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Ivansson Kerstin Byggnadsnämnden

Planarkitekt

Tel. 0470- 436 67

Utlåtande
Öjaby 1:17, Öjabymotet, Öjaby i Växjö kommun
Detaljplan för industri,godkännande

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN STADSBYGGNADSKONTORET

Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2020-03-02 och
överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen.

Med hänvisning till utlåtandet daterat 2020-03-02 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av planförslaget än de justeringar som redovisas i
utlåtandet.

BAKGRUND

Detaljplanens syfte är att skapa ett grönt attraktivt verksamhetsområde med en
utformning som främjar mänskliga möten och möjliggör för en bred variation av
verksamheter som har god tillgänglighet och flexibla tomter för framtiden.

Växjö kommun har brist på attraktiv verksamhetsmark och för att

kunna fortsätta utveckla näringslivet krävs det att mer

verksamhetsmark skapas. Enligt nuvarande målsättningar ska

kommunen ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i

beredskap. En övergripande struktur har tagits fram i form av ett

planprogram som bär namnet Växjö Västra Verksamhetsområde,

daterat 2017-04-11.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07 § 49 att ge byggnadsnämnden i

uppdrag att ta fram en detaljplan för verksamhetsmark inom en de

aktuella fastigheterna i Öjaby.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Detaljplaneförslaget har under perioden 2019-12-02 tom. 2020-01-12, enligt 5 kap. 18
§ plan- och bygglagen, varit utsänt till sakägare samt statliga myndigheter och
kommunala förvaltningar för granskning. Under samma tid har
granskningshandlingarna också funnits tillgängliga på stadsbyggnadskontoret, Växjö
kommuns kontaktcenter, Stadsbiblioteket samt digitalt på Växjö kommuns webbsida.
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YTTRANDE UTAN ERINRAN

Polismyndigheten

Polismyndigheten har tagit del av handlingarna i ärendet och har inget att erinra.

YTTRANDE MED SYNPUNKTER

Länsstyrelsen i Kronobergs Län

SAMMANFATTNING
Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanens upplägg och struktur har bearbetats
grundligt. Till planförslaget har både nya och kompletterande utredningar tillkommit.
I planbeskrivningen finns tydliga kopplingar till dessa dokument samt till den
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB.n). Detta underlättar förståelsen och
läsbarheten av planförslagets helhet. Kommunen redogör för ett genomförandes
påverkan på naturvärden, dagvatten, Ålabäcken, samt de berörda riksintressena för
kulturmiljö, vägar och flygplatsen. Tillägg och justeringar har gjorts i
planbeskrivningen och på plankartan efter samrådet.
Länsstyrelsen anser i likhet med Trafikverket att de redovisade totalhöjderna på
plankartan måste ändras och anpassas till hinderytorna för att exploateringen inte
ska riskera att medföra påtaglig skada på riksintresset Växjö flygplats.

GESTALTNING
Länsstyrelsen saknar fortsatt en närmare redovisning av hur området kan gestaltas
utifrån syftet att vara ett attraktivt område med god tillgänglighet. I samrådet
efterfrågade Länsstyrelsen illustrerade exempel på hur området kan se ut efter ett
genomförande. Kommunen påtalade i samrådets planbeskrivning att ett
kvalitetsprogram skulle upprättas. Detta har inte bemötts i samrådsredogörelsen
eller redovisats i granskningshandlingen.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har låtit upprätta en MKB enligt 6 kap
miljöbalken till planförslaget. De sakområden som tagits upp och konsekvensbedömts
i MKB:n stämmer överens med våra synpunkter i samrådet.
Kommunens bedömning i MKB:n är att ingen påtaglig skada uppstår på de berörda
riksintresseområdena för kulturmiljö eller för kommunikationer.
Tillräcklig hänsyn bedöms även ha tagits till Växjö flygplats och dess fortsatta
verksamhet.
Länsstyrelsen hänvisar här till Trafikverkets synpunkter till riksintresset Växjö
flygplats där nuvarande utformning alltjämt får stora konsekvenser på flygplatsens
nyttjande och framtida utveckling.

FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML)
På plankartan finns en separat karta som redovisar vilka delar av planområdet som
omfattas av fornlämningar samt en upplysning om att fortsatta utredningar och
tillstånd krävs innan åtgärd. Länsstyrelsen uppmärksammar här att ett område med
fossil åkermark (L2019:3855) saknas och behöver adderas till illustrationen.



