 11:1 (Tofta-Sjövik).
Resultatet redovisas i början av detta avsnitt ”Förutsättningar och förändringar”.
Geoteknik
Av SGU:s jordartskarta framgår att västra och östra delarna av det aktuella området består av
ett tunt jordtäcke ovan berg och där berget går i dagen på flera ställen. Centralt består området
av en större mäktighet av sandig moig morän.
Riksintresse
Det föreslagna planområdet är beläget i nära anslutning till riksväg 23. Riksvägen är ett riksintresse och ingår i det nationella stamvägnätet. Kommande översiktplan för Växjö stad pekar ut
stora delar av Tofta som stadsbebyggelse. Infrastrukturen måste byggas ut för att klara av
ökade trafikflöden vid infarter/utfarter till riksvägen. Befintliga utfarter är dimensionerade för
betydligt mindre trafik. För detaljplanen för del av Gårdsby-Tofta 11:1 innebär denna anpassning att en vägkoppkoppling till området i öster finns med i planförslaget. När området öster
om planområdet exploateras kommer utfarten från Sjöviksvägen att stängas. I avvaktan på exploatering i området i öster kommer befintlig utfart att användas.
En befintlig fastighet i sydost ansluts direkt via en mindre skogsväg från riksväg 23. Skogsvägens utfart mot riksvägen föreslås stängas när områdets kommunala gata är färdigställd. Planförslaget möjliggör att skogsvägen kopplas till planområdets lokalgata och anslutas till den gemensamma utfarten mot riksvägen.
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Bebyggelse
Planområdet är obebyggt men gränsar till ett sedan länge bebyggt fritidsområde, Tofta Sjövik,
som stegvis har omvandlats till permanentboende.
Intentionen i uppdraget om planläggning är att bebyggelsen skall utformas småskaligt med
grundläggning anpassad till terräng och natur. Det vill säga området skall ge intryck av att fortfarande vara ett skogsområde men innehållande modern bostadsbebyggelse anpassad efter befintliga förhållanden. Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek samt förslag om att utelämna
delar av fastigheten från planen gör att natur, terräng och karaktär delvis bevaras. De delar som
utelämnas från planen är ängen, skogen i norr, ett bergsparti i nordost, våtmarkerna samt
skogsvägen.
Den tilltänkta bebyggelsen kommer dock att innebära påverkan på områdets karaktär. Stora nivåskillnader i området och låglänthet i vissa partier kommer kräva utfyllnad och utjämning vid
framdragning av kommunal gata med VA och åtgärder för dagvattenhantering.
I det centrala kvarteret och i nordväst mot Toftasjön föreslås friliggande bebyggelse. I detta
område medges ej mindre fastigheter än 1000 m2. Vidare får byggnaders höjd ej överstiga 2
våningar och bebyggelsearean får ej överstiga 20 % av fastighetens yta, dock max 250 kvm.
Denna utnyttjandegrad av marken innebär ca 17 fastigheter i dessa kvarter.
Syftet är att anpassa det nya området till omgivande bebyggelses karaktär.
I det nordliga kvarteret medges en utnyttjandegrad på högst 30%, dock max 250m2. Syftet är att
möjliggöra en blandad bebyggelse, i enighet med Kommunfullmäktiges/Byggnadsnämndens
mål. Dessa bestämmelser innebär mellan 10-20 fastigheter.
För övrig information om planbestämmelser, se plankartan.
Illustration som visar
möjlig villabebyggelse.
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Illustration som visar en
blandning av parhus och villabebyggelse som föreslås tillåtas i planen.

