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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Enligt Plan- och bygglagen skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan. För att säkerställa att
planen hålls uppdaterad kräver plan- och bygglagen att kommunfullmäktige tar ställning till
aktualiteten minst en gång under varje mandatperiod.
Översiktsplanen ska tydligt visa kommunens viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen och för
bebyggelseutvecklingen i hela kommunen. I aktualitetsprövningen redogörs för i vilken utsträckning
översiktsplanens intentioner fortfarande är aktuella med hänsyn till nya anspråk och förutsättningar.
Planens innehåll ändras inte genom beslutet.
Sedan den senaste Aktualitetsförklaringen (2014) har översiktsplanen kompletterats med en
fördjupad översiktsplan för Ingelstad (2016), ett tematiskt tillägg (LIS, 2014), samt andra strategiska
dokument som fördjupar och tydliggöra översiktsplanens intentioner (t.ex. Grönstrukturprogram för
orterna och Transportplan).

Sammanfattning
Översiktsplan för Växjö kommun kan anses vara aktuell men den har revideringsbehov med
anledning av stark expansionstakt och avsaknad av en långsiktig kommunövergripande strategi för
hela Växjö kommun.

•

Översiktsplanen för Växjö kommun (2005)

Intentionerna i översiktsplanen för hela kommunen är fortfarande aktuella men det finns ett
behov av att omarbeta översiktsplanen så att fördjupningar och tematiska tillägg avspeglas i
huvuddokumentet. Alla aspekter av utvecklingen av bebyggelse, trafik och grönstruktur kan då
integreras och utveckla översiktsplanen.
Att integrera aspekter av fördjupningar och tillägg i den kommuntäckande översiktsplanen skulle
förbättra förståelsen av översiktsplanen hos användarna. En fungerande översiktsplan kan
utgöra ett viktigt verktyg i arbete med processen att ”Utveckla och förvalta växande stad,
tätorter och landsbygd” och stödja arbetet med att skapa gemensamma strategier för ett
”Hållbar Växjö 2030”.
I översiktsplanen 2005 för Växjö kommun finns avsnitt som behandlar bl.a. Lammhult och Braås.
För dessa finns nu ett revideringsbehov till följd av förändrade förutsättningar.
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•

Fördjupad översiktsplan för Riksintresse rutnätsstaden (1992)

Den fördjupade översiktsplanen för rutnätsstaden är fortfarande ett viktigt stöd i bygglovs- och
planeringsarbetet, men på grund av den snabba stadsutvecklingen behöver dess riktlinjer och
intentioner utvecklas.

•

Fördjupad översiktsplan för Växjö stad (2012)

I grunden är en växande befolkning och expanderande näringsliv i Växjö stad en mycket positiv
utveckling, men den stora efterfrågan på mark för bostadsbyggande och näringslivsändamål
innebär också utmaningar. Riktlinjerna och intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för
Växjö stad är fortfarande aktuella, men det finns ett behov av att titta närmare på:
A. prioriteringsordning för angivna utbyggnadsområden
B. övergripande strukturer inom större områden
C. tillämpningen av översiktsplanens riktlinjer
D. utvecklingen av de fyra stadskärnorna i planeringsarbete

•

Vindbruksplan (2011) och LIS (2014) samt Fördjupad översiktsplan för Rottne (2010),
Fördjupad översiktsplan för Åryd (2012),Fördjupad översiktsplan för Ingelstad (2016),
Fördjupad översiktsplan för Gemla/Öja (2013)

Dessa delar bedöms vara aktuella och utan behov av revidering.

Ny lagstiftning och nytt planeringsunderlag
Inget av de lagändringar som genomförts sedan nya PBL infördes 2011 gör gällande översiktsplan
inaktuell i den meningen att den strider mot de nya bestämmelserna. Den nya ambitionen i PBL att
stärka ÖP:s strategiska roll och visa hur kommunen beaktar nationella och regionala mål, planer och
program gör att översiktsplanen i grunden (ÖP 2005) med fördel skulle behöva uppdateras och bli
mer strategisk.
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Aktualitetsprövning
Översiktsplanens delar
Översiktsplanen består av följande delar:
•

Fördjupad översiktsplan för riksintresset rutnätsstaden med Östrabo och Biskopsgärdet,
antagen 1992