Dnr PLAN.2017.206

2020-03-02

STADSBYGGNADSKONTORET 3 (19)

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18

Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662

E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se www.vaxjo.se

Länsstyrelsen kan även informera om att en slutundersökning av kvarvarande
fornlämningsområden är planerad till våren 2020. Innan slutundersökningen kan
påbörjas måste detaljplanen ha antagits.

NATURVÄRDEN
Länsstyrelsen konstaterar att innehållet i planens naturinventeringar på ett tydligt
sätt har integrerats i planbeskrivningen och i MKB:n. Kommunen har till
granskningen också låtit ta fram ett PM som redovisar en bedömning av Ålabäckens
värde som livshabitat och lekmiljö för fisk.
Avseende fyndet av nattviol strax norr om planområdet hänvisas fortsatt till våra
tidigare synpunkter om att berört område inte får exploateras och att skyddsområdet
ska bibehålls på det sätt som har beskrivits i planen. Vid ändringar som kan påverka
nattviolen ska Länsstyrelsen kontaktas.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN OCH GOD BEBYGGD MILJÖ
Tidigare efterfrågad dokumentation och värdering av torpbebyggelsen vid Gullhalla,
och dess kulturhistoriska värden har inte tillförts ärendet. Till torpet som är ett av de
äldsta i området, från 1799, hör bland annat en ladugård och en jordkällare.

TRAFIK OCH GATUANSLUTNINGAR
Trafikverket har lämnat synpunkter till ärendet. Nedan görs en sammanställning av
dessa gällande planområdets utformning. Trafikverkets synpunkter redovisas även
under rubrik Väg 25 och väg 30 och Växjö flygplats. Trafikverkets yttrande i sin
helhet finns hos kommunen.

En översyn behöver göras av de redovisade gränsdragningarna mot allmän väg
avseende den södra cirkulationsplatsen, vägområdet för riksväg 25 med plats för
viltstängsel, samt för en eventuell förbifart vid byggnation av gångtunnel.
Plankartan och dess bestämmelser behöver ses över när det gäller reglering av GC-
porten under riksväg 30. Befintliga ledningar i vägkanten måste kunna flyttas när
cirkulationsplatserna byggs. Det är angeläget att planbestämmelserna inte utgör
hinder för ett sådant förfaringssätt.

Den redovisade gränsdragningen mellan väg och gata väster om de båda
cirkulationsplatserna uppfattar Trafikverket som oklar. Trafikverket påtalar att gräns
mellan kommunal gata och statlig väg avgörs enligt väglagen i kommande beslut
typfall 1. Vanligt är att gräns läggs i anslutning till refug.

”Genom att en fyrvägskorsning bildas vid de nya gatuanslutningarna på Härlövsvägen
är det av trafiksäkerhetsskäl angeläget att denna korsning annonseras tydligt med
refuger eller liknande. Risk finns annars för farlig genomkörning av trafikanter från
ena sidan av verksamhetsområdet till den andra sidan.”

Trafikverket anger fortsatt att de delar som skall vara statlig väg måste anges som
VÄG i detaljplanen inklusive de väganordingar som krävs för vägens bestånd.
Vägområdet bör därför breddas upp ytterligare i detaljplanen för denna sträcka av
Härlövsvägen.

PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT 11 KAP 10 § PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 KAP MILJÖBALKEN (MB)
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Väg 25 och väg 30
Planområdet gränsar till både riksväg 25 och till riksväg 30 som är av riksintresse för
kommunikation. I detaljplanen föreslås två nya anslutningar till riksväg 30 i form av
nya cirkulationsplatser.
Trafikverket skriver i sitt yttrande: ”Med stöd av tidigare genomförd
åtgärdsvalsstudie har Trafikverket och Växjö kommun tidigare kommit överens om
att dessa båda cirkulationsplatser är en lämplig lösning för anslutning av planområdet
till det statliga vägnätet.”

