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INLEDNING
Den föreslagna bebyggelsen utgör en del av det större utbyggnadsområdet Hovshaga
centrum, på Hovshaga i Växjö. Behovet av villatomter och kvarter för flerbostadshus
är stort i norra delen av Växjö stad.
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ca 80-100 bostäder inom planområdet. Den föreslagna bebyggelsen utgör en del av det större utbyggnadsområdet,
Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö.
Planområdet ansluts till Kungsgårdsvägen via Björksätravägen. En genomgående
gång- och cykelväg från Hovshaga centrum till Älgvägen ingår i detaljplanen. Inom
området planeras för ca 50 villatomter till den kommunala tomtkön och tre kvarter
med annan bostadsbebyggelse. I områdets östra del planläggs befintliga och nya ytor
för ej störande verksamheter. Området omgärdas av naturmark som delvis innehåller
fornlämningar.
Handlingar
Planhandlingarna består av denna beskrivning, behovsbedömning, plankarta med tillhörande bestämmelser. Bullerutredning och övriga underlag finns tillgängliga på kommunens hemsida under granskningstiden.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget på Hovshaga och avgränsas av Norrleden, Hovshaga kyrkogård,
Norremarks industriområde och befintlig villabebyggelse. Planområdet omfattar ca 25 ha.

Markägoförhållanden
Markägare inom planområdet är Växjö kommun och privata fastighetsägare enligt
fastighetsförteckning.

TIDIGARE STALLNINGSTAGANDEN
Detaljplaner
Inom planområdet
0780K-P59
0708K-P03/35

Kv Norrängen mm
Kronhjorten 4

Laga Kraft 891117
Laga Kraft 040113

Intill planområdet
0780K-P78/6
0780K-P16
0780K-P79/5
0780K-P77 Ädp
0780K-P05/30
0780K-P14/9

Begravningsplats mm
Hovs Skola mm
Kronhjorten mm
N:a Industriområdet
Del av Växjö 7:10
Växjö 7:89 m.fl.

Laga Kraft 780303
Laga Kraft 880323
Laga Kraft 790118
Laga Kraft 900511
Laga Kraft 060119
Laga Kraft 140509

För samtliga detaljplaner inom planområdet har genomförande tiden gått ut. För intilliggande detaljplaner har 0780K-P14/9 kvarvarande genomförandetid till 2019-05-09. Fastigheter inom denna plan påverkas ej negativt av den pågående planläggningen.
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Översiktsplan
I kommunens översiktsplan, del Växjö stad KF 2012-02-28, redovisas området söder och väster om kyrkogården som Den blandade stadsbygden, Stadsbebyggelse
förtätning. där det är stadsbebyggelse som i huvudsak används för bostäder, handel,
kontor eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder i närheten. Trafik- och
parkeringsytor, fritidsanläggningar, stadsdelsparker och andra grönytor ingår.
Detaljplanen avviker därmed inte från översiktsplanen eller länsstyrelsens
granskningsyttrande över denna.
Riksintressen
Norrleden söder om planområdet är av riksintresse för kommunikationer.
Grönstrukturprogram
I grönstrukturprogrammet för Växjö stad från 2013 finns det redovisat befintliga
och föreslagna gröna stråk. Här anges även att delar av området är värdefulla för rekreation. Dock krävs åtgärder för att utveckla rekreationsvärdena. Grönstrukturprogrammet finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

I kommunens grönstrukturprogram1 anges att närheten och tillgängligheten till parker och naturområden skall beaktas som en kvalitet och attraktionsfaktor i utvecklingen av staden, både när staden expanderar och i befintliga områden. Vidare anges
bl.a. att de gröna stråken skall utvecklas så det råder god framkomlighet, att det är
lätt att orientera sig längs stråket och att det är en intressant och upplevelserik miljö
att röra sig i.
Då nya områden planläggs bör stadens övergripande grönstråk studeras närmare
och i ett större sammanhang. Grönstrukturprogrammet ger riktlinjer för den övergripande grönstrukturen, medan en landskapsanalys bör ligga till grund för ett mer
1

Grönstrukturprogram för Växjö stad 2013, KS 2013-04-09 § 123
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detaljerat förslag på stadsdelsnivå. Grönstrukturen tar hand om dagvatten, sänker
temperaturen, ger skugga och har en luftrenande verkan.
Program för planområdet
Planprogram för området antogs av Kommunstyrelsen 2008-02-05 § 42. Se karta.
I det framtagna planprogrammet anges att detta följer översiktsplanens principer även om
programmet i sin detaljering drar gränserna annorlunda.

Illustration tillhörande program för Hovshaga Centrum, KS 2008-02-05 § 42.

Detaljplaneförslaget följer programmets intentioner. Programmet i sin helhet finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret samt på kommunens hemsida, www.vaxjo.se/detaljplaner.
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FÖRUTSATTNINGAR ÖCH FÖ RANDRINGAR
Området Hovshaga Centrum är utpekat av kommunen som ett stadsutvecklingsprojekt.
Detta innebär att en projektgrupp har satts samman med olika professioner inom kommunen. Stadsutvecklingsprojektet kommer att genomföras i två etapper varav denna plan är
etapp 2 (Hovsdal). Området mellan kyrkogården och Hovshaga Centrum har planlagts
som etapp 1.
Bebyggelse
Bostäder
I dagsläget finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet.
Inom Hovshaga centrum planeras för en blandad bebyggelse, både när det gäller typ
av byggnation och upplåtelseform. Dock planeras för en övervägande del småhusbebyggelse i den aktuella etappen. Det är viktigt att den mark som är avsedd för bebyggelse utnyttjas effektivt.
I den aktuella etappen uppskattas det totala antalet bostäder till cirka 80. Planens bestämmelser ger utrymme för olika typer av bebyggelse. Den slutliga fördelningen mellan bostadstyper görs i samband med utbyggnaden.
2011 togs det fram ett gestaltningsprogram för stadsutvecklingsprojektet Hovshaga
Centrum. Detta är i stora delar föråldrat men kan tillämpas i de delar där det fortfarande är aktuellt.
Verksamheter
Inom den del i öster som omfattas av verksamheter är flertalet fastigheter bebyggda
med sedvanliga industribyggnader.
Planförslaget medför en utökning av verksamhetsmarken norrut. Verksamheterna
inom planområdet får ej vara av störande karaktär. Dock finns det andra verksamheter som kan vara störande direkt nordost om planområdet. Här har det gjorts bullerberäkningar baserade på det tillstånd som finns.2
Service
Området ligger ca 500 m sydost om Hovshaga centrum. Här finns idag en väl utbyggd
kommersiell service och offentlig service i form av vårdcentral, äldreboende, bostäder
för särskild service för personer med utvecklingsstörning och riktade dagverksamheter
för olika målgrupper. Hemvården i området är väl utbyggt. Filialbibliotek finns lokaliserat till Hovshaga centrum.
Inom området planeras inte för någon kommersiell service. Denna finns väl utbyggd
inom Norremarks handelsområde och i Hovshaga centrum. Mindre verksamheter/service kombinerat med bostaden välkomnas dock inom hela området (t ex frisör, cykelreparatör mm). Dessa prövas i sedvanlig ordning genom bygglovprocessen.
Tillgänglighet
Området blir tillgängligt för biltrafik via Björksätravägen. För gående och cyklister
finns det i förslaget ett väl utbyggt nät med ett genomgående stråk från Hovshaga
centrum till Älgvägen. Det finns även planskilda korsningar över Norrleden på två
2

Bullerutredning Hovsdal, Tyréns Rapport 2016-08-31, kompletterad 170228
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platser för de som rör sig söderut. Kollektivtrafik med hög turtäthet finns längs
Kungsgårdsvägen.
När det gäller tillgängligheten till bostadsbebyggelse skall Råd och riktlinjer framtagna av stadsbyggnadskontoret tillämpas.
Natur
I kommunens grönstrukturprogram, föreslås att det skapas grönstråk och förbindelser
både i nord-sydlig riktning och i öst-västlig riktning genom området.
I dagsläget består planområdet till största delen av barrskog. I anslutning till våtmarker
finns ett större inslag av lövskog. Äldre värdefulla tallar, intill kyrkogårdsmurens södra
del och öppning i kyrkogårdsmuren sparas. Dessa bidrar med ökad biologisk mångfald,
kopplar området till kyrkogården och bidrar till det enkla gångstråk som leder längs med
kyrkogårdsmuren.
Det sydvästra området används som rekreationsmark för skolor och förskolor. Delar av
naturområdet är fornlämningsområden där det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att
göra ingrepp.
Delar av området är bullerstört från Norrleden som passerar löder om området. Längs
Norrleden planeras för en bullervall som kommer att förbättra både boendemiljön och naturmiljön. Bullervallen bör inordnas i naturmarken för att ge ett bra helhetsintryck.
Naturinventering3 har gjorts och resultatet av denna finns tillgänglig på kommunens hemsida i samband med planarbetet. I inventeringen beskrivs området inklusive etapp 1 och
området öster om kyrkogården enligt följande:
”Det inventerade området innefattar dels gräsområden väster om Hovshaga kyrkogård
och skogsområden öster om Hovshaga kyrkogård.
Skogarna består av mest äldre barrskog. Skogen är mestadels trivial, men har framförallt
kvalitéer som rekreationsskog, fågellivet är också rikt med flera typiska barrskogsarter
exempelvis Växjös kommunfågel tofsmesen. Längst i norr finns en tallbevuxen mosse.
De öppna gräsmarkerna väster om kyrkogården är blomrika och har ett rikt insektsliv
med mycket fjärilar och bin. Flera sällsynta insektsarter påträffades och området har en
viktig funktion då det ligger i ett stråk av flera värdefulla gräsmarker.”
I inventeringen föreslås följande hänsyn:
1. Spara och gynna tall och lövträd, speciellt äldre träd.
2. Flera av skogsområdena är fina rekreationsskogar och bör sparas.
3. Spara död ved i största möjliga mån.
4. Lämna tallmossen i norr orörd.
5. Spara så stor del av gräsmarkerna som möjligt. Det vore värdefullt om slåtter infördes
på delar av dessa marker, så att de kan bli än mer blomrika och så att de inte växer igen.
Inventering av större vattensalamander och fåglar
Sammanfattning av rapporten
3

Naturinventering, Tobias Ivarsson
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Naturcentrum har på uppdrag av Växjö kommun inhämtat artuppgifter från Artadatabanken och inventerat större vattensalamander och fåglar inför detaljplan på fastigheten
Växjö 7:8 mfl strax söder om Hovshaga kyrkogård.
Totalt har området besökts vid tre tillfällen. Två gånger för undersökning av förekomst av
fåglar, med huvudfokus på de rödlistade arterna gröngöling (Picus viridis) (NT) och spillkråka (Dryocopus martius) (NT), samt en gång för undersökning av förekomst av amfibier, med fokus på större vattensalamander (Triturus cristatus). Utöver fältbesök gjordes
också en informationsinsamling av befintligt material från Artdatabanken. Utdraget från
Artdatabanken visade ingen uppgifter om rödlistade arter inom området. Dock är upplösningen gällande platsinformation för fågelobservationer dålig, vilket innebär att fåglar
som rapporterats i närområdet i vissa fall kan ha observerats inom detaljplaneområdet.
Inga observationer av spillkråka eller gröngöling gjordes under något av fältbesöken.
Området bedömdes sakna lämpliga boträd för någon av arterna. Det är således inte troligt
att häckning av någon av arterna sker i området. Området kan ha ett visst, men begränsat
värde som födosöksområde för arterna. Större vattensalamander noterades i en liten trädgårdsdamm i de västra delarna av området. Här hittades också mindre vattensalamander,
som också återfanns i en damm i de sydvästra delarna av kyrkogården. Åtgärder för att
stärka populationen av större vattensalamander är lämpligt för att minska inavelsgrad
samt öka chansen till spridning.
Åtgärder
Kommunen kommer tillsammans med Naturcentrum att under granskningen att ta fram
åtgärder för att stärka populationen. Dessa koncentreras främst till området som i plankartan markeras med n1, damm och andra åtgärder för att öka biologisk mångfald. Samråd
kommer att ske med länsstyrelsen rörande åtgärderna.
Markbeskaffenhet
Geotekniska förhållanden
Geoteknisk utredning görs under planprocessen alternativt när den arkeologiska slutundersökningen är klar.
Radon
Området är inte utpekat som högriskområde i Växjö kommuns översiktliga radonkartläggning.
Fornlämningar
Hovshaga är förhållandevis rikt på fornlämningar. Inom området finns ett antal registrerade fornlämningar:
RAÄ 193:1
RAÄ 301:1
RAÄ 302:1
RAÄ 403
RAÄ 406
RAÄ 407
RAÄ 408
RAÄ 409

