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Detaljplan för bostäder
Bakgrund

Fastighetsägarna genom deras fastighetsbolag inkom med en ansökan om planbesked 201411-28. Byggnadsnämnden beslutade 2015-03-25 att pröva en ändring av gällande detaljplan
för området i syftet att skapa möjligheter till fler bostäder och en förskola. Därefter har
underlag till detaljplanen tagits fram.
Syfte

Detaljplanen syftar till att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en förtätning av
bostäder inom fastigheterna Hov-Dalbogård 3 & 4 samt förskola.

PLANDATA
Läge och areal

Planområdet är beläget i centrala delen av Växjö stad i stadsdelen Hov, cirka 1 km från
centrum och norr om Mörnesväg. Området omfattar en areal på cirka 44 hektar mark och är
bebyggt med flerbostadshus.
Markägoförhållanden

Marken är i privat ägo och ägs av IHF men sköts av RIAB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan

I den fördjupade översiktsplanen för del Växjö stad antagen av KF 2012-02-28 är området
markerat som förtätningsområde för stadsbebyggelse som i huvudsak skall används för
bostäder, handel, kontor eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder i närheten.
Trafik- och parkeringsytor, fritidsanläggningar, stadsdelsparker och andra grönytor ingår i
begreppet stadsbebyggelse. Målet med användningen är att skapa en blandning av hållbart
byggande, byggnationer och funktioner i stadsbygden där de gröna och blåytor skall
prioriteras och mötesplatser skapas.
Detaljplaner

Planområdets omfattas av en gällande detaljplan - stadsplan 0780K-195, fastställd 1962-05-30
och medger markanvändning för bostadsändamål med en högsta tillåten byggnadshöjd på 12
meter. Byggrätt finns endast på befintliga hus och övrig mark är reglerad med prick- och
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plusmark som tillåter endast tillåter enstaka uthus eller dylikt.

Bild: Gällande detaljplan för området.

Grönstrukturprogram

I grönstrukturprogrammet för Växjö stad 2013 som antogs av KF 2013-04-09 pekas
bostadsgården på Hov Dalbogård ut som ett värdefullt grönområde då det i närområdet är
brist på större offentliga parker och naturområden. Programmet beskriver även att grönytan
inom Hov Dalbogård är viktig som spridningskorridorer för ett antal olika växter.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark och natur

Området består utav öppen gräsyta i norr på cirka 1,2 hektar med gångvägar, lekpark,
sittplatser, fotbollsplan och en hundrastgård. I anslutning till husen och i mellan dem finns
planteringar av buskar och träd. Stora asfalterade parkeringsytor finns längs med Mörnesväg
som utnyttjas dåligt.
Alle’
Längsmed fastighetsgränsen till Hov-Dalbogård 3 och 4 mot Mörnesväg finns en planterad
allé från 90-talet med blodlönn. Allén kan omfatta av biotopskydd då den består utav fler än
fem träd och är drygt trettio år gammal.
Geotekniska förhållanden
Planområdet är relativt kuperat med en sluttning från den östra sidan ner mot väster och söder.
Till största del består planområdet av sandig-moig morän, normalblockig men nere i det södra
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hörnet av fastigheten finns ett delar av ett gammalt kärr, markerat med
brunt på kartan nedan.

Bild: Jordarter markerat med Brunt – kärr, Blått- Sandigmoig morän

Förenad mark
Inga registrerade föreningar finns inom planområdet.
Radon
Planområdet ligger inte inom högriskområde för radon.
Fornlämningar
I anslutning till planområdet i nordost inom fastigheten Hov-Dalbogård 2 finns en
stensättning/grav från bronsåldern. Idag är fornminnet omgärdat av en skogsdunge.
Bebyggelse

Inom planområdet finns det sjutton
flerbostadshus som är
sammanbyggda i grupp om tre, med
ett högsta våningsantal på
fyravåningar. Byggnadernas
utformning och placering är mycket
tidstypiska för sin period och det är
önskvärt att behålla karaktären i
området.
Inom planområdet finns även en
förskola.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen större arbetsgivare utan mindre verksamheter. Området ligger
inom Växjö stad och flertal större arbetsplatser ligger inom cykelavstånd. Goda
pendlingsmöjligheter med tåg och buss finns till områden utanför Växjö stad.
Offentligservice och kommersiell service
Inom planområdet finns en förskola och ett fåtal mindre verksamheter. Området ligger i direkt
anslutning till Dalbo centrum som erbjuder service så som vårdcentral, apotek,
livsmedelsbutik och mindre butiker för detaljhandel. Ett utökat serviceutbud finns i Växjö
centrum som nås inom en kilometer. I anslutning till planområdet ligger även ett
äldreboende.
Tillgänglighet
Området nås enkelt via gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och befintligt vägsystem. Inom
området finns det hårdgjorda gångvägar som leder till grönytor och gemensanhetutrymmen.
Friytor