Växjö flygplats
Växjö flygplats utgör riksintresse för kommunikation. I den södra delen av
planområdet finns anslutning till Växjö flygplats, till viss del inom Växjö flygplats
inflygningszon. Detaljplanens anpassning till flygplatsen och dess möjliga framtida
utveckling är en synnerligen angelägen fråga. Trafikverket har lämnat synpunkter
enligt nedan:

”Inom den del av riksintresseområdet som ligger under ”inflygningstratten” föreslås i
detaljplanen relativt omfattande exploatering som måste betecknas som mer än vad
som omnämns i riksintressepreciseringen som vad som ”undantagsvis kan
accepteras”. ”

Trafikverkets uppfattning är att försiktighetsprincipen borde tillämpas när det gäller
etablering av bebyggelse under ”inflygningstratten” inom det avgränsade
riksintresseområdet. Se vidare Trafikverkets synpunkter avseende flyget nedan samt
under rubrik Riskanalys.

Byggnadshöjderna i konflikt med hinderhöjden
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande om att de i planförslaget angivna
byggnadshöjderna behöver ses över då de kommer i konflikt med, dels de
hinderkurvor som gäller för den nuvarande banan, men framförallt med den framtida
förlängda banan.

Nedan anges delar av Trafikverkets synpunkter under rubrik Hinderhöjd:

”För reglering av totalhöjd för verksamheter under ”inflygningstratten” måste hänsyn
tas till både de höjdangivelser som gäller för nuvarande bana och till eventuell
framtida banförlängning. De i planförslaget angivna höjderna kommer i vissa fall i
konflikt med de hinderkurvor som gäller.”

Trafikverket har till sitt yttrande bifogat en kartbild där hinderkurvorna vid en
framtida banförlängning lagts in och en kartbild där konfliktytorna är gulmarkerade.
En höjdsättning av marken behöver även redovisas i plankartan för att säkerställa att
byggnadshöjderna inte överskrids.

”Av planhandlingen bör det av planbestämmelserna tydligt framgå att begränsningen
av totalhöjden inte enbart gäller byggnader utan också andra typer av byggnadsverk
såsom master etc.” Se Trafikverkets yttrande i sin helhet.
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Länsstyrelsen anser i likhet med Trafikverket att de redovisade totalhöjderna på
plankartan måste ändras och anpassas till hinderytorna för att exploateringen inte
ska riskera att medföra påtaglig skada på riksintresset Växjö flygplats.

Bergkvara [G 26]
Planområdet ligger strax öster om den norra delen av en kulturmiljö av riksintresse,
Bergkvara [G 26]. Länsstyrelsen framförde till samrådshandlingen att planförslaget
behövde förtydligas med en redovisning och resonemang för hur avsaknad av
insynsskyddade partier mot väster och söder ev. skulle påverka riksintresset.
Planområdets utkanter är betecknade som naturmark där gång- och cykelvägar kan
anläggas och dagvatten ska hanteras. De skogbevuxna partierna utanför planområdet
ingår i modernt skogsbruk. Försvinner dessa skogsområden, kommer planerad
bebyggelse att visuellt påverka riksintresset. Vidare påtalade Länsstyrelsen vikten av
att påverkan på och konsekvenser för berörda riksintressen utreds och analyseras på
ett tidigt stadium.

Kommunen har i granskningshandlingen delvis redovisat efterfrågad information och
konstaterar att planen innebär en viss risk för påverkan på riksintresset. De tilltänkta
byggrätternas tillåtna höjd kan medföra att de delvis kan bli synliga från
torplandskapet inom riksintresset. Kommunen har dock bedömt risken att planerad
bebyggelse skall dominera siktlinjen som liten då tät vegetation och en höjd skiljer
planområdet från riksintresset. Vegetationen är i detaljplanen fastlagd som NATUR.
Gällande vyer och siktlinjer i den södra delen av planområdet anger kommunen att
den planerade bebyggelsen avskärmas naturligt från riksintresset av en kulle.
Kommunen bedömer även att väg 25 redan är dominant i området.

Kommunen bedömer de negativa konsekvenserna för kulturmiljö som små och ingen
påtaglig skada bedöms uppstå på riksintresseområdet. Till granskningshandlingen
har även en kulturlandskapsanalys lagts, vilken togs fram 2016 av Wallin
kulturlandskap och arkeologi Rapport 2016:14, inför framtagandet av ett planprogram
för Växjö Västra verksamhetsområde.

Kulturlandskapsanalysen behandlade ett större planprogramsområde, där aktuellt
planområde ingår. Av rapporten framgår att planerat verksamhetsområde norr om
väg 25 kommer innebära en stor förändring från dagens landskap.
Förändringen bedöms dock inte skada riksintressets värden.