Fossil åker
Hällristningar i form av älvkvarnar
Fossil åker
Stensättning (Inom 302:1)
Stensättning
Gravfält (Inom 302:1)
Boplats (Inom 302:1)
Fossil åker

Under hösten 2010 gjordes en förundersökning steg 1 av Smålands Museum inom planområdet. Då hittades ett antal misstänkta fornlämningar. Planförslaget har anpassats efter
ovanstående registrerade och icke registrerade fornlämningar. För de fornlämningar som
kan beröras av exploateringen har en förundersökning steg 2 gjorts under våren 2011.
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2012-04-25 beslutade länsstyrelsen om tillstånd till ingrepp i fornlämning (RAÄ 302,
301, 403, 407, 408) med villkoret att det skall genomföras en särskild undersökning.
(Tillståndet har gått ut och måste förnyas). RAÄ 406 och 409 fanns inte med i detta beslut, utan även här måste en ny ansökan göras.
Områden med fornlämningar inom kvartersmark förses med en administrativ bestämmelse om att en särskild undersökning skall göras innan området tas i anspråk. Naturmark
med fornlämningar markeras med FORN.
Friytor
Helgasjön med Evedal och Kronobergshalvön erbjuder möjligheter till stora naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Från planområdet är det enkelt att ta sig ut i naturen
både med cykel och till fots. Inom Hovshaga-Araby finns tillgång till idrottshall, golfbana, ridhus, fotbollsplaner mm.
Två områden med parkmark planeras inom Hovshaga centrum, norr om det planerade
området. I södra delen av planområdet planeras för ett sammanhängande grönstråk.
Detta integreras där det är möjligt med lekytor och andra ytor för aktiviteter.
Lekmiljö
Inom planområdet planeras för lekmöjlighet i naturmark i delen. Leken är tänkt att integreras med naturen och vara av naturliga material. Lekmiljön kan finnas längs en angiven
slinga och ska vara inspirerande och utmanade för balanssinne, taktilt sinne och triggande
för fantasin. Stor hänsyn måste tas i de delar som berörs av fornlämningar. Här måste tillstånd inhämtas från länsstyrelsen innan ingrepp sker. Lämpligt område inom naturmark
har försetts med egenskapsbestämmelsen ”lek”.
En skötselplan för natur- och parkmark tas fram av tekniska förvaltningen.
Gator och trafik
Trafik
Vägnät
Idag finns inga bilvägar inom områdets västra del. Området innehåller två typer av gator; entrégata och bostadsgator. Hela området planeras för låga hastigheter. Entrégatan
föreslås ha en körbana på 7 m och den gång- och cykelbana på 3 m. Hastighetsdämpande åtgärder förslås i höjd med kyrkogården och i form av s.k. raingardens på strategiska platser. Bostadsgatorna föreslås ha enkel gångbana med tillåten parkering ena
sidan. Boendeparkering ska lösas inom fastigheten. I korsningspunkterna finns behov
av hastighetsdämpande åtgärder och dessa kan med fördel kombineras med åtgärder
för dagvattenhantering. I öster planeras ingen förändring av vägarna.
Gång- och cykel
Ett centralt gång- och cykelstråk planeras genom området, vilken i stort sträcker sig längs
nuvarande grusväg från Hovshaga centrum till Älgvägen. I södra delen av planområdet
planeras dessutom för ett gång- och cykelstråk mellan Hovs skola/ Norregårdsskolan och
Älgvägen. Detta är utpekat som huvudstråk i cykelvägplanen. En gångväg föreslås längs
kyrkogårdsmuren och vidare upp på höjden norrut.
Kollektivtrafik
Det är inte aktuellt med kollektivtrafik inom planområdet. Goda förbindelser med centrum finns i dag vid Hovshaga centrum längs Kungsgårdsvägen.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området genomkorsas av kommunala vatten och avloppsledningar. Dessa har kapacitet
att försörja planområdet.
Dagvattenhantering i gaturummet kan längs huvudstråket omhändertas i ytor för växtlighet och vattenhantering.
För att få en hållbar hantering av dagvattnet gäller det att minska de ytor som är direkt
kopplade till kommunens ledningsnät. Inom Hovsdal ställs kravet på fastigheter för bostadsbebyggelse att max 1/6 (17 %) av tomtytan eller maximalt 125 m2 (om fastigheten är
mindre än 2000 m2), får kopplas direkt till ledningsnätet eller ledas till gatumark och på
resterade del av tomten skall LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) gälla. För fastigheter mindre än 450 m2 får 75 m2 anslutas direkt till ledningsnätet även om kravet på
1/6 av tomtytan ger en lägre siffra.
För verksamhetstomter får max 1/6 (17 %) av tomtytan kopplas direkt till ledningsnätet
eller ledas till gatumark. På resterade del av tomten skall LOD (lokalt omhändertagande
av dagvatten) gälla.
De hårdgjorda ytor som inte får kopplas direkt till ledningsnätet skall fördröjas eller ledas
ut över någon form av genomsläpplig yta med fördröjning innan det kan dräneras ut till
ledningsnätet.
För fastigheter större än 0,2 ha (2000 m2) gäller även att tömningsflödet från de fördröjda
hårdgjorda ytorna max får vara 10 l/s ha. Detta gäller även fastigheter för verksamheter.
Två områden för fördröjning av dagvatten innan det släpps vidare ut i nätet föreslås inom
planområdet. En damm i nordväst och en damm/översvämningsyta i sydost. Vattnet från
den nordvästra dammen leds vidare till dagvattenmagasin i Pene innan det slutligen når
Helgasjön. Vattnet från den sydöstra dammen/översvämningsytan leds via Linnekanalen
till lagunen vid Växjösjön innan det släpps ut i sjön. Flödet från dessa dammar regleras så
att flödet i nätet inte blir högre än idag.
El
Transformatorstation (E) finns i anslutning till Älgvägens vändzon. Inom områden
för NATUR får tekniska anläggningar, såsom transformator- och pumpstationer
placeras. Stor hänsyn måste dock tas till gestaltning av anläggningarna samt naturvärden och bebyggelse.
Fjärrvärme
Fjärrvärme finns framdraget inom Hovshaga och Norremark.
Trygghet/tillgänglighet
Platser, gång- och cykelstråk skall ha öppna siktstråk för att skapa överblickbarhet
och trygghet. God grundbelysning skall finnas inom hela området. Parkeringar skall
vara väl upplysta och synliga från bostäderna. Flerbostadshus högre än 2 våningar
görs tillgängliga med hiss.
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GENÖMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande och avses kunna följa nedanstående
tidplan.
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

vintern 2016
sommaren/hösten 2017
hösten 2017
hösten/vintern 2017

Projektering av gator och vatten- och avloppsledningar kommer att ske parallellt med detaljplanearbetet.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den kan upphävas eller ändras utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.
Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning
Kommunen skall vara huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av gator, naturmark
mm.
All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av den byggherre som kommunen
säljer marken till. Utöver byggandet av husen innebär det att byggherren anlägger ev.
vägar, parkeringar, ledningssystem, lekplatser mm inom kvartersmark.
Avtal
Kommunen har i nuläget inte för avsikt att ingå exploateringsavtal inom planområdet.
Fastighetsrättsliga frågor
Lantmäteriförrättningar genom fastighetsreglering, avstyckning och ledningsrätt krävs för
att fastighetsindelningen skall överensstämma med den markanvändning som detaljplanen anger.
Det ankommer på markägarna att själva ansöka om och bekosta de lantmäteriförrättningar som krävs. Gatumark och annan mark som skall utgöra allmän plats skall genom
fastighetsreglering överföras till fastighet ägd av Växjö kommun.
För att underlätta framtida fastighetsbildning inom bostadsområdet bör mark från Växjö
7:1 och Växjö 7:10 föras till Växjö 7:8 genom fastighetsreglering.
Mark förs genom fastighetsreglering från Växjö 7:6 och Växjö 7:10 till Växjö 7:111,
Norrängen 3, Bävern 1 och Bävern 4.
Rätten att nedlägga och bibehålla allmänna underjordiska ledningar skall i förekommande
fallsäkras med ledningsrätt.
Områden för transformatorstationer (E-områden) får styckas till egna fastigheter. Detta
ansöks och bekostas av ledningshavaren.
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Ekonomiska frågor
Kommunen står för utbyggnad av allmänplatsmark inom planområdet. Utbyggnad
inom kvartersmark bekostas av respektive byggherre.
Tekniska frågor
Utredningar
Ett flertal utredningar har gjorts. Dessa finns tillgängliga på kommunens hemsida
under samråds- och granskningstid. Kompletterande utredningar kommer att behövas i samband med projektering och utbyggnad av området.
Tekniska anläggningar
Transformator-, pumpstationer och andra tekniska anläggningar får uppföras inom
naturmark. Dock måste hänsyn tas till naturvärden, anläggningar/lekytor och bebyggelse. Eventuell flytt av ledningar skall samrådas mellan exploatör och ledningshavare. Samråd skall ske med Veab innan arbete påbörjas i anslutning till luftledning längs Norrleden.
Vatten och avlopp ansluts till befintligt kommunalt VA-nät.

KÖNSEKVENSER ÖCH BEHÖVSBEDÖMNING
Riksdagens miljömål
De nationella miljömål som bedöms påverkas mest av planläggningen är:
God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Ett rikt växt
och djurliv
Genom att bygga den sammanhållna staden och utnyttja befintliga resurser och befintlig
infrastruktur skapas en närhet till viktiga funktioner vilket minskar transportbehovet. Genom att planlägga delar av området som natur säkerställs närheten till natur- och rekreationsområden.
Naturinventering har gjorts inom framförallt områdena för etapp 1 och 2. Genom planläggningen säkerställs bibehållandet av tätortsnära rekreationsskog. Genom att en skötselplan upprättas ges tydliga direktiv hur naturområdet skall utformas och skötas i framtiden.
Genom anläggandet av dagvattenanläggningar i både nordvästra och sydöstra delen av
området minskas risken att våra sjöar påverkas negativt av planläggningen.
Växjö kommuns miljömål
I Växjö kommuns miljöprogram anges tre profilområden; leva livet, vår natur och fossilbränslefritt Växjö. Genomförandet av planen bedöms inte försvåra arbetet att uppnå dessa
miljömål.
Leva livet
Inom området, liksom i övriga kommunen sker insamling av matavfall för att tillverka biogas. Genom rundkörning ges möjlighet till en effektiv och säker hämtning av både
matavfall övrigt avfall.
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Vår natur
Naturinventering har gjorts inom framförallt områdena för etapp 1 och 2. Genom planläggningen säkerställs bibehållandet av tätortsnära rekreationsskog. Genom att en skötselplan upprättas ges tydliga direktiv för hur naturområdet skall utformas och skötas i framtiden.
Genom anläggandet av dagvattenanläggningar i både nordvästra och sydöstra delen av
området minskas risken att våra sjöar påverkas negativt av planläggningen.
Fossilbränslefritt Växjö
Fjärrvärme finns framdraget inom Hovshaga och Norremark. I samband med bygglovsprövningen kan möjligheten att bygga passivhus eller plusenergihus inom området prövas.
Genom området och mot viktiga målpunkter planeras för säkra och trygga gångoch cykelvägar. I samband med planeringen av Hovshaga centrum föreslås en ny
utformning av Kungsgårdsvägen där kollektivtrafiken prioriteras.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet. Dessa
är juridiskt bindande och fastställda av regeringen eller av regeringen utsedd myndighet. MKN finns för luft och vatten. Genomförandet av detaljplanen bedöms
inte försvåra möjligheterna att klara dessa bestämmelser.
Sjö
Helgasjön

Status 2017
Måttlig (Ekologisk)
God (Kemisk)

MKN
God ekologisk status 2021
God kemisk

Växjösjön

Otillfredsställande
God (Kemisk)

God ekologisk status 2027
God kemisk status

I plankartan finns detaljerade bestämmelser för hur dagvatten skall hanteras inom
området. Dagvatten från vägar mm leds till två olika dagvattensystem. En damm är
byggd nordväst om planområdet och en anläggning planläggs inom naturmark i
områdets sydöstra del.
Då området till största delen bebyggs med småhusbebyggelse utan slutna gaturum
bedöms MKN för luft uppfyllas inom hela planområdet.
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Beräknade värden för omgivningsbuller
Bullerberäkningar biläggs handlingarna.
Verksamheter

Vid behov finns möjlighet att uppföra bullerskydd längs med Fjällrenen 1. Beräkningar visar att bullerskyddet först behöver byggas den dag Stena avser att använda
en flistugg nattetid. Först när detta sker avser kommunen att uppföra bullerskyddet.
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Detta skall då bekostas av kommunen. I detaljplanen finns även bestämmelse om
att bullerskydd skall uppföras mot del av kyrkogården.