Yttre miljö – tillgänglighet
Marken inom planområdet ska så långt det är möjligt göras tillgänglig för personer med rörelsehinder.”Råd och riktlinjer – bebyggelse med god tillgänglighet och användbarhet” framtagna
av Stadsbyggnadskontoret 2006 (rev 2007-05-25) skall i övrigt tillämpas.
Gator
Den befintliga bebyggelsen på Tofta Sjövik nås idag via en enskild mindre väg från riksväg 23.
Det föreslagna bebyggelseområdet kommer att anslutas till denna väg. Kommunen kommer att
vara huvudman för gatan inom planområdet.
Kommunikationer
Kollektivtrafik
Regionaltrafiken är utbyggd och en busshållplats finns utmed riksvägen i anslutning till områdets tillfartsväg. Det tar 12 minuter att ta sig in till Växjö resecentrum. Turtätheten är ca 1 gång
i timmen till varannan timme under vardagarna. Sträckan trafikeras mellan 06-21 på vardagar.
På fredagar och lördagar går sista bussen till Sjöviksvägen kl 02. Avstigning från Växjö sker så
att övergång till området sker genom att passera riksvägen.
En säkrare skolväg bör ses över när området öster om planområdet exploateras och en mer
övergripande infrastrukturlösning skapas.
Gång- och cykelväg
Gång- och cykelväg är utbyggd och har sin sträckning utmed riksväg 23 via Sandsbro till Växjö
centrum.
Service
I Tofta finns inte någon utbyggd service. Service finns att tillgå i Sandsbo 5,2 km från planområdet. Planområdet ligger 9,4 kilometer från Växjö centrum.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Förutsättningar finns för kommunalt vatten – och avlopp.
Dagvatten
Dagvatten skall omhändertas lokalt och i anslutning till området. Det är viktigt med fördröjning
och infiltration innan vattnet rinner ut i Toftasjön.
El
En stolpstation finns i anslutning till planområdet. Stationen kan bytas ut till en transformatorstation och från denna bygga fram lågspänning till det nya planområdet. En lågspänningsledning finns i området och kommer att vara tvungen att grävas ned.
Avfall
Avfallshantering ska ske med hänsyn till återvinning och återanvändning och kan med fördel
samordnas. Hantering och tillgänglighet granskas i samband med bygglovsprövningen.
Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal rörande utbyggnaden av aktuellt område skall tecknas mellan exploatören
och Växjö kommun innan detaljplanen antas av byggnadsnämnden.
Ekonomi
Exploatören står för kostnader i samband med planläggningen, t.ex. utbyggnad av gator och
ledningar, nödvändiga utredningar mm.
Huvudmannaskap
Kommunen skall vara huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

STADSBYGGNADSKONTORET
2011-11-18

Anna-Karin Persson
Planarkitekt
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Bedömning av miljöpåverkan
Dnr 2010BN1053

Plan: Gårdsby-Tofta 11:1

Påverkan.
Ingen Berörs
Stor Måttlig Liten påv.
ej
Kommentarer

Miljö

x

Miljökvalitetsnormer
Miljömål
Hållbar utveckling
Riksintressen
Naturvård
Rörligt friluftsliv
Kulturmiljö
Annat
Kulturmiljö o landskapsbild

x
x
x
x
x
x
Skog ersätts av hus. Ej höga
byggnader.

x

Stads- landskapsbild
Fornminnen
Kulturmiljöprogram
Kulturhistorisk miljö
Annat
Naturvårdsintressen
Naturreservat
Natura 2000

x
x
x
x
x
x

x
Bebyggelse inom mindre delar av
strandskyddet, del av
strandskyddet föreslås upphävas.
Påverkar ej recipienten så att
uppsatta miljömål inte kan
genomföras

x

Strandskydd

x
x

Dagvatten
Grundvatten
Hushållning med resurser

Befintlig väg utnyttjas och
vidareutvecklas.

x

Befintlig infrastruktur
Vatten

x
Skog tas i anspråk för
bostadsändamål

x
x
x
x

Ligger utanför 55 dB(A) gränsen
x
x
x
x

Radonsäkert byggande förutsätts.

Ingen säker övergång över
riksvägen finns.

x

Trafik
Explosion

x
Hänsyn tas till beräknat högsta
flöde, förutom vid två tomter.

x

Översvämning
Ras o skred
Farligt gods
Annat
Social bedömning
Integration
Funktionsblandning

Ängen och sumpmarkerna
planläggs ej. Skogen avverkas
dock.

x

Växt och djurliv
Biotopskydd
Påverkan på vatten

Mark
Alstrande av avfall
Under byggskedet
Avfallssortering
Hälsa
Buller
Luftkvalitet
Lukt
Radon
Strålning
Risker och Säkerhet

Anpassning sker till
bullerförhållanden. Krav på
dagvattenhantering sker i planen.

x
x

x

Hänsyn tas till 30 m:s zonen.

Möjliggörande av blandad
bebyggelse
Inga möjligheter ges i planen

x

Hälsa

”Råd och riktlinjer – bebyggelse
med god tillgänglighet och
användbarhet” framtagna av
Stadsbyggnadskontoret 2006 (rev
2007-05-25) skall tillämpas.