Länsstyrelsen konstaterar att kulturlandskapsanalysen är gjord utifrån
planprogrammets förutsättningar år 2016. I kommunens pågående arbete med ny
översiktsplan för Växjö kommun är det angeläget att ev. kumulativa effekter av
planens genomförande och hur riksintresset ska tillgodoses redovisas.

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5
kap. Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen.
I planbeskrivningen redovisas dagvattenhanteringen utförligt och ett resonemang
förs kring att den förbättrade reningen medför positiva effekter för MKN för vatten.
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Den dagvattenutredning som legat till grund för de redovisade åtgärderna i
planförslaget finns nu som en bilaga till planen.

Länsstyrelsen uppmärksammar att det under rubrik Uppföljning i MKB:n anges att
”hanteringen av dagvatten inom området, genom exempelvis
kontrollprogram, bör följas upp och samordnas med andra verksamhetsutövare i
området.” För Ålabäcken uppges att ”kontrollprogram för bäcken och
dagvattendammar samt mätningar av vattenkvalitet bör utföras kontinuerligt.”

Länsstyrelsen har fått in samrådsunderlag avseende kommunens ansökan om
tillstånd för vattenverksamhet.

STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB)
För Ålabäcken gäller ett strandskydd på 100 meter.
Som särskilt skäl för upphävandet åberopar kommunen punkt 5 i 7 kap. 18 §§
miljöbalken, området behöves tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det allmänna intresset är i detta
fall att få fram ny verksamhetsmark i Växjö kommun för att kunna behålla och skapa
nya arbetstillfällen.

Länsstyrelsen hade i samrådet avseende angivet särskilt skäl inga invändningar. I
gällande översiktsplan för Växjö stad finns stöd för att tillskapa ny industrimark. En
tillräckligt bred fri passage med naturmark bibehålls i området närmast Ålabäcken.

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION
Riskanalys
En riskanalys har nu tagits fram både utifrån närheten till riksvägarna,
drivmedelsanläggningar och flygplatsen. Detta dokument är lagt till handlingarna och
dess innehåll redovisas i planbeskrivningen. Trafikverket anger att den detaljerade
riskbedömningen utgör ett särskilt viktigt underlag kopplat till riskbedömning för
flygverksamheten och som underlag för att bedöma den föreslagna etableringen av
verksamheter i det flygplatsnära läget.

Riskanalys för vägar
Riksväg 25 och riksväg 30 utgör rekommenderade vägar för transporter med farligt
gods. Den detaljerade riskanalys som WSP tagit fram som underlag till detaljplanen
redovisar att risknivåer för planerad bebyggelse ligger inom de nivåer som framgår av
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM), med hänsyn till farligt
godstransporter på riksvägarna 25 och 30.

Riskanalys för drivmedelsanläggningar
Av riskanalysen framgår även att föreslagen placeringen av drivmedelsanläggningar
kan genomföras med de krav som ställs på dessa i förhållande till markanvändning i
angränsande områden.

Riskanalys för Växjö flygplats
För möjliga begränsningar/långsiktig påverkan på riksintresset Växjö flygplats
hänvisar vi till Trafikverkets yttrande:
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”Riskanalysen pekar tydligt på att det ur risksynpunkt bedöms möjligt att etablera
verksamheter inom delar av området som ligger under ”inflygningstratten”.
”Trafikverket vill liksom tidigare vid samrådsyttrandet betona att det inte kan
uteslutas att den föreslagna planutformningen riskerar att försvåra genomförande av
en eventuell framtida förlängning av banan mot söder, och därmed på sikt möjligen
också flygplatsens långsiktiga fortlevnad. Detta som en följd att kommunen väljer att
lokalisera bebyggelse och verksamheter på minsta möjliga avstånd till flygplatsen
enligt riskanalysen och inte tillämpa den försiktighetsprincip som
riksintressepreciseringen utgår från.”