Trafik
Bullerstörningar inom området finns från Norrleden. Bullerberäkningar har gjortsinför granskningen.4 Ett bullerskydd i form av en vall förslås längs med Norrleden.

4

Bullerutredning Hovsdal, Tyréns Rapport 2016-08-31

14

15

Lukt
Lukt kan förekomma från kyrkans kompost norr om de planerade bostäderna. Ovan
nämnda bullerskydd kommer även att reducera ev. störning av lukt.
Farligt gods
Norrleden är en utpekad farligt godsled. Den planerade bebyggelsen bedöms vara placerad på behörigt avstånd till denna. Bullerskyddet i form av en vall bedöms vara riskreducerande.
Störningar
Viss störning kan ske från klockringning och skötsel av kyrkogården.
Risker
I samband med bygglov och tillståndsprövning bör hänsyn tas till verksamheternas riskpåverkan på omgivningen, främst påverkan på bostäderna.
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Behovsbedömning
Behovsbedömning har upprättats. Med denna som underlag bedöms genomförandet av planförslaget ej ge upphov till betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bedöms därför inte vara nödvändig.
Konsekvenser på fastighetsnivå
Fastighet
Inom planomr.
Växjö 7:6

Ekonomiska
Ja/Nej
Markförsäljning.

Fastighetsrättsliga
Ja/Nej
Fastighetsreglering.

Växjö 7:1, 7:8, 7:10,
7:89

Markförsäljning. Utbyggnad av infrastruktur

Avstyckning och annan fastighetsreglering.

Växjö 7:111
Bävern 1 och 4
Norrängen 3

Markköp
Markköp
Markköp

Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering

Tekniska
Ja/Nej
Gång- och cykelväg
avvecklas.
Utbyggnad av infrastruktur

Ekonomi
En exploateringskalkyl, rörande kommunens intäkter och utgifter, har upprättats av
tekniska förvaltningen. Denna visar på visst ekonomiskt överskott. Kostnader för
ev. borttagande av fornlämningar inom kvartersmark skall belasta respektive fastighetsägare. Lantmäterikostnader betalas av respektive exploatör eller ledningshavare. Kommunen skall uppföra ett bulle skydd längs Fjällrenens västra fastighetsgräns om detta visar sig nödvändigt.

GENÖMFÖRDA UTREDNINGAR ÖCH UNDERLAG
Utredningar som gjorts inom planområdet och övrigt planeringsunderlag finns att
läsa på kommunens hemsida under detaljplanens samråds- och granskningstid.
STADSBYGGNADSKONTORET
2017-06-13

Patrik Karlsson
Planarkitekt

Lars Wennerstål
Stadsbyggnadschef
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Översiktlig bedömning av miljöpåverkan

Plan:

Negativ påverkan.
Stor

Måttlig

Positiv påverkan.

Liten Liten Måttlig

Miljö
Miljökvalitetsnormer

Växjö 7:8 mfl, Hovshaga centrum

Stor

Ingen Berörs
påv.

ej

x

Miljömål

Miljökvalitetsnormerna för vatten och luft
bedöms inte påverkas negativt av den nya
exploateringen.
Området bedöms inte försvåra
kommunens arbete med att uppnå de
uppsatta miljömålen.
Områdets avstånd till Växjö centrum är ca
3 km vilket bidrar till att bygga den
sammanhållna staden.

x

Hållbar utveckling

Kommentarer:

x

Riksintressen
Naturvård

x

Rörligt friluftsliv

x

Kulturmiljö

x

Kulturmiljö o landskapsbild
Stads- landskapsbild

x

Fornminnen

x

Landskapsbilden förändras genom att
skogsmark tas i anspråk för bebyggelse.
Inom området finns stensättningar, fossil
åkermark samt hällristningar i form av
älvkvarnar. Anpassning av planen har
gjorts i största möjliga mån.

Kulturmiljöprogram

x

Kulturhistorisk miljö

x

Naturvårdsintressen
Naturreservat

x

Natura 2000

x

Växt och djurliv

x

Skogsmark tas i anspråk för bebyggelse.
Naturinventering har utförts.

Biotopskydd

x

Påverkan på vatten
Strandskydd

x

Dagvatten

x

Det finns goda möjligheter att fördröja och
infiltrera dagvattnet innan detta når
recipienten.

Grundvatten

x

Markförhållanden/föroreningar
Förorenad mark

x

Grundläggning

x

Hushållning
Befintlig infrastruktur

x

Markförhållanden

Cykelförbindelse mellan Älgvägen och
Renvägen försvinner.
x

Vatten

x

Genom att det finns goda möjligheter att
fördröja och infiltrera dagvattnet innan
detta når recipienten kommer
bebyggelseområdet inte påverka
vattenkvalitén negativt. Krav på
dagvattenhanteringen ställs med
planbestämmelser och kommer även att
ställas i kvalitetsprogrammet i samband
med markförsäljningen.

Alstrande av avfall
Under byggskedet

x

Avfallssortering

x

Hälsa
Buller

x

Utredning har gjorts för trafik och
verksamhetsbuller. I planen markeras
områden där bullerskydd skall byggas,
respektive där bullerskedd skall byggas
vid behov.

Luftkvalitet

x

Lukt

x

Radon (Översiktligt)

x

Strålning

x

Viss lukt kan förekomma i anslutning till
kyrkogårdens kompost.
Ej utpekat som högriskområde i
kommunens översiktliga
radonkartläggning

Säkerhet
Trafik

x

Genom nya anslutningar mot Hovshaga
centrum skapas säkra och attraktiva
miljöer för bilister, cyklister och gående.

Explosion

x

Översvämning

x

Ras o skred

x

Farligt gods

x

Norrleden är utpekad som farligt godsled.
Avståndet är dock tillräckligt stort för att
detta inte skall påverka planläggningen.

Planens influensområde
ÖP

x

Följer ÖP.

Gällande planer

x

Pågående planläggning

Endast verksamhetsdelen av planområdet
är idag planlagt
Planen är andra steget i planläggningen
av Hovshaga centrum.

x

Mellankommunala intressen

x
Handläggare:

Kommunens bedömning

Patrik Karlsson

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan
Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan
Genomförandet av programmet riskerar att medföra betydande miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas
MKB behövs inte

x

MKB behövs

x
2017-06-13

2017-06-13

Samrådsredogörelse

Patrik Karlsson
Planarkitekt
Tel. 0470 - 436 21

Dnr 2016BN0048 Dpl 214

VÄXJÖ 7:8 M.FL. (Hovsdal), Hovshaga i Växjö kommun
Detaljplanen för Växjö 7:8 m.fl. har varit utsänd för samråd fr.o.m. 2016-1121 t.o.m. 2017-01-09.
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ca 80-100 bostäder inom
planområdet. Den föreslagna bebyggelsen utgör en del av det större
utbyggnadsområdet, Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö.
Planområdet ansluts till Kungsgårdsvägen via Björksätravägen. En
genomgående gång- och cykelväg från Hovshaga centrum till Älgvägen
ingår i detaljplanen. Inom området planeras för ca 50 villatomter till den
kommunala tomtkön och tre kvarter med annan bostadsbebyggelse. I
områdets östra del planläggs befintliga och nya ytor för ej störande
verksamheter. Området omgärdas av naturmark som delvis innehåller
fornlämningar.
I denna samrådsredogörelse kommenteras inkomna synpunkter från
myndigheter, kommunala förvaltningar och föreningar i direkt anslutning till
yttrandet. Synpunkter från sakägare och övriga intressenter kommenteras
ämnesvis efter alla yttranden.

INKOMNA REMISSVAR FRÅN MYNDIGHETER OCH
KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR SAMT FÖRENINGAR.
UTAN SYNPUNKTER
 Arbete och välfärd