•

Växjö kommun – Översiktsplan, antagen 2005,

•

Fördjupad översiktsplan för Rottne, antagen 2010

•

Vindbruksplan: Tematiskt tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen,
antagen 2011

•

Fördjupad översiktsplan för Växjö stad, antagen 2012

•

Fördjupad översiktsplan för Åryd, antagen 2012

•

Fördjupad översiktsplan för Gemla/Öja, antagen 2013

•

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Tematiskt tillägg till den kommunövergripande
översiktsplanen, antagen 2014

•

Fördjupad översiktsplan för Ingelstad, antagen 2016

Framtagna strategiska dokument som i helhet eller delar tydliggör eller fördjupar översiktsplanen:
•

Friluftsprogram (2017)

•

Energiplan (2017)

•

Planprogram Växjö västra verksamhetsområde (2017)

•

Grönstrukturprogram för orterna (2016)

•

VA – policy (2015)

•

Miljöprogram (2014)

•

Transportplan (2014)

•

Planprogram Sjöudden (2014)

•

Planprogram Norra Öjaby (2014)

•

Planprogram Telestadshöjden (2014)

•

Vision Norrtull, planprogram (2014)

•

Grönstrukturprogram Växjö stad (2013)

•

Klimatanpassningsplan (2013)

•

Landsbygdsprogram (2013)

•

Vision Trummen (2012)

•

Cykelvägplan (2009)
6

•

Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov (2009)

•

Stadsmiljöprogram för stadskärnan (2008)
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Översiktsplan Växjö kommun (2005)
Samtliga riksintressen och åtgärder inom riksintresseområden

2012 tillkom
stationen i Lammhult

2011 tillkom område
för vindbruk

2012 gjordes
riksintresseprecisering
2008 tillkom 2+1 väg

2011 tillkom 2+1 väg

2016, tillkom området för
vattenförsörjning Bergaåsen

2009 tillkom
2+1 väg
2006 - 2009 tillkom
2+1 och 2+2 vägar

2009 tillkom 2+2 väg

2008 tillkom
trafikplats (2+1 och
2+2 vägar)

2012 tillkom
stationen i Gemla

2013 tillkom
mötesspår i Åryd

2016 tillkom
mötesspår i Räppe
2011 tillkom trafikplats (2+1 och 2+2
vägar)

2005-2016 ombyggnad av bangården
2014 tillkom 2+1
väg
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Växjö kommun (ÖP 2005) Planer och färdigställda byggnader 2005 – 2017
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Växjö kommun (ÖP 2005) Förhandsbesked 2005 – 2017
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•

Aktualitet ÖP 2005
o

Planeringsförutsättningar tar plats och blandas med ställningstaganden
Planeringsförutsättningar tar ett stort utrymme och blandas med ställningstaganden
som det i denna generation av översiktsplaner ofta gör. Översiktsplanen bör endast
innehålla ställningstaganden. En del av ställningstagandena tillämpas medan vi borde
ta bort eller omformulera och tydliggöra andra.

o

Mer kunskap om våra riksintressen
Våra ställningstagande kring hur riksintressena ska tillgodoses fungerar i stort men
borde kunna vidareutvecklas då vi fått ökad kunskap, tex de fördjupade
beskrivningarna för kulturmiljöns riksintressen och riksintresseprecisering för
flygplatsen. Sedan 2005 har mindre områden för vindbruk och
dricksvattenanläggningen-Bergaåsen tillkommit som riksintressen.

o

Svårt att förstå vad som gäller och inte gäller
Det är generellt svårt att förstå vad som gäller i ÖP 2005 och vad som ersatts av
nyare delar. Ersatt eller kompletterat ÖP 2005 har; Växjö staden, Rottne, Ingelstad,
Gemla-Öja, Åryd, Vindbruk och LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

o

Många delar och ingen helhet
ÖP 2005 anger inte någon strategi för hur kommunen ska utvecklas som en helhet
utan beskriver utvecklingen med utgångspunkt från de olika delarna. Detta har
förstärkts då vi fortsatt att planera tätort för tätort men inte dess samband.

o

Bebyggelsetryck
Kartorna i denna aktualitetsprövning visar att det finns ett tryck på den rena
landsbygden runt staden och att ett mindre antal detaljplaner gjorts i våra tätorter.
Det stora bebyggelsetrycket har dock varit i staden. I ÖP 2005 ges begränsat med
inriktning för hur vi vill utveckla den rena landsbygden.