Lek rekreation och natur miljö
Inom planområdet finns en större öppen grönyta som används av såväl boende i området som
allmänheten. Där finns det sittplatser, lekplats, fotbollsplan och hundrastgård. Då området är
relativt kuperat blir grönytan en väl använd pulkabacke vintertid.
Gator och trafik

Parkering
Parkering avses lösas inom kvarteret.
Teknisk försörjning

vatten, avlopp
Området är anslutet till befintligt ledningsnät och kommande bebyggelse skall anslutas.
Dagvatten
Dagvattnet skall i första hand tas om hand inom den egna fastigheten genom ett
dagvattenmagasin och infiltration på grönytor.
Värme
Planområdet ligger i anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet, vilket möjliggör en för en
framtida anslutning.
El
Området skall anslutas till det befintliga elnätet.
Avfall
Avfallshanteringen ska ske med hänsyn till återvinning och återvändning. Utrymmen för
sortering och avfall etc. ska följa ”Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen
och transportvägar” (Tekniska förvaltningen 2003-05-06).
Posthantering
Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. En samling av brevlådor vid husentréer
efterfrågas av posten.
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PLANFÖRSLAG
Planförslaget ger en ökad byggrätt på ytor som idag främst är hårdgjorda parkeringsytor för
kunna möjliggöra en förtätning inom området samtidigt som befintligt grönområde bevaras.
Förslaget är att bebygga flerbostadshus längsmed Mörners väg i sex våningar och en förskola
i norra delen av planområdet med en byggrätt på tre våningar. Byggrätt för bostäder
tillskapas även längsmed Lidbergsgatan och Kungsvägen. Se illustrationer nedan:

Bild: Volymskiss på ett exempel på hur området skulle kunna bebyggas
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Bild: Situationsplan på ett exempel på hur området skulle kunna bebyggas

Plankartan
Detaljplanen medger en markanvändning för bostads och centrumändamål samt skola,
markerat med BC respektive S på plankartan. Ett område för GATA finns även, vilket tillåter
nuvarande markanvändning. Högsta höjd på byggnaderna inom området varierar. För
befintliga bostadshus är högsta tillåtna våningsantal fyra, markerat med IV på plankartan. För
området ut mot Mörners väg är minsta våningsantal fyra och högsta sex, markerat på
plankartan med IV-VI. Inom området för skola är minsta våningsantal två och högsta
våningsantalet tre, markerat med II-III på plankartan. Kryssmarkerat område på plankartan
mellan befintliga hus tillåter endast fristående gårdsbyggnader, detta för att behålla befintlig
form och karaktär. Befintlig grönyta bevaras genom att området regleras på plankartan med
prickar. Inom detta område skall ett dagvattenmagasin finnas och ytan skall möjliggöra
infiltration av dagvatten, markerat på plankartan med Dagvatten och n1. Detaljplanen reglerar
även att utfart inte får anordnas ut med Mörnesväg, markerat med cirklar på plankartan.

Bild: Utsnitt av plankarta.
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INVERKAN PÅ MILJÖN
Störningar

Luft
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 hälsokontoret juli 2014” Utifrån dessa mätningar drar Växjö
kommun slutsatsen att planförslaget klarar riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för luft.

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 2015. Angränsande vatten har god kemisk status idag och ett
genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
försämras. Se tabell nedan:

Växjö sjön
Ekologiskstatus 2009
Kemisk ytvattenstatus 2009

Status
Otillfredsställande
God kemisk ytvatten status

Mål 2015
God ekologiskstatus
God kemiskstatus

Buller
Enligt 4 kap 33a § PBL ska planbeskrivningen till en detaljplan som avser en eller flera
bostadsbyggnader, om det inte anses obehövligt, innehålla en redovisning av beräknade
värden för omgivningsbuller.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit fram bullerberäkningar för dagenstrafik i anslutning
till området samt utifrån trafikprognos 2030. Delar av planområdet längsmed Mörnesväg är
utsatt för buller och beräknade värden för dagens trafik och prognos 2030 uppnår en
ekvivalent ljudnivå på 60-65 dB. För att kunna bygga i dessa delar av planområdet utifrån
gällande riktlinjer för buller krävs bullerdämpande fasader och stor omsorg på utformningen
av bebyggelsen för att uppnå tyst sida.
Se bullerkartor nästa sida.
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Bild: Bullerberäkning, dagenstrafik i anslutning till planområdet

Bild: Bullerberäkning utifrån trafikprognos 2030 i anslutning till planområdet
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Översvämning
Enligt kommunens översvämningskarteringar ligger området inom risk för översvämning i
sydväst vid 50- och 100-års regn. Bebyggelsen skall utformas så den klarar års regn, vilket
kan kräva extra byggnadstekniska åtgärder.

Bild: Lågpunkter vid 50 resp. 100 års regn markerat.

Räddningstjänstens tillgänglighet
Tillgängligheten för räddningstjänsten skall beaktas och behandlas vidare i bygglov.