Polisen



Skogsstyrelsen



Telia/Sonera



E.ON Elnät
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MED SYNPUNKTER
Länsstyrelsen
”Sammanfattande synpunkter
Länsstyrelsen är positiv till utbyggnad i det aktuella planområdet, då
genomförande av detaljplanen utgör en viktig del i planprogrammets
ambition att knyta samman Hovshagas delar. Kommunen har redovisat ett
väl genomarbetat planförslag med ett tydligt helhetsperspektiv där hänsyn
har tagits till både sociala och ekologiska värden, med t.ex. varierad
bebyggelse, trygghet och tillgänglighet, grönytor och rekreationsområden.
Länsstyrelsen ser dock vissa svårigheter med genomförandet av det aktuella
planförslaget, främst med syftning till redovisade bullervärden och
bulleråtgärder. Vissa förtydliganden bör även göras till nästa skede,
exempelvis redovisningen av Miljökvalitetsnormer för vatten och luft.
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning
Det föreslagna området redovisas i kommunens översiktsplan, del Växjö stad
KF 2012-02-28 som Den blandade stadsbygden, Stadsbebyggelse förtätning.
Ett större planprogram togs fram för Hovshaga centrum 2008, där det
aktuella området pekas ut som förtätnings- och nybyggnadsområde.
För samtliga detaljplaner inom planområdet har genomförandetiden gått ut.
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt 5 kap 14 § Plan- och bygglagen
Bebyggelse
I det aktuella planförslaget planeras för både småhusbebyggelse och låga
flerfamiljshus i två-fyra våningar. Största tillåtna byggnadsarea är reglerat
på plankartan. Tillgänglighet och närhet till service anges i
planbeskrivningen.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att det planeras för blandad
bebyggelse, i linje med översiktsplanen. Länsstyrelsen anser dock att en
tydligare koppling till Gestaltningsprogram för Hovshaga Centrum (2011)
kan göras i planbeskrivningen.
Trafik och kommunikation
Länsstyrelsen är positiv till att det planläggs för flera cykel- och gångstråk
som syftar till att knyta samman planområdet med närliggande områden,
samt att kommunen har angett åtgärder för att cykel- och gångstråk ska vara
trygga och tillgängliga.
Naturvärden och grönstruktur
Länsstyrelsen är positiv till att det tas fram en skötselplan för natur- och
parkmark. Länsstyrelsen anser dock att det i planbeskrivningen kan göras en
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tydligare koppling till den del av naturinventeringen som berör det aktuella
planområdet.
Buller
Enligt trafikbullerberäkningen klarar man riktvärdena enligt
trafikbullerförordningen både vad det gäller ekvivalent ljudnivå vid fasad
och vid uteplats samt maximal ljudnivå utomhus. Trafikbullret är beräknat
på 6 meters höjd med en 6 meter hög bullervall intill Norrleden som
förutsättningar. Då detaljplanen medger byggnader i fyra våningar anser
Länsstyrelsen att bullerutredningen även borde omfatta
trafikbullerberäkningar på samma höjd som våning fyra.
Länsstyrelsen har delgetts synpunkter från Trafikverket gällande
bullervallen intill Norrleden. I bullerberäkningen anges att bullerkraven
uppfylls under förutsättning att bullervallen uppförs längs med släntfoten
placerad 18 meter från vägkant. I planförslaget har utrymme för bullervall
avsatts på ett avstånd av 18 meter från vägområdesgränsen, inte 18 meter
från vägkanten. Området för bullervallen skiljer sig alltså mellan plankartan
och texten i bullerutredningen. Länsstyrelsen anser att det krävs ett
förtydligande av placeringen av bullervallen, samt hur detta förtydligande
kan påverka den gjorda bulleruträkningen.
Trafikverket konstaterar även att det finns utmaningar att gestalta en
bullervall med krönet 6 meter över körbanan på väg 25. Det finns en risk att
vallen bidrar till att färden längs riksvägarna genom Växjö blir en färd som
sker i ett tråg med ringa visuell kontakt med staden. Länsstyrelsen anser att
det vore värdefullt att ta fram ett gestaltningsprogram för hur färden genom
Växjö skall gestaltas och hur trafikanten möter staden.
Enligt bullerutredningen klarar man Boverkets riktvärden för industribuller i
hela området. Industribullret är beräknat med en 6 meter hög bullervall
intill Stena Metalls fastighet som förutsättning. 1 detaljplanen står
bullervallen endast angiven som “Område där bullerskydd ska uppföras vid
behov”. Det finns inga beräkningar gjorda utan bullervall, vilket
Länsstyrelsen anser bör redovisas. Annars bör en anpassning av
skyddsbestämmelserna på plankartan göras, så att bullervallen är en
förutsättning för uppförandet av bostäder.
Stena Metall är en tillståndspliktig verksamhet, där villkor för ljudnivån vid
bostäder är specificerade över hela dygnet. Om bostäder tillåts närmare
industrin kan det innebär att nuvarande verksamhet försvåras och framtida
utökning av verksamheten hindras. Länsstyrelsen anser därför att
bullerberäkningar bör redovisas för annan tid än klockan 07-18, samt för
våning fyra.
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Dagvattenhantering
Kommunen har markerat naturytor för fördröjning av dagvatten i
dagvattendammar. På plankartan har största tillåtna byggnadsarea angetts,
vilket möjliggör för omhändertagande av dagvatten. Länsstyrelsen anser att
kommunen på ett positivt sätt har hanterat dagvatten i planförslaget.
Lukt
Lukt kan förekomma från kyrkans kompostanläggning norr om de planerade
bostäderna. Länsstyrelsen anser att det bör anges förslag på möjliga
åtgärder mot lukt i planhandlingarna.
Hantering av massor
Länsstyrelsen anser att det bör finnas en översiktlig beskrivning av hur
eventuella massor som uppstår under byggnationen ska hanteras.
Krav/anspråk enligt annan lagstiftning
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 1 1 § miljöbalken
Kommunen har i en behovsbedömning, enligt kriterierna i bilaga 4 till MKBförordningen, kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan
antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon MKB har därmed
inte upprättats.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i
behovsbedömningen.
Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken
Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom
planområdet.
Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen
Länsstyrelsen är positiv till hur den komplexa fornlämningsbilden inom
planområdet presenteras, med en kort och tydlig redogörelse för
fornlämningssituationen inom området liksom med en kort redogörelse om
var i den arkeologiska processen man nu befinner sig i. I planen har
fornlämningar inom kvartersmark försetts med administrativ bestämmelse
om att särskild undersökning skall göras innan området tas i anspråk,
medan naturmark med fornlämningar markeras med FORN.
Länsstyrelsen upplyser dock i detta sammanhang om att fornlämningarna
301:1, 302:1, 403 och 406 inte är markerade med vare sig administrativ
bestämmelse om att särskild undersökning skall göras innan området tas i
anspråk eller med FORN. Inom området finns dessutom fornlämningarna
404 och 405 (inom fornlämning 193:1) och 13 1:1, vilka inte heller är
markerade i planen. Det vore önskvärt om samtliga fornlämningar i området
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(11 stycken) blev markerade med någon av de två administrativa
bestämmelserna (alternativt ett tydligt R för punktobjekt).
Länsstyrelsen vill tydliggöra att det beslut om särskild undersökning som
länsstyrelsen tog 2012-04-25 (Länsstyrelsens ärendenummer 431-2665-11),
inte längre är giltigt. Detta innebär att en förnyad ansökan om att ta bort
fornlämningar inom planområdet måste insändas till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen vill också tydliggöra att, även om enbart del av fornlämning
berörs av kvartersmark (i planen röd-skrafferat som administrativ
bestämmelse om att särskild undersökning skall göras innan området tas i
anspråk) kan Länsstyrelsen i en framtida tillståndsprövning om att ta bort
del av fornlämning, kräva att en större del av fornlämning blir föremål för
särskild undersökning. Detta för att säkerställa god vetenskaplighet vid
undersökning.
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR
Enligt 11 kap 10 § Plan- och bygglagen
Riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbalken
Påverkas inte av planförslaget.
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen. I
planbeskrivningen redovisar kommunen att genomförandet av detaljplanen
inte bedöms försvåra möjligheterna att klara bestämmelserna.
Länsstyrelsen uppmärksammar att det inte framgår av planbeskrivningen
hur gällande miljökvalitetsnormer för luft eller miljökvalitetsmålet Frisk luft
följs.
Länsstyrelsen anser även att det behöver tydliggöras varför MKN för vatten
inte anses påverkas av planförslaget, då det inom det aktuella planområdet
planläggs för både bostäder och industri.”
Kommentar:
Miljökvalitetsnormer
Planbeskrivningen förtydligas när det gäller miljökvalitetsnormer, MKN för
luft och vatten.
Gestaltningsprogram
Ett gestaltningsprogram togs fram 2011 för stadsutvecklingsprojeket
”Hovshaga centrum”. Detta är i stora delar föråldrat men kan tillämpas i de
delar där det fortfarande är aktuellt.
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Naturinventering/skötselplan
Planbeskrivningen kompletteras när det gäller resultatet i naturinventeringen
och kopplingen till kommande skötselplan för naturmarken. En
kompletterande inventering har gjorts inför granskningen för att konstatera
om bl.a. Större Vattensalamander finns inom området. I inventeringen har
både Större och mindre Vattensalamander hittats i privat trädgårdsdamm och
inom kyrkogården. Förslag till åtgärder kommer att tas fram och samrådas
med länsstyrelsen under granskningen. I planen har område för åtgärder
markerats med n1.
Buller Trafik
Kompletterande bullerberäkningar har gjorts enligt länsstyrelsens
synpunkter. Dessa bifogas granskningshandlingarna. Bullervallens södra
släntfot placeras 18 meter från Norrleden och dess krön ligger ytterligare 10
meter norrut. Södra delen av bullervallen ligger inom mark som inte är
planlagd och inte heller kommer att planläggas eftersom den är belägen inom
ett ledningsområde för luftledning.
Buller verksamheter
Kompletterande bullerberäkningar som redovisar verksamhetsbuller även på
kvälls- och nattetid har gjorts inför granskningen. Denna visar att
bullerskyddet behöver byggas först den dag Stena avser att använda en
flistugg nattetid. Först när detta sker avser kommunen att uppföra
bullerskyddet.
Lukt
I granskningshandlingen förs in bestämmelse om att plank skall uppföras i
anslutning till komposthanteringen för att undvika problem med lukt och
buller.
Masshantering
Kommunen eftersträvar så långt som möjligt att massbalans skall råda inom
området. Massor som inte kan användas inom området kommer i första hand
användas för att anlägga bullervallen längs med Norrleden.
Fornlämningar
Kommunen har efter samrådet träffat arkeologer från länsstyrelsen och
kommit fram till hur fornlämningar redovisas tydligt på plankartan.
Anpassning av plankartan har gjorts efter de värdefullastste
fornlämningarnas utbredning.

Kommunstyrelsen
”Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till förslag till detaljplan
Växjö 7:8 m.fl. (Hovsdal) Hovshaga, Växjö kommun och lämnar synpunkter
enligt kommunchefens skrivelse daterad 2016-12-09.
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Översiktsplan
I översiktsplanen redovisas planområdets västra del som Stadsbyggelse
förtätning där blandade boendeformer i stadsbygden, det vill säga småhus
och flerfamiljshus av olika storlekar och ägandeform, ska eftersträvas i den
fortsatta planeringen. Planområdets östra del redovisas vidare som
Verksamhetsområden med möjlighet till förtätning. Detaljplanen avviker
alltså inte från de riktlinjer som översiktsplanen beskriver för områdets
markanvändning.
Planprogram
Planprogrammet föreslår en grupp med villor och radhus/lägenheter som
tillsammans inrymmer cirka 100 bostäder av blandade bostadsformer.
Detaljplanen ligger i linje med dessa intentioner även om en övervägande
del av området planeras för småhusbebyggelse. Eftersom det redan finns
antagna detaljplaner inom Hovshaga centrum som möjliggör för byggandet
av flera nya flerfamiljshus kan området i sin helhet likväl sägas få en bra
blandning av olika bostadsformer.
Grönstrukturprogram
Detaljplanen ligger i linje med grönstrukturprogrammets riktlinjer.
Grönstrukturprogrammet beskriver att delar av området är särskilt
värdefulla för rekreation samt att en utveckling av dessa är nödvändig och
har mycket hög prioritet i förhållande till gjorda analyser, besökstryck,
pågående byggnation och planering. Programmet förslår vidare att det
skapas grönstråk och förbindelser både i nord-sydlig riktning och i östvästlig riktning genom planområdet. Även de nord-sydliga stråken föreslås
säkerställas som GC-stråk i planen. För att värna skolskogen i den sydvästra
delen av planområdet bör möjligheterna till en flytt av GC-vägen studeras.
Genomförande
Befintliga ledningar för vatten, avlopp, dagvatten med mera är belägna i
befintlig gång- och cykelväg mellan Renvägen och Älgvägen. Det bör
redovisas i planbeskrivningen att dessa ska säkras med ledningsrätt i
samband med framtida fastighetsbildning.
Ledningar för el och fiber korsar planerat bostadsområde. Flytt och
bekostnad av detta ska ske i samråd mellan kommunen (fastighetsägare) och
ledningsrättshavaren.
Kvartersmark för ej störande verksamheter har lagts ut över befintlig gångoch cykelväg som knyter samman Renvägen och Älgvägen. Det får därmed
antas att gång- och cykelvägen tas bort.
Markanvisningsavtal kommer troligen att upprättas mellan kommunen och
valda byggherrar avseende de västligaste kvarteren. Avtalets huvudsakliga
innehåll ska redovisas i planbeskrivningen.”
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Kommentar:
Samråd har skett mellan planförfattaren och företrädare för tekniska
förvaltningen efter samrådsskedet rörande hanteringen av cykelvägar,
gångstråk och lekytor i planhandlingarna.
Genom att placera den sydliga gång- och cykelvägen nära bebyggelsen
skapas ett tryggt stråk som kan användas alla tider på dygnet. Dessutom
motverkar denna att de boende nyttjar naturmarken som tomt.
Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med att flytt av ledningar
skall samrådas mellan kommunen och ledningshavare. Komplettering sker
även med att befintliga ledningar i öster skall tryggas genom ledningsrätt.
Normalt redovisas inte markanvisningsavtal i planbeskrivningen. Däremot
skall huvuddragen av innehållet i eventuella exploateringsavtal redovisas i
planbeskrivningen enligt PBL. Inom aktuellt område är det inte aktuellt med
exploateringsavtal.