Trafikverket skriver vidare: ”Den riskanalys som Växjö kommun tagit fram gällande
skyddsavstånd för flygrelaterade risker och möjlig markanvändning i anslutning
flygplatsen utgör ett som Trafikverket kan bedöma vederhäftigt teoretiskt underlag
för att bedöma snävast möjliga avgränsning för hur nära olika typer av verksamheter
kan tillåtas inom riksintresseområdet. Särskilt gäller detta bedömning av
verksamheter inom den zon som i riksintressepreciseringen beskrivs som:

”Verksamheter som innebär att människor uppehåller sig stadigvarande under lågt
in- och utflygande flygplan kan vara oacceptabelt från risksynpunkt”
”Syftet med riksintressepreciseringen från 2014 var att långsiktigt säkerställa
flygplatsens bestånd och möjlighet till framtida utveckling och därigenom också slå
vakt om en svårlokaliserad och störande anläggning som representerar att betydande
kapital. Den i riksintressepreciseringen gjorda avgränsningen av riksintresseområdet
kan ses som en tillämpning av försiktighetsprincipen för att garantera flygplatsens
fortlevnad. Särskilt bör stor enligt preciseringen stor försiktighet gälla för
etableringar i banans längd vilket uttrycktes som ” I områden som inte ligger tvärs
rullbanan kan intrång undantagsvis accepteras om området inte direkt flygs över och
ligger utanför ljuslinjens siktskyddsområde” ”

Översvämning, klimatanpassning
Ett genomförande av planförslaget innebär att andel hårdgjord yta kommer att öka
väsentligt. Kommunen hänvisar i planbeskrivningen till de olika fördröjningsåtgärder
som regleras för att eliminera översvämningsrisken. Flödet har begränsats genom
fördröjningsåtgärder fastställda på plankartan. En förprojektering och grov
höjdsättning är utförd som visar att ytlig avrinning kan ske på allmänna ytor utan att
instängda partier och översvämning uppstår på tomtmark vid skyfall.

Länsstyrelsen är positiv till redovisningen och konstaterar att kommunen tagit
hänsyn till framtida klimatförändringar.

Buller
Länsstyrelsen konstaterar att tidigare utpekad användning Vård inom flygplatsens
influensområde för buller tagits bort. En ny uppdaterad bullerberäkning har tagits
fram och lagts till ärendet. Här redovisas bullerriktvärden för berörda vägar, flyget
samt verksamheter.

På plankartan finns upplysning om att Verksamheter ska utformas med avseende på
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler så att:
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· Buller från industri- och andra verksamheter inte överstiger 50dBA ekvivalent
ljudnivå, vardagar kl. 06.00-18.00, 40 dBA ekvivalent ljudnivå kl. 22.00- 06.00
samt 45 dBA ekvivalent ljudnivå övrig tid mot bostads fasad.

· Maximal ljudnivå inte överstiger 55 dBA mot bostadsfasad kl. 22.00-06.00
(frifältsvärde

Kommunen redovisar att skyddsåtgärder kommer att uppföras för att minska buller
vid befintliga bostäder där 65 dBA riskerar att överskridas. Länsstyrelsen erinrar om
vikten av att dialog förs med Trafikverket.

Trafikverket anger i sitt yttrande att framtida trafikalstring från planområdet, som
bullerberäkningen utgår från, är svårbedömd: ”De bullernivåer som redovisas i
bullerutredningen och Trafikverkets egna fortlöpande värdering av bullersituationen
motiverar inte några bullerbegränsande insatser av Trafikverket.”

Trafikverket

Trafikverket har tagit del av översända handlingar gällande ny detaljplan för Öjaby
1:17. Syfte med planförslaget är att skapa ett attraktivt verksamhetsområde som
möjliggör fortsatt utveckling av näringslivet i Växjö. Planområdet är ca 210 ha stort
och är beläget invid rv 25 och 30 som är av riksintresse. Planområdet ligger också
delvis inom riksintresseområdet för Växjö flygplats där detaljplanens anpassning till
flygplatsintresset och också till ev möjlig framtida utveckling av flygplatsen är en
viktig knäckfråga i planen.

Sedan samrådsskedet har en betydande utveckling skett av planhandlingen och
kompletteringar gjorts med olika typer av utredningar/underlagsmaterial. Bland
dessa kompletteringar utgör den detaljerade riskbedömningen ett särskilt viktigt
underlag kopplat till riskbedömning i anslutning till flygverksamheten och som
underlag för att bedöma den föreslagna etableringen av verksamheter i det
flygplatsnära läget och inom riksintresseområdet för Växjö flygplats.

Väg
I detaljplanen föreslås två nya anslutningar till rv 30 i form av nya cirkulationsplatser.
Med stöd av tidigare genomförd åtgärdsvalsstudie har Trafikverket och Växjö
kommun tidigare kommit överens om att dessa båda cirkulationsplatser är en lämplig
lösning för anslutning av planområdet till det statliga vägnätet.