Konsekvenser av planens genomförande

Växjö kommuns miljömål
I Växjö kommuns miljöprogram (antaget av kommunfullmäktige 2014) anges en miljöpolicy
och mål inom tre profilområden; Leva livet (konsumtion och avfall), Vår natur (natur,
biologisk mångfald, sjöar) och Fossilbränslefritt Växjö (energi och transporter).
Leva livet
Matavfallet ska samlas in i planområdet för att tillverka biogas, vilket leder till minskad
miljöpåverkan. Miljöhus ska placeras så att onödiga transporter undviks.
Vår natur
Dagvattnet ska samlas upp i ett dagvattenmagasin och infiltreras på befintliga grönytor för att
motverka att sjöar, vattendrag och natur påverkas negativt.
Fossilbränslefritt Växjö
Planområdet ligger centralt och man kan lätt ta sig till affärer, skolor och service av olika slag
med cykel. Hållplatser för kollektivtrafiken finns nära. Fjärrvärme finns utbyggd och det är
möjligt för bebyggelsen att ansluta till nätet.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Handläggning och tidsplan

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande och beräknas antas våren 2017.
Genomförande tid

Genomförandetiden är 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens
slut fortsätter planen att gälla, men kan upphävas eller ändras utan att fastighetsägarna har rätt
till ersättning.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Kommunen är huvudman för allmänplatsmark.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Detaljplaneförslaget möjliggör olika upplåtelseformer och styr inte fastighetsindelningen.
Möjligheter finns att förändra fastighetsindelningen genom exempelvis avstyckning eller
fastighetsreglering.
Ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser på fastighetsnivå

Bild: Karta med fastighetsgränser och nummer

STADSBYGGNADSKONTORET
Postadress Box 1222 Besöksadress Västra Esplanaden 18
Tel. 0470-410 00 Org. Nr 212000-0662 Bg. 5009-9282
Hemsida www.vaxjo.se E-post byggnadsnamnden@vaxjo.se

Fastighet

Ekonomiska

Fastighetsrättsliga

Tekniska

Inom planomr.

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Hov-Dalbogård 1 & 2

Nej

Nej

Nej

Lassaskog 3

Nej

Nej

Nej

Hackan 25

Nej

Nej

Nej

Växjö 6:60

Nej

Nej

I samband med byggnation
inom Hov-Dalbogård 3 & 4

Utanför planomr.

EKONOMSIKA FRÅGOR
Planekonomi

Kommen kommer ha utgifter ta fram detaljplanen och kommer där med att ta ut planavgift
inom området i samband med bygglov.
Genomförandet av planen bekostas av exploatören.
Eventuell flytt av ledningar ska bekostas av exploatören.

STADSBYGGNADSKONTORET

Kerstin Ivansson
Planarkitekt

Lars Wennerstål
Stadsbyggnadschef
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Bedömning av miljöpåverkan
Dnr 2015BN1001

Plan: Detaljplan för Hov-Dalbogård

Påverkan.
Ingen Berörs
Stor Måttlig Liten påv.
ej
Kommentarer

Miljö
Miljökvalitetsnormer
Miljömål
Hållbar utveckling
Riksintressen
Naturvård
Rörligt friluftsliv
Kulturmiljö
Annat
Kulturmiljö o landskapsbild
Stads- landskapsbild
Fornminnen
Kulturmiljöprogram
Kulturhistorisk miljö
Annat
Naturvårdsintressen
Naturreservat
Natura 2000
Växt och djurliv
Biotopskydd
Annat
Påverkan på vatten
Strandskydd
Dagvatten
Grundvatten
Annat
Markförhållanden/föroreningar
Förorenad mark
x
Grundläggning
Annat
Hushållning med resurser
Befintlig infrastruktur
Vatten
Mark
Alstrande av avfall
Under byggskedet
Avfallssortering
Hälsa
x
Buller
Luftkvalitet
Lukt
Radon
Strålning
Risker och Säkerhet
Trafik
Explosion
Översvämning
Ras o skred
Farligt gods
Annat
Social bedömning
Integration
Funktionsblandning
Offentliga platser
Hälsa
Tillgänglighet
Trygghet
Barnperspektiv
Flexibilitet
Demokrati
Transportstrategimål
Bilresor

x
x
x

Effektivare markutnyttjande
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Befintlig träd alle' kan ev. försvinna

x
x

Omhändertagandet förbättras
x

x
Kan krävas att byggnader pålas

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

goda kommunikationer
ev. tryggare gaturum
grönområdet bevaras
Tillåter både bostad och centrum
samråd
ev. fler

x
x
x

Cykeltransporter
Gångtrafik
Kollektivtrafik
Planens influensområde
ÖP
Gällande planer
Pågående planläggning
Mellankommunala intressen

goda förutsättningar
tillgänglig
x
x
x

I enlighet
samordnas
x

Kommunens bedömning
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan
Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan

Handläggare: Kerstin Ivansson
x
Datum: 2016-06-01

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas
MKB behövs inte

x

MKB behövs

Övrigt: 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.