Tillgänglighet
Trygghet

x

x

Barnperspektiv

x

Flexibilitet
Transportstrategimål
Bilresor
Cykeltransporter
Gångtrafik
Kollektivtrafik
Planens influensområde
Gällande planer

Ingen säker övergång över
riksvägen. Möjligheter till lek på
icke planlagd mark (äng och
bergsparti).

x
x
x

Pågående planläggning
Mellankommunala intressen

Kommunens bedömning
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan
Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan
Genomförandet ger betydande miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

En blandad bebyggelse möjliggörs.
Kollektivtrafik utgör inte alternativ
till bil som transportmedel
Cykelbana är utbyggd till Växjö
centrum.
Långa avstånd till service.
Ej motsvarande transportstrategin

x
x
x

Förenlig med pågående förslag till
ÖP

Handläggare: Anna-Karin
Persson
x
Datum:2011-11-18

x
MKB behövs
Övrigt: Förslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med

MKB behövs inte
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DETALJPLAN / Genomförandebeskrivning
DEL AV GÅRDSBY TOFTA 11:1 (TOFTA SJÖVIK), Växjö kommun
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen handläggs genom normalt planförfarande och målet är att den ska antas våren/sommaren 2012.
Genomförandetid
Genomförandetiden går ut 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetiden
fortsätter planen att gälla men den kan upphävas eller ändras utan att fastighetsägaren har rätt
till ersättning för eventuellt förlorad byggrätt.
Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning
Marken inom området ägs av en privat fastighetsägare.
I 6 kap. 26 § PBL står det: "Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för
allmänna platser, om det inte finns särskilda skäl till annat”. Kommunen har inte funnit några
sådana särskilda skäl. Bland annat med hänsyn till att området kommer att inrymma permanentbostäder finner kommunen att kommunalt huvudmannaskap är det mest lämpliga.
Växjö kommun är därmed huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Det innebär att kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av gator och VA. Utbyggnad av gata och anslutning till VA, kommer att bekostas av fastighetsägaren i området.
En stolpstation finns i anslutning till planområdet. Stationen kan bytas ut till en transformatorstation och från denna bygga fram lågspänning till det nya planområdet. En lågspänningsledning finns i området och kommer att vara tvungen att grävas ned. Markägaren ansvarar för
nedgrävningen i samråd med ledningshavaren samt bekostar den samma.
Anslutningsavgift för VA ska bekostas av fastighetsägaren vid anslutandet enligt kommunens
särtaxa. Anläggningsavgiften kommer att debiteras när förbindelsepunkten för vatten och avlopp är upprättad för fastigheten och när den allmänna anläggningen blivit godkänd och tagen i
drift.
Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas före antagande av detaljplanen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Strandskydd
Strandskydd upphävs inom anvisad mark. Se motiv under stycket ”Strandskydd” i planbeskrivningen.
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Lantmäteriförrättningar krävs för att tillskapa nya tomter enligt den markanvändning som detaljplanen anger. Respektive fastighets storlek efter fastighetsreglering ska inte understiga 900
m2 .
De allmänna gatorna inom planområdet ska övergå till kommunalt huvudmannaskap. Kommunen eller samfällighetsförening kan ansöka om lantmäteriförrättning.
TEKNISKA FRÅGOR
VA
Kommunen bygger ut vatten- och avloppsledningar i området. Ledningarna läggs inom område
för lokalgata. Anslutningspunkt upprättas för varje fastighet invid tomtgräns.
VA-dragningen inom privat tomtmark fram till anslutningspunkt ansvarar fastighetsägaren
själv för.
Nedläggning av ledningar och rör under gatumarken bör samordnas (VA, el, bredband, tele
mm).
Dagvatten skall i första hand tas om hand inom kvartersmark. Det är viktigt att kvartersmarkens dagvattensystem utformas för maximal fördröjning och infiltration och på ett sådant sätt att risken för dagvattenföroreningar direkt till systemet minimeras. Övrigt dagvatten ska hanteras genom infiltrationsytor där vattnet omhändertas genom det kommunala dagvattensystemet.
För privata fastighetsägare
Anslutning av spill- och dricksvatten
Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-systemet. Kommunens VA- taxa beslutas och
antas av Kommunfullmäktige.
Om pumpning blir kommer att bli aktuellt i del av planområdet tillkommer förutom kostnader
för ledningsdragning även kostnaden för själva pumpen.
EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunen kommer inte att ha några utgifter i samband med genomförandet av detaljplanen.
För kommunen innebär detaljplanen alltså inga investeringskostnader däremot ökade underhålls- och driftkostnader eftersom man övertar huvudmannaskapet för områdets gata. Samtidigt
får kommunen intäkter i form av VA-anslutningsavgift.

STADSBYGGNADSKONTORET
2011-11-18

Anna-Karin Persson
Planarkitekt
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