o

Regional övergripande utvecklingsstrategi saknas
ÖP 2005 innehåller en regional analys, lyfter betydelsen av regionalsamverkan och
för fram ett antal prioriterade åtgärder. Någon mer fysisk/rumslig strategi för hur
Växjö kommun ska utvecklas för att stärka regionen finns varken i vår översiktsplan
eller i andra regionala arbeten.
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Tematiskt tillägg
Vindbruksplan 2011

miljötillstånd beviljats
till 9 vindkraftverk,
max höjd 190m
tillståndsansökan
pågår, 6 vindkraftverk,
totalhöjd 250m

miljötillstånd beviljats
till 3 vindkraftverk,
max höjd 210m

tillståndsansökan
pågår, 10 vindkraftverk,
totalhöjd 220m
miljötillstånd beviljats
till 11 vindkraftverk,
totalhöjd 150m
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•

Aktualitet Vindbruksplan 2011

Planen pekar ut områden som är lämpliga för vindkraft, områden som inte är lämpliga för vindkraft
samt områden där vindkraft kan vara möjligt men i mindre skala.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har under 2017 utrett kommunal tillstyrkan av vindkraft,
s.k. veto. De båda myndigheterna föreslår att den kommunala tillstyrkan tas bort vilket skulle
innebära att översiktsplanen får en viktigare roll vad gäller kommunens syn på vindkraft. Förslaget
har varit på remiss men inget beslut har tagits.

Utvecklingen av tekniken medför att vindkraftverken blivit allt högre och med större effekt. När
vindbruksplanen antogs var en totalhöjd upp till 150 m det som oftast diskuterades, även om det inte
görs några höjdbegränsningar i vindbruksplanen. I skogslandskapen är nu en totalhöjd på 220 - 250
m vanligt. Det innebär att vindkraftverken får en större visuell påverkan och att ljud-, ljus- och
skuggpåverkan förändras. Vindkraftverkens högre höjd bedöms inte påverka lämpligheten för
etablering av storskaliga vindkraftsetableringar inom de områden som vindbruksplanen pekar ut som
lämpliga. Däremot är vindkraftverk med allt högre höjder mindre lämpliga inom de områden som
bedömts som möjliga för vindkraftsetableringar. Dock är de fortfarande möjliga för
vindkraftsetableringar i mindre skala.

Vindmätningar presenterades av Energimyndigheten under 2013 men bedöms inte förändra Växjö
vindbruksplanens bedömning av vilka områden som är lämpliga eller inte lämpliga för vindkraft.

Vindbruksplanen för Växjö kommun som antogs 2011 utgör ett bra underlag för prövning av
vindkraft.
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LIS 2014
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•

Aktualitet - LIS 2014
Antal ärenden som i samband med strandskyddsdispenser hänvisat till LIS-planen har sedan
den antagits varit relativt få. Endast 2-3 stycken bygglov, 3-4 stycken förhandsbesked och
fyra stycken detaljplaner har valt att använda LIS-planen som särskilt skäl för
strandskyddsdispens. Detta är endast 2-3 byggnationer per år. Detta kan inte anses bidra till
landsbygdsutveckling i någon större skala.

Ett problem är att det är svårt att hänvisa till landsbygdsutveckling i strandnära lägen
utanför de av planen utpekade områden. Att använda LIS-planen som särskilt skäl vid
strandskyddsdispens ses därför som relativt oflexibelt. Landsbygdsutvecklingen bör ses i ett
större perspektiv och inte begränsas till områden inom strandskydd.
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Växjö stad (FÖP 2012)
Övergripande karta - Detaljplaner, pågående planer och färdigställda byggnader,
2012 - 2017
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2014 antogs planprogram,
(bostäder, naturområden,
verksamheter m.m.)

2016 antogs detaljplan
(förskola)

2014 antogs planprogram (bostäder,
naturområden, verksamheter)

Planering pågår (bostäder,
verksamheter och
rekreationsområde)

2013 antogs detaljplan
(VA-anslutning)

Planering pågår
(bostäder)

2013–2015
byggdes bostäder
Planering pågår
(Naturreservat)

2012 byggdes
bostäder

2012–2016
byggdes bostäder

Planering pågår
(skola)

Planering pågår
(verksamheter)
Planering för
omvandling pågår

2017 byggdes
bostäder
Planering av den
övergripande
strukturen pågår

Planering pågår
(bostäder)

Planering pågår
(kontor)

2015-2016
byggdes bostäder

2014 antogs
detaljplan (kontor)

Planering pågår
(bostäder)

2017 tillkom
busskörfält

2014 antogs DP
(bostäder, m.m.)