Tekniska nämnden
”Tekniska nämndens arbetsutskott har följande synpunkter på aktuell
detaljplan:
1. Planens utformning gällande verksamhetsområdet tar bort möjligheten att
röra sig till fots eller på cykel i nord-sydlig riktning genom området. Det
behövs en ny prioriterad ge-väg inom planområdet. Verksamhetsområdets
utformning och de naturliga förutsättningarna i form av höjder gör att gcvägens dragning inte kan rymmas inom den naturmark som planen idag
anger. Tekniska förvaltningens förslag är att en ny belyst gc-väg anläggs
mellan det nya bostadsområdet norrut till Illervägen. Då kan gc-vägen följa
dagens höjdkurvor, Detta skulle innebära att gc-vägen kan kopplas samman
med den tänkta vägen till kyrkogården samt bli del i ett framtida grönstråk
norrut. Naturmarken i planen kan då behöva utökas norrut för att inrymma
gc-väg. En mindre del av sträckningen är fornåker.
2. I grönstrukturprogrammet pekas ett grönstråk ut i nord- sydlig riktning,
mellan kyrkogården och industriområdet. Detta stråk blir allt viktigare desto
fler bostäder vi bygger i området. Redan idag finns en väl etablerad stig i
stor del av området, denna skulle behöva förstärkas och utökas. Aven
befintligt gångstråk längs kyrkogårdsmuren bör utökas till en grusad
gångväg.
3. På plankartan bör det vara naturmark istället för parkmark i planens
nordvästra del.
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4. Lek ska läggas till på plankartan i de två naturområdena som gränsar till
kvarteren ”Pekpinnen” och ”Bläckhornet” för att möjliggöra etablering av
lekplatser i framtiden.
5. En prickad stig bör läggas till i naturområdet som möter ”Bläckhornet”.
6. Definition av de olika ge-vägarna och stigar behöver beskrivas i
planbeskrivningen.
7. Fastigheten i nordväst skär av den viktiga kopplingen av naturen mellan
Hovshaga centrum och Hovsdal. Fastigheten behöver därför minskas i
omfattning alternativt att en ny förbindelse skapas.
8. Skogen i sydväst används som skolskog idag. Ny bebyggelse gör att dess
yta minskar vilket på sikt kommer göra området i nordost viktigt att bevara
från vidare exploatering.
9. Avstånd mellan fastighetsmark och gc-väg bör minskas till 2 m där det är
10 m från fastighetsgräns. Detta för att underlätta drift, öka känslan av
trygghet längs cykelstråket samt ett försök att minska olovlig utökning av
villatomtema.
10. För att undvika att det byggs fram till kommunens naturmark behövs
minst två meters prickmark mot naturmark och parkmark.
11. Gc-vägen i söder bör få en annan dragning. Denna är tänkt att vara en
prioriterad gc-väg vilket gör att den oavsett dragning behöver göras om,
förstärkas, breddas, asfalteras och belysas. Dagens gc-stig passerar idag en
utpekad och välanvänd skolskog. En ökad användning och förändrat
utseende gör att skolskogen skärs av både ur visuell aspekt perspektiv men
också utifrån rörelsefriheten i området. Därför bör gc-vägen samordnas med
anläggandet av bullervallen i söder och kopplas ihop med gc-väg i
knutpunkt mellan verksamhetsområde och bostadsområde.
12. På sid 8 i planbeskrivningen står det att man föreslår två områden för
fördröjning av dagvatten, ett utav dess är redan byggt i samband med
Hovshaga Centrum. Det andra området är en utökning av befintligt
fördröjningsmagasin i skogsmarken innan Norrleden vilket borde förtydligas
i texten.
13. Ett befintligt fördröjningsmagasin längs befintlig cykelväg i planområdet
försvinner i samband med byggnationen vilket måste tas hänsyn till vid
dimensioneringen av de nya magasinen.”
Kommentar:
Samråd har skett mellan planförfattaren och företrädare för tekniska
förvaltningen efter samrådsskedet rörande hanteringen av cykelvägar,
gångstråk och lekytor i planhandlingarna.
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Gång- och cykeltrafik
Genom att placera den sydliga gång- och cykelvägen nära bebyggelsen
skapas ett tryggt stråk som kan användas alla tider på dygnet. Dessutom
motverkar denna att de boende nyttjar naturmarken som tomt. Ett mindre
område för dike/slänt ryms inom G/C-vägens område.
I planen markeras ett enklare stråk norrut från planområdet. Detta kan i
framtiden byggas ut till gång- och cykelväg men kommer då att kräva
arkeologiska undersökningar. Längs med kyrkogården markeras ett
gångstråk. Övriga gångstråk markeras ej i plankartan under granskningen.
Naturmark och skolskog
Parkmarken i nordost ändras till naturmark såsom i intilliggande detaljplan.
Plats för lek markeras i område intill kv. Pekpinnen. Skolskogen bedöms inte
påverkas negativt av att gång- och cykelvägen passerar.
Dagvatten
Tekniska förvaltningen ansvarar för projekteringen inom planområdet och
har föreslagit två fördröjningsmagasin. Ett i norr som byggts ut i samband
med exploateringen framför kyrkogården och ett i sydost där det redan i dag
sker viss dagvattenhantering.
Bebyggelse
På samtliga fastigheter/tomter har en zon på 4 m markerats mot naturmark
där det endast får byggas uthus och garage.

Lantmäterimyndigheten
Under rubriken fastighetsrättsliga frågor står att fastigheten Kronhjorten 4
ska tillföras mark från Växjö 7:6 och Växjö 7.10.. Fastigheterna Kronhjorten
4 och Lodjuret 4 har reglerats ihop och omregistrerats till Växjö 7:111.
Därför ska det vara Växjö 7:111 som berörs fortsättningsvis.
Då denna detaljplan med efterföljande markreglering innebär att kvarteren
Kronhjorten och Renen kommer att fysiskt att hänga ihop vore det lämpligt
att dessa kvarter får ett och samma kvartersnamn.
I planbestämmelserna finns angivet att det i plankartan finns s.k. plussad
mark. Där går dock inte att finna någon sådan. Vilket gäller?
I övrigt har vi inga andra synpunkter.
Kommentar: Planhandlingarna justeras efter lantmäterimyndighetens
synpunkter.
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Region Kronoberg
”Region Kronoberg ser positivt på att planläggning av bostäder sker i Växjö
tätort för att möta behovet av nya bostäder. Region Kronoberg ser gärna att
barnperspektivet och barns perspektiv hade utvecklats ytterligare i förslaget
till detaljplan.
Enligt förslaget tas ett tätortsnära grönområde i anspråk för att omvandlas
till bostäder. Behovet av bostäder är visserligen stort men det är då
angeläget att värna och skydda de grönområden som lämnas kvar och att
tillgängligheten blir god.
Med utgångspunkt i klimatmålen i den regionala utvecklingsstrategin, Gröna
Kronoberg 2025, ser Region Kronoberg positivt på att det i nya
bostadsområden ges möjlighet till hållbara resor för boende samt att
uppvärmning av bostäder kan ske med förnyelsebara bränslen. Det är därför
positivt att möjligheten till att bygga passivhus eller plusenergihus kan
prövas i bygglovsskedet vilket nämns på sidan 11 i förslaget.
Region Kronoberg delar kommunens bedömning att busstrafik inte ska ske
genom området. Resenärer kommer att hänvisas till befintliga hållplatser på
Kungsgårdsvägen varför gång- och cykelvägar dit är av vikt att de blir bra.”
Kommentar: I kommunens översiktsplan har området pekats ut som
utbyggnadsområde för bostäder. Inom utbyggnadsområden finns förutom
bostäder och gator även lekplatser, grönytor och gång – och cykelvägar. För
naturmarken kommer skötselplan att tas fram av tekniska förvaltningen.

Växjö Energi Elnät
”Växjö Energi Elnät har tagit del av samrådet och har följande synpunkter:
Inom området finns idag framdraget en mellanspänningskabel med
tillhörande signalkabel. Ledningarna behöver flyttas vilket ska belasta
exploatören.
För att försörja området med elkraft behöver en ny transformatorstation
placeras enligt bifogad ritning. Stationen är cirka 2,5x3 meter och 2,6 m
hög. Inom fem meter frön stationen får inga byggnader uppföras.
I handlingarna står följande kring utformning av bland annat
transformatorstationer: “Stor hänsyn måste dock tas till gestaltning av
anläggningarna samt naturvärden och bebyggelse” De
transformatorstationer som kommer placeras i området kommer utformas i
plåt i enlighet med det vid tillfället gällande ramavtal med
stationsleverantör. Taket utformas med taklutning 10 grader i plåt. Val av
färg på transformatorstationer sker i samband med bygglovsansökan.

11 (32)

ÄRENDE
Dnr
2017-08-07

Om något ytterligare krav på gestaltning önskas ska kostnaderna för den
belasta exploatören.
Vi vill även lyfta fram utformningen av de befintliga
transformatorstationerna i området bland annat på fastigheten Växjö 7:10
och Hovs Skola 2.
I anslutning till planområdet finns även en 72,5 kV kraftledning i luft.
Kraftledningen omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter,
ELSAK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna
reglerar bland annat höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad,
brännbart upplag och parkeringsplatser. För att kunna bibehålla
ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras avkall
på el, person eller driftssäkerhet. Bland annat får markhöjden ej förändras
under eller invid ovannämnda luftledningar. 6 kap. 5 §
starkströmsföreskrifterna reglerar minsta tillåtna horisontella avstånd
mellan kraftledning och närmsta byggnad eller någon byggnadsdel. För en
ledning på 72,5 kV gäller ett minsta horisontellt avstånd på 10 meter från
yttersta fasledare på kraftledningen till närmsta byggnads del. För den
aktuella ledningen betyder det att från ledningens mitt till närmaste
byggnadsdel inte får understiga 15 m. 1 planen bör därför ett område för
luftledningen skapas inom vilken byggnader inte får uppföras.
Vi noterar att det planeras ett bullerskydd i anslutning till ledningen.
Utformningen av buller- skyddet får inte påverka markanvändningen under
ledningen så att den inte längre uppfyller gällande föreskrifter. För
närvarande enligt ELSÄK-FS 2008:1 gäller att fasledamas minsta höjd över
marken inte får understiga 7,2 m. Bullerskyddet ska utformas så att
underhåll och åtkomst av ledningen är möjlig. Samråd sker med Veab i god
tid innan utförandet av bullerskyddet påbörjas.”
Kommentar: Samråd kommer att ske med Veab innan arbete med
bullerskyddet påbörjas. Detaljplanens gräns är belägen ca 10 meter från
kraftledningen för att undvika de frågeställningar som kan uppstå med
luftledningar inom planlagd mark. Precis som Veab skriver så är utformning
och placering av transformatorstationer och andra byggnader för teknisk
försörjning en bygglovfråga.

Värends räddningstjänst
”Farligt gods-Norreden
Avståndet mellan områdets södra del till Norrleden är cirka 100 meter. Om
enbart små hus planeras i områdets södra del uppfylls RIKTSAMS
skyddsavstånd på 70 meter till farligt gods led.
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Tät skog och bullerskydd mot Norrleden är positivt vid utsläpp och
explosion.
Brandvattenförsörjning
Räddningstjänstens brandvattenbehov är 1200 1/min per brandpost i
anslutning till flerbostadshus med fler än 3 våningsplan och 600 1/min till
bostadshus lägre med 3 eller färre våningsplan. Vattentrycket bör ligga
mellan 1,5-7 bar. Avståndet mellan brandposterna bör inte överstiga 150
meter.
Framkomlighet och insatstider
Byggnaderna ska vara lätt tillgängliga för utryckningsfordon. Fordonen ska
kunna framföras åtminstone 50 meter från byggnadernas entréer, Eventuellt
kan betydligt kortare avstånd krävas till byggnaden om utrymningen baseras
på räddningstjänstens stegutrustning (sk. räddningsväg). Eventuella bommar
inom området ska vara öppningsbara för räddningstjänsten mfl.
Risker från verksamhetsområdet
I samband med bygglov och annan tillståndsprövning (t.ex. miljöfrågor)
inom verksamhetsområdet bör hänsyn tas till verksamhetens riskpåverkan på
omgivningen, främst avseende bostäderna i den västra delen av
planområdet.”
Kommentar:
Farligt gods
Endast villa/småhusbebyggelse planeras inom de södra delarna av
planområdet.
Brandvatten
Inom området planeras för bebyggelsen i upp till tre våningar. (Ett kvarter
för fyra våningar).
Risker
Planbeskrivningen kompletteras med att hänsyn till eventuella risker från
verksamheter inom området skall tas vid framtida lov och
tillståndsprövningar.

Kultur- och fritidsnämnden
”I grönstrukturprogrammet framhålls vikten av att våra invånare har
tillgång till olika grönområden från sin bostadsadress. Här lyfts bland annat
vikten att det finns en större sammanhängande ytor, på minst 10 ha ca 800
meter från den enskildes bostadsadress. Det aktuella planområdet tjänar
idag som ett sådant område, för såväl boende söder om Norrleden som
väster och öster om Kungsgårdsvägen. Det aktuella planområdet kan även
fortsättningsvis uppfylla dessa intentioner i hög utsträckning även om detta
område bebyggs, om stråken placeras rätt. Gång- och cykelvägen i skogen
13 (32)

ÄRENDE
Dnr
2017-08-07

söder om det planerade bostadsområdet, bör därför placeras längre söderut,
i nära anslutning till Norrleden. Detta innebär att den inte behöver skära
rakt igenom fornlämningsområdet eller området som används som skolskog
idag.
Skogen används idag av Norregårdskolan och Pilbäckskolan, om de får
längre avstånd till en större skog finns risken att de inte besöker den särskilt
ofta. För att hålla ihop området är det också viktigt att det gröna stråket
mellan bostadsområdet och verksamhetsområdet blir så brett som möjligt
och att även det kan upplevas grönt och rekreativt. Den del av skogen som
planeras bebyggas beskrivs idag med upplevelsevärden som skogskänsla,
rofylldhet, vilt, lekfull och kultur och historia. Till det kan också läggas att
det används för friluftsliv. För att i framtiden kunna finna dessa värden på
samma sätt kommer besökarna behöva ta sig allt längre norrut i
grönområdet. Därför bör tillgängligheten till detta område utvecklas.
Tillgången till spontanytor i denna del av Växjö är inte så väl tillgodosett
idag. Det aktuella planområdet skulle åtminstone behöva en öppen gräsyta
för spontanidrott.”
Kommentar: I kommunens översiktsplan har området pekats ut som
utbyggnadsområde för bostäder. För naturmarken kommer skötselplan tas
fram av tekniska förvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på hur frågorna om buller,
dagvatten och grönområden har behandlats i planförslaget. Nämnden
vidhåller dock följande synpunkter från tidigare skeden i planprocessen:
• De planerade bostäderna riskerar av bli störda av lukt från kyrkogårdens
komposthantering.
• Det är viktigt att möjligheten att cykla, utan omvägar och på
lättframkomliga cykelvägar, inte försämras.
Nämnden vill också påpeka att
• Under rubriken miljökvalitetsnormer bör texten kompletteras med den
nuvarande, kemiska statusen för berörda sjöar liksom miljökvalitetsnormen
för kemisk status.”
Kommentar:
Komposten
I granskningshandlingen förs in bestämmelse om att plank skall uppföras i
anslutning till komposthanteringen för att undvika problem med lukt och
buller.
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Miljökvalitetsnormer, MKN
Planbeskrivningen kompletteras rörande miljökvalitetsnormer enligt miljöoch hälsoskyddsnämndens synpunkter.