Planering pågår
(kombiterminal)

Planering pågår
(handel,
verksamheter)

Planering pågår
(bostäder)

Planering pågår
(bostäder)

2014 antogs
detaljplan (bostäder)
2017 byggdes skola

Planering pågår
(verksamheter)

2014 antogs
detaljplan (handel)

2017 antogs DP för
(bostäder)

Planering pågår
(bostäder)

Planering pågår
(trafikplats)
DP pågår
(bostäder)

2013 antogs
DP (bostäder)

2015-2016
byggdes bostäder

2012 byggdes arenor
Planering pågår
(parkering)
2017 byggdes
bostäder och kontor
2014 antogs
detaljplan (hotell)
Planering pågår
(bostäder)

2016 antogs DP
(bostäder)

2015 antogs
DP (bostäder)

2015 antogs DP
(bostäder)

Planering pågår
(centrum)

2013 byggdes
bostäder

2013 antogs DP
(bostäder)

2014 antogs
DP (bostäder)

2017 antogs DP
(bostäder)

2014 antogs DP
(bostäder)
Planering pågår
(bostäder)
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2016 bildades
Naturreservat
för S.
Bergundasjön

Planering pågår
(parkering)
2014 byggdes
bostäder
2015-2017
byggdes bostäder

2017 antogs detaljplan (bostäder,
vård, verksamheter, m.m.)

Planering pågår
(bostäder)

2014 antogs DP
(bostäder)

Planering pågår
(bostäder)

Utredning pågår
(VA – verksamhet)

2014-2015 byggdes
bostäder
Planering av den övergripande
strukturen pågår

2013 tillkom busskörfält
2014 antogs DP
(centrum)

2016 – tillkom
snabbcykelväg

2015 antogs DP
(bostäder)

2012 byggdes
tennishall

2016 byggdes
verksamhet
(kontor)

Planering pågår
(handel)

2015 byggdes
verksamhet
(restaurang)

2017 antogs DP
(bostäder)

2016 antogs DP
(bostäder)

2013 antogs DP
(centrum)

2013-2014
byggdes bostäder

2017 antogs DP
(skola)

Planering pågår
(bostäder,
handel,
verksamheter,
m.m.)

2013-2017
byggdes bostäder

Planering pågår
(bostäder)

2014-2016
byggdes bostäder

Planering av den
övergripande strukturen
pågår

Färdigställda byggnader/ grönstruktureller infrastrukturåtgärder
Antagna planer
Planering pågår
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•

Aktualitet FÖP Växjö stad 2012

Planläggning, genomförande eller byggnation pågår i många av de utbyggnads- och
förtätningsområden som är utpekade i översiktsplanen. Översiktsplanens utvecklingsprinciper och
riktlinjer är fortfarande aktuella och betydelsefulla för att nå den önskvärda målbilden. Det finns
dock frågor som behöver uppmärksammas vid kommande arbete med levande översiktlig planering.
o

Det saknas prioriteringsordning för angivna utbyggnadsområden och föreslagna
åtgärder

Men anledningar av FÖP Växjö stads långsiktighet och väl tilltagna utbyggnadsområden
behöver vi belysa framtida exploateringskostnader och vilka åtgärder och som bäst leder
oss mot vår målbild och därefter föreslå prioriteringsordningar för planering och
genomförande skeden. Prioritering leder förhoppningsvis till större personal- och
konstandseffektivitet och ger tydlig riktning mot målbilden.
o

Övergripande strukturer inom större områden behöver framgå

De övergripande strukturerna inom större områden, nya utbyggnadsområden och
befintliga stadsdelar, behöver analyseras, beskrivas och illusteraras. På så sett får vi ett
helhetsperspektiv på områdena som kan bli underlag för flera framtida detaljplaner eller
byggnationer inom områdena.
o

Stärkt stöd för utveckling av de fyra stadskärnorna

Översiktsplanen har intentionen att de fyra stadskärnorna skall stärkas och utvecklas.
Stadsutvecklingen sedan FÖP antogs 2012 visar dock att intentionerna inte fått tillräckligt
genomslag i planerings- och genomförandearbetet ännu. Målbilden kring de fyra
stadskärnorna behöver förtydligas.
o

Tillämpning av översiktsplanens riktlinjer

Översiktsplanens riktlinjer och utvecklingsprinciper är fortfarande aktuella och
betydelsefulla för att nå målbilden, men den praktiska tillämpningen av dem behöver
analyseras. Det kan finnas skäl att revidera översiktsplanens utformning för att bättre
understödja tillämpningen av riktlinjerna och utvecklingsprinciperna.
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Växjö stad, Rutnätsstaden (FÖP 1992)

2002 antogs DP
(bostäder)
1993 byggdes bostäder

2017 antogs DP
(centrum)

2000 - 2012 byggdes
bostäder

Planering pågår
(bostäder, centrum)

1992 byggdes bostäder

2004 byggdes bostäder
2014 byggdes bostäder

Planering pågår
(bostäder)

Planering pågår
(bostäder)

2004 – byggdes
bostäder

2016 antogs DP
(bostäder)

2000 antogs DP

Bibliotek tillbyggnad

2015 – byggdes
skolbyggnad

1994 – byggdes bostäder

Planering pågår
(bostäder)

2007 – byggdes
restaurang

2015 – byggdes
församlingshem

2012 – byggdes
kontor

2015 – byggdes
kulturbyggnader

Planering pågår
(bostäder)

2016 – byggdes
kontor

2002 – byggdes
stationshuset

2015-2017 – byggdes
bostäder
Gräns för Riksintresset
Gräns för Riksintresset
kompletterande område

Färdigställda byggnader/ grönstruktureller infrastrukturåtgärder
Antagna planer
Planering pågår
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Aktualitet FÖP Rutnätsstaden 1992
På de snart 30 år som gått sedan den fördjupade översiktsplanen antogs har i grunden inte synsätt
och värderingar förändrats men det finns anledning till att uppdatera:
A. vilket årtionde som skall ingå i bedömningen kulturhistorisk värdefull bebyggelse
B. riktlinjer för förnyelse, eftersom mycket redan är genomfört
C. områdesriktlinjer (visioner)
Den fördjupade översiktsplanen för rutnätsstaden är fortfarande ett viktigt stöd i planeringsarbetet.
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Orterna
Lammhult (ÖP för Växjö kommun 2005)

Planering pågår
(bostäder)
Ny pendeltågshållplats 2012

Riksväg 30 genom samhället har
byggts om.
2010 antogs detaljplan
(parkering)
Planering pågår
(skola, idrottshall)

2008 fastställdes
naturvårdsområde med
skötselplan

Området Ekegärdsudden är
utpekat i LIS 2014 som lämplig
för bostadsbebyggelse

2009 antogs detaljplan
(verksamheter)

•

Aktualitet - ÖP Växjö kommun 2005, del. Lammhult

Under tidsperioden 2005 - 2017 har ett antal planerings- och infrastrukturåtgärder genomförts i
Lammhult. En av de viktigaste byggnationerna är en hållplats för pendeltåget som tillkom 2012.
Med anledning av de åtgärder och förändrade förutsättningar som skett sedan 2005 gör att
avsnittet om Lammhult behöver uppdateras.
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Ingelstad (FÖP 2016)

Planering pågår

2016 antogs
detaljplan (bostäder)

2016 antogs
detaljplan (bostäder)

2015 antogs
detaljplan (centrum,
bostäder)

2016 antogs
detaljplan (natur)

Planering pågår

•

Aktualitet - FÖP Ingelstad 2016

Den fördjupade översiktsplanen för Ingelstad utgör fortfarande ett bra underlag för planering
och utveckling av orten. Området Soltomtens framtida markanvändning, idag
utredningsområden, bör klargöras vid en revidering av översiktsplanen.
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Braås (ÖP för Växjö kommun 2005)
2016 – ändring av DP
(till skoländamål)

2005 - 2017 utvecklades
smalspårsområdet

Planering pågår
(reservat)

2013 byggdes bostäder
2005 blev stationshuset
en bostad
2014 antogs detaljplan
(bostäder)

Planering pågår
(handel)

•

Aktualitet – ÖP Växjö kommun 2005, del. Braås

Under tidsperioden 2005 - 2017 genomfördes ett flertal planeringsåtgärder i Braås.
Smalspårsområdet utvecklades under tidsperioden till ett viktigt stråk som länkar samman två
stora grönområden med centrum och ett nytt bostadsområde. Med anledning av de åtgärder
och förändrade förutsättningar som skett sedan 2005 gör att avsnittet om Braås behöver
uppdateras.
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Rottne (FÖP 2010)