INKOMNA REMISSVAR FRÅN SAKÄGARE OCH NADRA
INTRESSENTER
UTAN SYNPUNKTER
 Norrängen 3


Renen 1



Villaägarna Kronoberg

MED SYNPUNKTER
Dessa kommenteras gemensamt ämnesvis efter alla synpunkter då de till stor
del berör samma frågor.
Björksätra 1 Boende 1
”Den skogen som är så viktig för boende här måste sparas. Det skall byggas
bostäder framför kyrkogårdsmuren. Då blir vi fler som skall ha tillgång till
naturen. Otänkbart med en ny gata och utfart mot Kungsgårdsvägen. Den är
redan överbelastad. Skulle bygget bli av trots protester måste utfarten bli
mot Älgvägen, det är ju ändå Norremark som expanderar. Dessutom blir det
mer buller med mer trafik.”
Björksätra 1 Boende 2
”Närmsta nybyggnad med BII-IV bebyggelse inkräktar på vår boendemiljö.”
Björksätra 1 Boende 3
”Vi som bor på Segerstadsvägen 60 vill ej att det byggs en cykelväg/
gångbana bakom vår tomt. Vi vill inte att det närmsta området ni vill bygga
på ska byggas. Vi önskar att ni lämnar kvar skogen i sin helhet bakom vår
tomt. Skogen är väl använd av alla och en fantastisk plats för lek, motion
eller bara finna ro.”
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Björksätra 1 Boende 4

”Framför samma synpunkter som gjordes på förra detaljplanen för detta
område. Bebyggelse på området närmast vår bostad markerat med BII-lV,
kommer att avsevärt inkräkta på vår boendemiljö. Att få ett flerfamiljshus
upp emot 15 meter högt, utanför altanen även om ca 10 meter lämnats utan
bebyggelse närmast tomtgränsen, inkräktar likväl väldigt mycket på vår
boendemiljö. Att förlägga ett flerfamiljshus här helt skiljt från det övriga
området ser osammanhängande ut och ger ett intryck av att "få in så mycket
som möjligt".
Vi önskar att markerat område nedan ej bebyggs. På så vis erhåller vi alla
en större skog, istället för smala remsor. Detta förhöjer boendemiljön för
alla.”

Björksätra 1 Boende 5
”Vi önskar att huset närmast oss inte byggs så det blir lite mer luft och skog
kvar. Om det byggs önskar vi endast 2 våningar då vi annars hamna mitt
emellan 2 höga hus. Vi hänvisar till N.N s inskickade bilaga.”
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Björksätra 1 Boende 6
”Undertecknad vill ha följande frågor besvarade.
Hur har kommunen tänkt lösa trafikfrågorna nu när det nya området
planeras?
Utfarten från Björksätravägen till Kungsgårdsvägen, skall den vara i
befintligt skick eller skall den bli trafikljus eller rondell?
Utfart från Vingavägen till Kungsgårdsvägen, hur skall den lösas. Som det
är nu så är det förenat med livsfara både för gående, cyklister och biltrafik i
rusningstrafik. Inte blir det bättre när trafiken ökar med den nya
bebyggelsen vid Hovshaga centrum och den planerade bebyggelsen vid
(Hovsdal) Hovshaga. All tung trafik som skall passera intill det nya området
under ett par års tid, hur har ni planerat för det?
Det är ju positivt att Växjö kommun planerar nya bostadsområden, men först
måste trafikfrågan lösas innan man börjar planera området
(Hovsdal)Hovshaga. Det går inte att göra halvblessyrer hur länge som helst.
Till slut kommer verkligheten i kapp med nödlösning som följd. Gör rätt från
början.”
Bläckhornet 3
”Vi bestrider följande punkter:
1. All bebyggelse över två våningar. (Se appendix 2)
2. All bebyggelse sydväst om den befintliga cykelvägen (Se appendix 2)
3. Att skogen tas ner samt all bebyggelse av tex tekniska byggnader i den
befintliga skogen.
1. All bebyggelse över två våningar
Vårt bostadsområde är ett villaområde bestående av mestadels
enplansvillor. Uppförandet av anslutande flervåningshus med fler än två
våningar kommer ha stor påverkan negativt genom att dominera över
befintlig bebyggelse. Områdets karaktär kommer förändras negativt. Höga
hus kommer få total insyn till omgivande villor och därmed blir vår hemfrid,
privata svär och integritet kränkt. Vår livskvalitet kommer påverkas negativt.
Se Plan- och bygglag (2010:900) kap 2, §9. Vi anser inte att detaljplanen tar
skälig hänsyn till befintlig bebyggelse Se Plan- och bygglag (2010:900) kap
2, §1 samt kap 4 §36.
2. Bebyggelse sydväst om den befintliga cykelvägen, Se appendix 2.
Alla tomter i området och i synnerhet de villor på Magistervägen och
Griffelvägen med tomter som vetter ut mot skogen påverkas väldigt mycket
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då de mister sitt insynsskydd då skogen huggs ned. Höga hus kommer få
total insyn in genom våra fönster och in på vår tomt. Därmed kränks vår
hemfrid och integritet. Se Plan- och bygglag (2010:900) kap 2, §9.
3. Att skogen tas ner samt all bebyggelse av tex tekniska byggnader i den
befintliga skogen.
Skogen är idag ett omtyckt rekreationsområde som höjer boendemiljön i
området. Det utger insynsskydd, minskar buller och bidrar till bättre luft och
biologisk mångfald. Det är en naturlig motionsplats samt lekplats för barnen
i området. Skogsområdet besöks regelbundet av närliggande skola och
dagis. Skogen höjer livskvalitén för både befintliga och nya boende. Genom
att ta bort skogen reduceras dessa kvaliteter väsentligt. Se Plan- och
bygglag (2010:900) kap 2, §7 punkt 3 och 4.
Förslag och synpunkter:


De fastigheter som uppförs närmast Magistervägen och Griffelvägen
skall vara enplanshus för att uppnå en naturlig övergång mellan
olika boendemiljöer.



Att kyrkogården flyttar sin återvinningsstation norrut och att fler
fastigheter planeras i områdets norra del.



Att man förtätar och uppnår en varierad boendeform genom att
bygga radhus. (se appendix 2)



Att lägre villor (enplans) planeras i västra och södra delen och högre
i östra och norra delen, Detta skulle bidra till att boende får fler
soltimmar på sina tomter då husen inte kommer skymma framför allt
kvällssolen.”
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BRF Björksätra
”1. Vi trodde att planärendet var utagerat efter tidigare förslag och
beslut.
2. Vi har inte haft några erinringar mot planerad bebyggelse norr om vår
fastighet där gator med avlopp mm. är färdigställt. Vad kommer dessa
fastighets ägare att tycka om planförslaget med ökad trafik, har dom erhållit
information och samrådsblankett. Hur kommer det att påverka prisbild och
försäljning av lgh?
3. Vi tycker att man med bebyggelse av detta område samt i anslutning till
Hovshaga centrum har exploaterat området tillräckligt. Några grönområden
med strövstigar måste finnas.
4. Trafiksituationen på Kungsgårdsvägen är redan i dag besvärlig. Vi vet att
trafikljusen kommer att ersättas av en större rondell. Trots det kommer
problemen att kvarstå särskilt vid rusningstid. Bygg ut Arabygatan.
5. Brf.Björksätras medlemmar kan inte godkänna planförslaget särskilt med
tanke att förslaget närmast vår förening kan bebyggas med byggnader
mellan 2-4 våningar.”
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Läseboken 3 (ej sakägare)
”Vi bestrider detaljplanen på nybyggnad av skogsområdet nära
Magistervägen
Som Europas grönaste stad kan det inte vara rimligt att hugga ner all skog
och bara lämna några enstaka träd. Det blir även väldigt mycket mer trafik
för oss som ska köra ut från Vingavägen och korsa Kungsgårdsvägen, när
det ska byggas så många bostäder i vårt område.
Vi är boende på Magistervägen 10 och håller med de boende på
Griffelvägen som här lämnar in ett överklagande på detaljplanen.”

Pekpinnen 1, Pekpinnen 2, Bläckhornet 1, Bläckhornet 5,
Bläckhornet 6, Bläckhornet 7, Läseboken 1, Läseboken 2
Skrivboken 1, Skrivboken 3, Kulramen 4, Skrivboken 2, Börjhem
1 (Namnlista)
Vi nedan namngivna fastighetsägare bestrider följande punkter:
• Alla byggnader högre än två (2) våningar. Nästan hela vårt bostadsområde
består av enplanshus. Mycket av vart insynsskydd försvinner då höga hus
byggs. Därmed blir var hemfrid, privata sfär och integritet kränkt och det
godkänner vi inte. Se 2 kap. 9 § Plan och bygglagen (2010:900), PBL.
• Att fastigheter byggs på västra sidan av den nuvarande skogsvägen. Se
bifogad karta. De tomter som ligger mot skogen förlorar sitt insynsskydd och
sin hemfrid, allt förändras. Ett så pass närliggande bostadsområde skulle
skapa mycket mer ljud, brus, sämre luft och framförallt ingen hemfrid. Se
nedan.
• Att skogen tas ner närmast vårt bostadsområde. Den har många värden för
oss närboende:
skapar god luftkvalitet, utgör bullerskydd, ger lugna promenadområden samt
frid och ro. Redan i dagsläget hör vi väg 25 väl och ibland når avgaserna
våra tomer. Skogen måste bevaras i största möjliga mån för att behålla en bra
boendemiljö. Det är därför vi bor här. För att kunna heta Europas grönaste
stad måste det gröna bevaras.
• Att det görs en prickad gång- och cykelstig i västra delen av planområdet i
anslutning till Pekpinnen. Den är alldeles för nära bebyggelsen och skapar
insyn samt stör de boende i hög grad. Använd den befintliga stigen österut i
området.
Synpunkter och förslag
Vi har följande synpunkter:
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• Bullerskydd skall sättas upp mellan det befintliga bostadsområdet och det
nya bostadsområdet samt längs industriområdet. Detta för att skapa så
mycket lugn som möjligt för samtliga boende. Bullerskyddet mot vägen som
redan är planerat måste självklart också uppföras.
• En väg skall byggas mellan området och industriområdet så att trafiken
underlättas vid Hovshaga centrum. Vid rusningstider är trafiken mycket tät
på Kungsgårdsvägen och det är svårt att komma ut redan nu från sidogator.
Kan de nyinflyttade sedan ta vägen via industriområdet underlättar det. Vi
anser även att det är betungande för miljön att stå på tomgång eller att köra
långa omvägar för att nå Norremark/östra Växjö. OBS! Farthinder måste
sättas upp på både östra och västra sidan av bostadsområdet så det ej blir en
genväg för de som har bråttom. Exempelvis blomlådor.
• En skogsinspirerad lekplats föreslår vi i nordvästra delen av planområdet
där det nu är planerat för bostäder (stora stockar ligger där redan). Skogen är
där mycket vacker och utgör goda möjligheter för barnen att fantisera och
leka. Stockar, stenar och annan skogsinspirerad lekutrustning föreslås. Se
gärna inspiration från Alingsås kommun, område Stadsskogen.
• På den stora tomten på norra sidan föreslår vi radhus.
• Ytterligare radhus eller tomter föreslås även på nordöstra sidan av det nya
bostadsområdet. Se karta.
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Bläckhornet 2
”Sammanfattande synpunkter och förslag
Undertecknade äger fastigheten Bläckhornet 2 som gränsar till det
planlagda området och vi vill framföra följande synpunkter på den
rubricerade detaljplanen:
1. Den byggnation av bostäder (två kvarter med 2-4 våningar) som planeras
närmast Magistervägen bör ta hänsyn till att:


hela det område som i naturinventeringen benämns “delområde 8”
borde tillmätas ett mycket högt naturvärde beroende på den rika
förekomsten av både djur (t.ex. större/mindre vattensalamander),
häckande fåglar (t.ex. rödstjärt) och rimligtvis också vedlevande
skalbaggar eftersom det finns rikligt med död ved i delområdet,



Växjö kommun skriver i sin guide Gröna Växjö att låta död ved och
döda träd att vara kvar kan vara den bästa åtgärden för att gynna
den biologiska mångfalden,



djur- och fågellivet i den södra delen av området behöver fri passage
till de skogs- och ängsmarker som finns på Hovshaga kyrkogård.
Detta är mycket viktigt för att behålla kärnområdet Hovsgöl-Evedal
intakt.

Vi menar att dessa synpunkter stöds av den argumentation som framgår i
avsnitten ”Naturvärden ur ett boendeperspektiv” och ”Naturvärden ur ett
grönstrukturperspektiv”.
Med tanke den användning som delområde 8 har redan idag, d.v.s.
promenadstråk, arena för naturupplevelser och natur- och skogsnära
område för barn- och skolgrupper, föreslås att inga bostäder byggs i
delområde 8 utan istället bör en naturlekpark eller liknade anläggas inom
delområdet, inkluderande t.ex. naturdammar för att gynna salamandrarna.
2. Den byggnation av bostäder (sju villatomter) som planeras omedelbart
öster om Griffelvägen bör inte genomföras. Detta för att ge djur- och
fågellivet i södra delen av Dp-området fri passage till de skogs- och
ängsmarker som finns på Hovshaga kyrkogård. Detta är mycket viktigt för
att behålla kärnområdet Hovsgöl-Evedal intakt. Vi menar att detta stöds av
den argumentation som framgår i avsnitt Naturvärden ur ett
grönstrukturperspektiv.
Naturvärden ur ett boendeperspektiv
Alltsedan vi flyttade in på Magistervägen 9 för drygt 25 år sedan har vi tyckt
om närheten till skogen eftersom det är en miljö som vi alltid förknippat med
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avkoppling, motion och inspiration. Det har gett oss möjlighet till
återhämtning genom promenader, jogging, bärplockning och olika
exkursioner inom den föreningsverksamhet som vi varit engagerade i och
som på längre sikt medverkar till att skapa ett grönare Växjö genom ett
vardagsengagemang. Detta vill vi även uppleva i fortsättningen, men vi vill
också att de flyttar in i det planerade bostadsområdet skall uppleva
detsamma.
Vi har året runt varit flitiga besökare i hela det område som ingår i
naturinventeringen, förutom delområde 14-17, och vill därför framföra våra
reflexioner som stöd för våra synpunkter ovan:
-De skogsområden som ligger närmast Magistervägen, delområde 3, 7 och
8, är livsmiljö för ett flertal fåglar och djur som trivs i blandad trädgårds/skogsmiljö. Dessa gynnas av att trädgårdarna i området är uppvuxna, de
flesta anlades i början på 90-talet och erbjuder skydd, mat och
häckningsförutsättningar, och att det finns kontakt med kontinuerliga
skogsområden. Vi har därför regelbundet lagt märke till häckning av svartvit
flugsnappare, rödhake, rödstjärt, talgoxe, blåmes, nötväcka, m.fl. Den
blandade miljön bestående av trädgårdar, blandskog och barrskog gör att
många fåglar regelbundet vistas i närheten av tomterna och under vintern
flockas många arter vid fågelborden; stjärtmes, koltrast, nötväcka, större
hackspett, skata, nötskrika, domherre, stenknäck, blåmes, talgoxe, entita,
talltita, svartmes, grönfink, gulsparv, m.fl.
-I norra delen av delområde 8 finns ett flertal stora ekstammar och lågor av
gran och björk som under några år legat på marken och förmultnat, vilket
har skapat förutsättningar för vedlevande insekter. Det är värt att notera att
ekstammarna inte uppmärksammats i naturinventeringen och därför kan ha
missats under Dp-planeringen. I delområde 8 och på angränsande tomter
ses regelbundet ekorre, igelkott, snok (ofta ett flertal samtidigt) och rådjur.
-Den norra delen av delområde 8 har också regelbundet besökts av grupper
med yngre barn från en näraliggande skola/förskola, vilket inte finns med i
den genomgång som görs i Växjös grönstrukturprogram och därför kan ha
missats under Dp-planeringen.
-I många år har vi också haft både större och mindre vattensalamander i vår
trädgårdsdamm och noterat fortplantning för båda arterna under ett flertal
år.
Salamandrarna har själva sökt sig till dammen och kommer förmodligen
från den stora dammen på Hovshaga kyrkogård, något som visar hur viktigt
det är att inte begränsa spridningsvägarna för olika arter, speciellt sådana
som är känsliga för miljöpåverkan eller habitatförändringar. Vi har också
vid många tillfallen hittat salamandrar under stenar och grenar i kanten av
vår tomt eftersom båda arterna ofta söker sig till sådana ställen under den
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tid som fortplantningen inte pågår. Det är troligt att salamandrar även kan
hittas vid de förmultnade ekstammar som ligger på flera ställen i norra delen
av delområde 8.
Skogsområdet som idag är sammanhängande, från skogen som börjar i
kanten på bebyggelsen vid Magistervägen/Griffelvägen till Domfällevägen,
är livsmiljö från många olika fåglar och djur som idag kan röra sig över
hela området, vilket får till följd att arter som man kan se dagtid i närheten
av Surmans rör och tallmossen under kvällar, nätter eller i tidig morgon
visar sig i närheten av eller t.o.m inne i villaområdet
Magistervägen/Griffelvägen; exempel är räv, rådjur, vessla, hare och någon
gång även kattuggla. Många fåglar rör sig hela tiden över hela
skogsområdet, t.ex. ormvråk, gröngöling, spillkråka, större hackspett,
ringduva, nötväcka, nötskrika, trädkrypare och någon gång syns även
sparvhök och kungsfågel intill bebyggelsen.
Naturvärden ur ett grönstrukturperspektiv
I Grönstrukturprogrammet för Växjö (2013) anges att barrskogarna runt
Växjö är bland de värdefullaste i länet, då inte mindre än 20 rödlistade arter
knutna till äldre barrskogar har påträffats runt staden. Hälften av de
rödlistade arterna har dessutom hittats under de senaste tjugo åren.
Ett av kärnområdena som anges i programmet är Hovsgöl-Evedal och i
detta inkluderas det område som berörs av den aktuella detaljplanen för
Hovsdal och området beskrivs som ett äldre barrskogsområde där hela ytan
består av gran- och tallskog. Utöver de delområden som redovisas i den
naturinventering som ingår som underlag till detaljplanen ingår också
Hovshaga kyrkogård i kärnområdet, värt att komma ihåg när
konsekvenserna av naturpåverkan från detaljplanen bedöms.
I nuläget är alltså den natur som berörs av detaljplanen ett väl
sammanhållet naturområde (med varierande naturvärde), men om
detaljplanen genomförs med nuvarande inriktning kommer detta område att
förminskas och fragmenteras, vilket leder till att:
-kärnområdets förmåga att skapa bra förutsättningar för spridningsvägar
mellan de olika delområdena försämras så att de djur och fåglar som finns i
området kan få det svårare att förflytta sig vilket så småningom kan leda till
en utarmning av djur- och fågellivet i området.
-det detaljplanelagda områdets betydelse för rekreation, skolors utnyttjande
av naturen i skolundervisningen och biologisk mångfald reduceras,
Enligt den genomförda naturinventeringen finns flera delområden som har
höga naturvärden, bl.a. delområde 3 och 8. 1 slutet av naturinventeringen
finns en kort redovisning om speciell hänsyn som bör tas vid en
exploatering. Intentionerna i denna redovisning relaterat till det
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detaljplanelagda området kan inte uppfattas på annat sätt än att det gäller
att vara försiktig med exploateringen av de berörda skogsområdena ur
rekreationssynpunkt och för att värna den biologiska mångfalden. Detta
tillsammans med den strävan som anges i Grönstrukturprogrammet efter att
bevara de stadsnära barrskogarna gör att det är svårt att uppfatta att
detaljplanen tagit hänsyn till intentionerna i naturinventeringen eller
ambitionerna i Grönstrukturprogrammet.”
Bläckhornet 4
”Samråd har tidigare hämtats in av kommunen för ovanstående område,
uppskattningsvis för ca 10 år sedan. Sedan dess har förslaget på detaljplan
överklagats och i viss mån förändrats.
För att förklara vår uppfattning om vad vi tidigare gett samråd till kommer
här en kort beskrivning.
I anslutning till det första samrådsinhämtandet genomfördes dialogmöten
med boende i nära anslutning till den planerade nybyggnationen.
I ett första förslag presenterade kommunen att villor skulle byggas med
tomter i direkt anslutning till befintliga tomter på Magister- och
Griffelvägen. Efter dialog med boende ändrade kommunen förslaget så att
en skärm av befintlig skog ska lämnas kvar mellan befintliga tomter och nya
tomter. Förslaget i övrigt var oförändrat, d.v.s. bortanför skärmen av skog
skulle det ges plats för nya villor. Området var redan då tänkt för blandad
bebyggelse, men kommunens löfte till ägarna av de befintliga tomterna på
Magister- och Griffelvägen var att bortanför den planerade skogsskärmen
skulle det bli ny villabebyggelse. Det är detta vi tidigare gett samråd till.
Nuvarande förslag
I det nya förslag som kommunen nu presenterar och vill ha samråd om har
man helt frångått löftet om att bygga villor närmast befintlig bebyggelse på
Magister- och Griffelvägen.
Nuvarande förslag ger också en ökad byggrätt på upp till4 våningar istället
för tidigare förslag som medgav 3 våningar.
Vi motsätter oss förslaget som det ser ut idag, då kommen bryter det tidigare
löftet om villor närmast befintlig bebyggelse. Vi motsätter oss också att
byggrätten ökas till 4 plan mot tidigare 3 plan.
Då vi valt att bosätta oss i området innan det fanns någon plan på
byggnation i närheten anser vi att det är viktigt att kommunen fortsätter att
ta hänsyn till att bevara boendemiljön och insynsskyddet för befintlig
bebyggelse så mycket man kan. Vi anser att kommunen gör det om man
fortsätter som de tidigare planerna med att behålla en skärm av befintlig
skog mellan befintlig och ny bebyggelse, samt att lägga tomter för
villabebyggelse närmast den befintliga bebyggelsen. Jämförbart med
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villabebyggelse kan vara kedje- eller radhus i ett eller två plan med egna
parkeringsmöjligheter, motsvarande den som finns på delar av
Segerstadsvägen, de blå husen).
Byggnation av flerfamiljshus i så nära anslutning till befintlig bebyggelse
som förslaget till ny plan visar, ger en helt ny boendemiljö för oss boende.
Det ger en direkt insyn även om man behåller en skärm av befintlig skog.
Insynen från ett flerfamiljshus på upp till fyra våningar kommer både från
sidan och uppifrån vilket är svårt att avskärma sig ifrån.
Flerfamiljshus ger också mer störningar än en villabebyggelse, då fler
människor samsas på mindre yta. Till det kommer det närhet för befintlig
bebyggelse av parkeringsplatser, lekplats, miljöhus och ev. andra
gemensamhetsanläggning.”
Renen 1
”Som vi upplever det så ska det inte byggas intill vårt katthem Älgvägen 18.
”
Fjällrenen 1-2
”Stena Metall AB har tagit del av samrådsunderlaget avseende förslaget till
detaljplan för Växjö 7:8 m.fl. (Hovsdal) Hovshaga och har följande
synpunkter,
Det aktuella området har tidigare varit föremål för beslut om detaljplan för
bostadsbebyggelse som upphävts av högre instans, i första hand med hänsyn
till de hinder som bostäder på den aktuella platsen kan innebära för
befintliga verksamheter i närheten. Vad bolaget har kunna utläsa av det nu
föreliggande förslaget så har ingen direkt förändring skett när det gäller
placeringen av bostäderna, däremot har en bullervall planerats i anslutning
till Stena Recyclings verksamhet på Stena Metalls fastigheter Fjällrenen 1-2.
Vad bolaget kunnat utläsa av samrådshandlingarna innebär vallen en något
förbättrad bullersituation vid de planerade bostäderna och med den
verksamhet som bolaget bedriver idag klaras bullerkraven för dagtid men
med mycket liten marginal medan kraven inte klaras kvällstid. Detta
förhållande innebär vidare att bolagets möjligheter att utveckla
verksamheten på anläggningen i Växjö kan förhindras.
Utifrån detta vidhåller bolaget sin tidigare framförda inställning att planen
inte bör beslutas i dess nuvarande form.”
Boende
”1.Trafiksituation
Det är oklart att utläsa från ny detaljplan 7:8 Hovsdal (2016-11-16} vilken
väg som är huvudled in till nytt område.
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Vi är oroliga för att all ny trafik från och till centrum kommer ledas in via
Segerstadsvägen och därmed öka trafiken avsevärt.
Vilken väg kommer vara in- och utfart till nytt område? (Egentligen hela det
nya området öster om Hovshaga centrum}
2. Muslimska skolan
a. Trafik för avlämning idag via Segerstadvägen och parkering ofta utmed
vägen. Skolan byggs just nu om så räknar med att det finns långsiktiga
planer på att bedriva skolverksamheten just i denna fastighet.
b. Frågan hänger ihop med ovan - kommer fortsatt trafiken gå via
Segerstadsvägen eller ny planeradväg/infart?
3. Naturområde
a. Dagens naturområde kommer helt eller delvis försvinna . Finns det
framtida planer på att ändra
detaljplan för nybyggnation även norr om detta område (e.x. Växjö 7:10}
4. Busslinjer
a. Vet ni om någon av dagens busslinjer kommer omdirigeras via nytt
område eller om närmaste busshållplats kommer förbli vid Hovshaga
centrum? (Anledning till fråga gäller även denna ökad trafik)”