2014 antogs detaljplan
(bostäder)

Planering pågår
(bostäder)

2011 – 2016
Idrottsplats utökades
Planering pågår (GC-väg)
2014 byggdes bostäder
Planering pågår
(bostäder)

•

Aktualitet - FÖP Rottne 2010

Den fördjupade översiktsplanen för Rottne utgör ett bra underlag för planering och utveckling av
orten. För närvarande planeras nya bostäder i Rosendalsområde. Under 2018 kommer två nya
GC-vägar att byggas i Rottne, mellan Rydet och Rottne samt utmed Bengtsgårdsvägen och
Löpanäsvägen.
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Gemla – Öja (FÖP 2014)

2016 byggdes bostäder

Planering pågår
(bostäder, förskola)
Planering pågår
(bostäder, förskola)

2012 – 2015
byggdes bostäder

•

Aktualitet - FÖP Gemla-Öja 2014

Den fördjupade översiktsplanen för Gemla-Öja utgör ett bra underlag för planering och utveckling av
orten. Riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för orten är fortfarande aktuella, men riktlinjer
för hur den centralt belagda Stocköparken ska integreras med omgivande bebyggelse skulle behövas.
Det är viktigt att tydliggöra en lösning på den planskilda korsningen i stationsområdet.
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Åryd (FÖP 2013)

Planering pågår (skola)

2013 byggdes
mötesspår

•

Aktualitet - FÖP 2013

Den fördjupade översiktsplanen för Åryd är aktuell och utgör ett bra underlag för planering och
utveckling av orten.
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Aktualitetsprövning – bilaga
Växjö kommuns översiktsplan

Planeringskontoret februari 2018
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Aktualitetsprövning - Bilaga
Nya anspråk och förutsättningar
Sedan 2005 har nya anspråk och förutsättningar t.ex. ny lagstiftning och nya utredningar upprättats.
Nya anspråk och förutsättningar beskrivs på nästkommande sidor. De nya anspråken och
förutsättningarna ska vägas mot intentionerna och viljeinriktningen i Översiktsplanen. Nedan
redovisas nya anspråk och förutsättningar på nationell, regional och kommunal nivå.
PBL och MKB, Ny plan- och bygglag, SFS 2010:900 (2011), likaså har det tillkommit nya bestämmelser
om att hänsyn ska tas till miljö- och klimataspekter
samt möjligheterna till avfallshantering och elektronisk kommunikation.
Nya PBL trädde i kraft 2 maj 2011. Den kommunomfattande översiktsplanen antogs 2005. Med
undantag för de orter som fått nya fördjupningar sedan 2010 (Växjö stad, Åryd, Gemla-Öja och
Ingelstad) och de områden som berörs av tilläggen (Vindbruk och LIS-områden) gäller således en
översiktsplan som upprättades när ÄPBL gällde. Den viktigaste ändringen i ÄPBL efter år 2005 var
bestämmelsen om att områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) ska framgå
av ÖP (infördes 1 juli 2009).
De viktigaste förändringarna angående översiktsplanen när nya PBL infördes handlade om att stärka
dess strategiska rollen. Detta gjordes genom nya bestämmelser om
• att ÖP ska ”ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön” (3 kap 2 §).
• att ÖP ska visa hur kommunen beakta nationella och regionala mål, planer och program (3 kap 5 §
4 st).
Därtill att det ska framgå hur den byggda miljön ska utvecklas, bevaras och användas.