Svenska kyrkan
”Växjö pastorat (252004-7701), begravningsutskottet har vid sammanträde
2016-11-28 §68 (bilaga 1) beslutat att i enlighet med följande lämna
yttrande över ovanstående samrådshandling.
Aktuellt området är del i den framsida och entré till Hovshaga
begravningsplats och till Hovshaga kapell/krematorium som behöver en mer
tydlig och planlagd form, därför är vår grundläggande inställning positiv till
förslaget (om nedanstående synpunkter beaktas) Hovshaga begravningsplats
är en särskild begravningsplats, beredd för samtliga trosinriktningar och
den enda inom Växjö kommun. Vid Hovshaga finns kapell (för samtliga
trosinriktningar) och krematorium. På området är även anlagt
huvudmannens transportorganisation för materialtransporter och
gravgrävning, verkstad för samtliga fordon och maskiner,
fastighetsförvaltning och ekonomi/personalbyggnader för skötseln av
begravningsplatsen. Sedan 2016 är hela administrationen av
begravningsverksamheten förlagd till Hovshaga begravningsplats, i det
nybyggda besökscentrumet Synpunkter sedan tidigare förslag på detaljplan
för området kvarstår enligt följande.
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1. Vi förutsätter att Ni för bostäder anger som en förutsättning i planen att
klockringning (som kan upplevas bullerstörande) förekommer vid
begravningsgudstjänster inom Hovshaga begravningsplats. Tider mellan
måndag till lördag enligt vårt begravningsschema kan förekomma.
2. Skötseln av begravningsplatsen inklusive gravsättningar pågår dagligen
måndag till lördag. Detta innebär maskinbearbetning och transporter nära
bebyggelsen 07.00 -17.00. Även detta bör anges som en förutsättning i
planen för bostäder.
3. Komposthanteringen föranleder buller, damm och lukt i varierande
omfattning under processen. Vid delar av året är den marginell men under
andra delar högst påtaglig. Vi förutsätter att detta beaktas och hanteras av
kommunen.
Samrådshandlingen redovisar positiva förändringar mot tidigare detaljplan
för området, förändringar som innebär större avstånd mellan vår
verksamhet (med skötsel av begravningsplatsen, klockringning samt
komposthantering) och planerad bebyggelse. Vi ser dock fortfarande en fara
i närheten till i första hand komposthanteringen men även i övrigt.
Vi ser därför det naturligt att vår tidigare samförståndslösning med plan för
bullerplank och utökad kompostyta kvarstår och inarbetas i planen.
Detta i likhet med det utkast till avtal som upprättades 2012-06-14 (bilaga 2)
med därtill hörande detaljplan daterad 2012-01-20 (bilaga 3).
Vi ser därför det naturligt att dessa frågor diskuteras och önskar därför ett
sammanträffande med Er snarast.”

KOMMENTARER TILL INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN
SAKÄGARE, BOENDE OCH ANDRA INTRESSENTER
Biltrafik
Vid planeringen av Hovshaga centrum och Hovsdal har trafikplaneringen
utgått ifrån att en ny angöring i form av en cirkulationsplats görs mot
Kungsgårdsvägen i höjd med Pomonavägen. Mot Älgvägen kommer det
endast att vara tillåtet med gång- och cykeltrafik.
Hovsdalsområdet kommer därmed att anslutas mot Björksätravägen.
Björksätravägens nuvarande utfart mot Kungsgårdsvägen stängs när
cirkulationsplatsen är genomförd. Segerstadsvägen ansluts till
Björksätravägen. Ingen anslutning kommer att ske mot Älgvägen i öster då
det finns risk för smittrafik mellan Hovshaga och Norremark. Dock kan
byggtrafik ledas via Älgvägen för att minimera störningen för de som redan
flyttat i området framför kyrkogården.
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Ur trygghetssynpunkt är det viktigt med bebyggelse längs vägen in till
området.
Angöringen till Muslimska skolan behandlas inte i denna detaljplan. Skolan
kan anslutas antingen via Björksätra-/Segerstadsvägen eller söderifrån via
Vinga-/Segerstadsvägen.
Gång- och cykeltrafik
I gällande detaljplan finns det illustrerat en gångväg i direkt anslutning till
Björksätra. Denna är dock inte utbyggd i dagsläget. Se karta.

I planförslaget finns det däremot en zon med 10 m naturmark innan den
föreslagna gång- och cykelvägen.
Planområdets utformning
Planområdets avgränsning och utformning har till stor del styrts av de givna
förutsättningar som finns med buller och risker från Norrleden, kyrkogården,
fornlämningar, verksamheter och ett större ledningstråk genom området.
Viss anpassning har gjorts av kvartersgränser mot fornlämningar.
Området Hovsdal är utpekat som utbyggnadsområde i kommunens
översiktsplan. Även i ett utbyggnadsområde finns det givetvis parker och
natur. Det aktuella området omgärdas av en stor del naturmark som
planläggs som just naturmark.
Byggnadshöjd/Våningsantal
Byggnadshöjden begränsas till två till tre våningar i de två områden som
ligger närmare befintlig bebyggelse. Två till fyra våningar behålls i kvarteret
närmast kyrkogården. För planerade villatomter är våningsantalet fortsatt
begränsat till två.
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Grönområdet/Naturinventering/Lekplatser
Flertalet fastigheter inom kvarteren Bläckhornet, Pekpinnen och Kulramen
nyttjar idag delar av området som är kommunal mark och som skall bli
naturmark som tomt. Denna zon bör återställas till naturmark för utgöra en
naturlig och tydlig avgränsning tillsammans med skogen gentemot
tillkommande bebyggelse.
Naturområdet har i stor utsträckning anpassats till två nord-sydliga och två
öst-västliga stråk. De delar som omfattas av fornlämningar och högre
naturvärden har i största möjliga mån placerats inom naturmark, dock är det
omöjligt att bevara all värdefull naturmark i ett utbyggnadsområde som
detta, vilket dessutom är utpekat i kommunens översiktsplan. Lämpligt
område för lekplats har markerats i plankartan inför granskningen. Detta ger
endast en möjlighet att uppföra lekplatser, inget krav.
En kompletterande inventering har gjorts inför granskningen för att
konstatera om bl.a. Större Vattensalamander finns inom området. I
inventeringen har både Större och mindre Vattensalamander hittats i privat
trädgårdsdamm och inom kyrkogården. Förslag till åtgärder kommer att tas
fram och samrådas med länsstyrelsen under granskningen. I planen har
område för åtgärder markerats med n1.
Området Hovsdal är utpekat som utbyggnadsområde i kommunens
översiktsplan. Även i ett utbyggnadsområde finns det givetvis parker och
natur. Det aktuella området omgärdas av en stor del naturmark som
planläggs som just naturmark.
Grönstrukturprogram och naturinventeringar skall ses som ett underlag men
det är i översiktsplan respektive detaljplan som slutlig avvägning mellan
olika intressen görs.
Påverkan på befintliga fastigheter
Hemfridszonen sammanfaller oftast med det som används som tomt. I
stadsmiljö är fastigheter/tomter för villabebyggelse dessutom oftast
väldefinierade genom häckar och staket där det är lätt att urskilja vad som är
kvartersmark och vad som är allmän plats.
Idag bedrivs normal skogsskötsel i området och det finns inget som hindrar
att den gallras eller kalhuggs. Genom detaljplanen planläggs del av skogen
som naturmark inom området. För denna görs en skötselplan för att
säkerställa kommande skötsel av denna.
Kyrkogårdens verksamhet
Planbeskrivningen kompletteras med informationen rörande klockringning
och skötsel av kyrkogården.
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I granskningshandlingen förs in bestämmelse om att plank skall uppföras i
anslutning till komposthanteringen för att undvika problem med lukt och
buller.
Överklagan/planprocessen
Detaljplanen har varit på samråd och nästa steg i planprocessen är att
detaljplanen ställs ut för granskning, då det åter är möjligt att inkomma med
synpunkter.
Under samrådstiden har det funnits möjlighet att inkomma med synpunkter
på det förslag som varit utskickat. Tidigare förslag är inte längre aktuella
utan det är detta utskickade förslag som är aktuellt och som kommunen nu
inhämtar synpunkter på.
Synpunkterna ställs samman i ett utlåtande där dessa kommenteras. Därefter
godkänns detaljplanen av byggnadsnämnden innan den lämnas över till
kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor
efter antagandet om ingen överklagat beslutet att anta denna. För att ha rätt
att överklaga planen skall man ha inkommit med synpunkter under samråd
och/eller granskning på det aktuella planförslaget. Ett överklagande
behandlas av mark- och miljödomstolen.
Lekplatser
Lekplatser får uppföras inom naturmark. Lämpligt område har markerats
med ”lek” i plankartan. I övrigt bör dessa inte anläggas inom områden
markerade med ”FORN” då det kommer ställas krav på arkeologiska
åtgärder i samband med byggnationen.
Störningar
I planförslaget föreslås ett bullerskydd intill Fjällrenens västra
fastighetsgräns samt längs Norrleden. Även i anslutning till kyrkogårdens
komposthantering föreslås ett skydd för att motverka både lukt- och
bullerproblem. Mellan bostadsområden finns det inga
bullerstörningsproblem och därmed är det inte aktuellt med några
bullerskydd där.
Bullerberäkningarna visar att gällande bullerregler uppfylls både gällande
buller från trafik och verksamheter.
Buss
Det är inte aktuellt att dra in busstrafik i området, utan hänvisning sker till
busshållplatser i anslutning till Kungsgårdsvägen.
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FÖRÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAGET EFTER
SAMRÅD


Fornlämningarna har markerats i plankartan och texten i
planbeskrivningen har uppdaterats.



Inventering av djur har gjorts och ett område inom naturmark, n1, har
avsatts för att gynna den biologiska mångfalden genom anläggande
av mindre damm och andra åtgärder.



Antal våningar i kvarteren närmast befintlig bebyggelse har sänkts
från II-IV till II-III.



Sträckningen av G/C-vägen i söder har justerats.



Planområdet har utökats österut genom att del av gata övergår till
kvartersmark i anslutning till kv. Bävern.



Norrängen 3 har utökats söderut.



Område för lek har markerats inom naturmark.



Bestämmelse har införts i plankartan om att bullerskydd skall
uppföras mot kyrkans komposthantering. Detta skall även fungera
som skydd mot eventuell lukt från komposten.



Kompletterande bullerberäkningar har gjorts rörande påverkan från
buller från Norrleden.

Dessutom har mindre justeringar gjorts rörande påverkan från buller från
Norrleden.

FÖRSLAG TILL BESLUT


Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut detaljplaneförslaget för
granskning enligt 5 kap PBL.



Planförslagets genomförande bedöms inte riskera att leda till
betydande miljöpåverkan.

STADSBYGGNADSKONTORET

Patrik Karlsson
Planarkitekt

Lars Wennerstål
Stadsbyggnadschef
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