Slutsats
Inget av de lagändringar som genomförts sedan nya PBL infördes 2011 gör gällande översiktsplan
inaktuell i den meningen att den strider mot de nya bestämmelserna. Det gäller inte minst nya PBL:s
ambition att stärka ÖP:s strategiska roll, vilket uttrycktes i kraven på att ÖP ska ange inriktningen för
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön (3 kap 2 §), och visa hur kommunen beakta
nationella och regionala mål, planer och program (3 kap 5 § 4 st), som infördes med nya PBL 2011.
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Övriga Nationella anspråk och förutsättningar:
Europeiska landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen godkändes av Sverige 2 maj 2011. Konventionen syftar till att
förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Den syftar också till att främja
samarbetet kring landskaps frågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets
delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin
vardag och på sin fritid. Ratificering innebär att landet förbinder sig att inarbeta konventionens
intentioner i sin nationella lagstiftning och politik. Däremot kan inte myndighetsbeslut fattas med
stöd av konventionen.
Vattendirektivet
Europeiska gemenskapens ramdirektiv för vatten – Vattendirektivet – är en lagstiftning som gäller
unionens ytvatten, grundvatten och kustvatten. Direktivet innebär bland annat att i princip alla
vatten ska ha ”god vattenstatus” 2015 och att inga vatten får försämras. Den kommunala
översiktsplanen är ett grundläggande instrument för översiktlig planering av vattenresurserna.
Vattendirektivet omnämns i översiktsplanen men vid den tidpunkt då planen upprättades var det
oklart vad direktivet skulle betyda för den kommunala planeringen. Idag finns åtgärdsprogram och
förvaltningsplaner från vattenmyndigheten att förhålla sig till. Det kan handla om att beskriva frågor
om risker för översvämningar, skred, vattenbrist, diffusa utsläpp, transport av farligt gods, täkter,
radon och deponier som kan påverka vårt vatten.

Miljökvalitetsnormer för vatten
December 2016 beslutade Vattenmyndigheternas vattendelegationer om nya miljökvalitetsnormer.
Målet är att alla vatten ska nå minst god status under perioden 2015-2027. Vissa vatten har fått en
lägre miljökvalitetsnorm än god status, vilket då motiverats. Åtgärdsprogrammet beskriver de
övergripande åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska
uppnås i tid. Åtgärderna som beskrivs i programmet riktar sig till myndigheter och kommuner.

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt till att uppfylla krav
som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, Luftkvalitetsförordningen (2010:477).
Handboken Luftguiden kommer att uppdateras under 2018 till följd av de nya föreskrifterna (NFS
2016:9) Detta ska beaktas vid framtagande av ny översiktsplan.
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Kulturmiljömål
I och med propositionen Kulturmiljöns mångfald (2012/13:96) antog riksdagen under 2013 nya mål
för det statliga kulturmiljöarbetet. Målen är formulerade som att det statliga kulturmiljöarbetet ska
främja ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och
upplevelser, och en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till
vara i samhällsutvecklingen.
Klimatförändringar
Förändringar i plan- och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2008 och förändringar i den nya Planoch bygglagen som trädde i kraft 2 maj 2011 innebär att risken för olyckor, översvämningar och
erosion har lagts till som kriterier för kommunens lämplighetsprövning i 2 kap. 3 § PBL och utgör ett
av de fem områden som utgör föremål för Länsstyrelsens överprövning av kommunala beslut enligt
PBL. Av detta följer bl.a. att risken för översvämningar och erosion ska behandlas i översiktsplanen.
Bakgrunden till ändringarna i PBL är behovet av att konsekvenser av klimatförändringar inkluderas i
planeringsprocessen.

Lag om kommunernas bostadsförsörjning
De ändringar som Regeringen föreslog i propositionen En tydligare lag om kommunernas
bostadsförsörjning 2012/13:178 trädde vid i kraft den 1 januari 2014, vilket innebär ett ökat ansvar
för kommunerna att utarbeta riktlinjer för bostadsförsörjningen. I plan- och bygglagen görs även en
ändring där ett tillägg görs under allmänna intressen i vilken bostadsbyggande lyfts in.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Lagändringen innebär att betydelsen av en
god bostadsförsörjning betonas tydligare. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas
av kommunfullmäktige varje mandatperiod och även utgöra underlag för kommunens översiktliga
planering. Växjö kommun har ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram som avser perioden 2017-?.

Regionala förändringar och förutsättningar:
Riksintresse – Åsnen
Idag är sjön Åsnen riksintresse för friluftsliv och det pågår arbete för att skapa en nationalpark som
inkluderar delar av Åsnen. Åsnenområdet är upptaget i översiktsplanen för 2005 och är alltså
beaktad. En ny avgränsning av en framtida nationalpark kan komma att påverka verksamheter och
bostadsutbyggnad i denna del av kommunen.
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Riksintresse för vattenförsörjningen
Växjö kommuns vattentäkt Bergaåsen med tillhörande anläggningar, såsom råvattenledningen till
Växjö från Bergaåsen, är riksintresseområde sedan 16 september 2016. Vid en översyn av den
kommunomfattande översiktsplanen ska detta uppmärksammas och riktlinjer utarbetas.
Regionala bilder
2014 sammanställdes Länsstyrelsen i Kronobergs län planeringsunderlaget ”Regionala bilder”. Det är
konkreta kartbilder framtagna med GIS-teknik som ska bidra till att visa regionala samband, ge
regionala överblickar och visa på tillstånd och utvecklingstrender i länet. Underlaget belyser länets
planeringsförutsättningar och kan användas i kommunernas översiktliga planering. Syftet är att bidra
till det regionala perspektivet och en omvärldsanalys samt att stärka en mellankommunala samverkan. Underlaget stödjer kommunens arbete med den översiktliga planeringen och med planeringen
av större exploateringsföretag i kommunen som har mellankommunal och regional påverkan.
Samtidigt visar den regionala bilden på interkommunala skillnader och förändringar över tid vilket
utgör ett värdefullt underlag för den översiktliga planeringen.
Regionalt utvecklingsprogram
Den regionala utvecklingsstrategin (Gröna Kronoberg 2025) för Kronoberg län 2015-2025 (RUS) är
vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling. Strategins aktualitet prövas vart fjärde år.
Utgångspunkten är att RUS är ett verktyg som ska bidra till att uppnå målen med den regionala
tillväxtpolitiken genom att skapa bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling. EU 2020 och
den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 är vägledande för RUS.
Samordning mellan RUS och kommunernas översiktsplanering eftersträvas särskilt.
Riksintressepreciseringar för kulturmiljö
Sedan 2007 har åtta riksintressena fått preciseringar. Preciseringarna innebär att riksintressets
ursprung och värden beskrivs mer grundligt, vilket skapar en bättre insikt och förståelse hos såväl
lokalbefolkning som i den kommunala planeringen. De preciseringar som gjorts behandlar Växjö stad,
Bergkvara, Billa-Hemmesjö, Dädesjö, Hult-Sandsjö-Ormesberga, Jät, Lädja-Rösås samt IngelstadTorsås-Torsjö.
Riksintresseprecisering för Smålands Airport
2012 sammanställdes en precisering av riksintresset för flygplatsen i Växjö. Preciseringen innebar att
man på underlag av bullerkarteringar kunde göra avgränsning för befintliga verksamheter och för
framtida utökningar av dessa. Preciseringen förändrar förutsättningarna för del Växjö stad i
Översiktsplanen, i avsnittet om utbyggnadsprojekt. Växjö flygplats är utpekat som riksintresse för
den civila luftfarten. Riksintressebegreppet innebär att det inte bara är flygplatsområdet som ska
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skyddas för påtaglig skada utan också de omgivande influensområdena för buller, hinderskydd och
flygprocedurer.
Den geografiska utbredningen av riksintresseområdet för en flygplats med en rullbana utgörs i regel
av ett schablonmässigt område med 500 meters utbredning i sidled räknat från rullbanans
centrumlinje ut till ett avstånd längs banans förlängning om 1500 meter från bantröskeln med därtill
tillhörande planerade banförlängningar.

Kommunala förändringar och förutsättningar:
Grönstrukturprogram
Programmet är ett gemensamt planeringsunderlag och en idébank att använda i stadsplaneringen
och i förvaltningen av stadens grönytor. I varje enskild planeringsprojekt som berör stadens utemiljö
ska grönstrukturen värdens vägas samman med övriga intressen. Grönstrukturprogram har gjorts för
Växjö stad samt för alla kommunala delcentra.
VA-Plan
Växjö kommun antog genom Kommunfullmäktige en VA-policy år 2015. Policyn ger ramverket till
Växjö kommuns VA-plan, vilket är det övergripande begreppet och samlingen av dokument för VAplanering. Vissa dokument inom VA-planen är fortfarande under arbete, så som
dagvattenhandboken som förväntas att antas under 2018.
Kommunstyrelsen (planeringskontoret) ansvarar för att uppdatera VA-översikten vid behov/i
samband med översyn av ÖP.”
Nationella transportplanen
I den nationella transportplanen 2014 - 2025 som fastställdes av regeringen 2014 lyfts riksväg 25
fram där Österleden blir en ny vägsträckning samtidigt som Fagrabäcksrondellen utvecklas till en
trafikplats. Snart beslutas nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
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