Inför antagandet av detaljplanen behöver dock några smärre justeringar göras av de
redovisade gränsdragningarna mot allmän väg. En detaljgenomgång av dessa gränser
bör göras mellan planförfattaren och Trafikverket för att säkerställa följande:

· Vägområdet för den södra cirkulationsplatsen måste utökas så att de
väganläggningar som hör till rv 30 ligger inom det vägområde som anvisas i
planen. Vid den nu föreslagna planutformning hamnar vägdiket inom
naturmarksområdet vilket inte är lämpligt. För att beslut enligt typfall 1 skall
kunna tas måste de åtgärder som vidtas i den statliga väganläggningen ligga
inom utpekat vägområde i detaljplanen.

· Den norra cirkulationsplatsen och busshållplats mm bedöms rymmas inom
anvisat område VÄG. Trafikverket bedömer att även en eventuell förbifart
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som kan behövas vid byggnationen av gångtunneln ryms inom det anvisade
området för väganläggningar. Eventuellt kan behov av tillfälligt utrymme för
gjutning av GC-port inför lansering behövas inom planlagd mark för nat ur.
Viktigt att detaljplanen medger en sådan tillfällig anläggning. Förefaller lite
oklart med syftet av "rutan" för väg- ändamål omedelbart norr om föreslagen
cirkulationsplats vid Nylandavägen. På plankartan bör den planerade GC-
porten under rv 30 markeras med " tunnel".

· Vägområde mot rv 25. Angeläget att försäkra sig om att vägområdet som är
lika med viltstängsel+ 1 meter därbakom inte berörs av planens naturområde.

· I vägkanten längs rv 30 ligger idag en hel del ledningar som måste flyttas när
cirkulationsplatserna byggs. För att lyckas med denna flytt kan det på någon
plats krävas att ledningsflytten måste ske in i vad som på plankartan
betecknas som NATUR. Vid södra cirkulationsplatsen är detta sannolikt
nödvändigt. Angeläget att planbestämmelserna inte utgör hinder för ett
sådant förfaringssätt.

· Gränsdragningen mellan väg och gata väster om de båda
cirkulationsplatserna förefaller lite märklig. Kan tolkas som förslag till gräns
för väghållningsansvaret men oklart vad som avses med föreslagen
gränsdragning. Trafikverkets

För reglering av totalhöjd för verksamheter under "inflygningstratten" måste hänsyn
tas till både de höjdangivelser som gäller för nuvarande bana och till eventuell
framtida banförlängning. De i planförslaget angivna höjderna kommer i vissa fall i
konflikt med de hinderkurvor som gäller. Schematiska hinderkurvor applicerade på
planförslaget bifogas detta yttrande {10- meterskurvor).

I Växjö flygplats fall begränsas möjligheterna till förlängning av banan av
hinderfriheten över Rv 30 som korsar banans förlängda CL i söder. Här bedöms en
reglering av trafiken med trafikljus som inte är möjlig utan banans begränsning utgör
den punkt där inflygningsytan passerar 4,6 m över vägkant. Befintlig tröskel ligger på
185,9 m öh, enligt gällande information i AIP (Aeronautical Information Publication),
och skulle med en positiv lutning på ny bandel av 1,0 % erhålla en ny tröskelhöjd av ca
193 m öh vid en förlängning mot söder. Större delen av denna yta är clearway idag.
Den nya banlängden beräknas att bli 2500
m. lnflygningsytan, som utgör en del av flygplatsens influensområden, är den mest
begränsande hinderytan och kommer att få en stor utbredning över det tänkta
industriområdet söder och väster om flygplatsen.

Det förslag till detaljplan som föreligger med de i planen föreslagna byggrätterna ger
stor negativ påverkan på flygplatsen genom att byggrätterna inkräktar i den
hinderfria ytan för framförallt den framtida förlängda banan, men byggrätterna
inkräktar även i hinderkurvorna för nuvarande bana. Effekten av den nuvarande
planutformningen skulle medföra att bantröskeln från söder (Bana 01} måste flyttas
in med ca 1000 m vilket kommer att omöjliggöra landning med chartertrafik från
söder och även för stor del för den reguljära trafiken från Stockholm.

I bilagd kartbild har hinderytorna med 10 meters ekvidistans schematiskt lags in på
plankartan . Konflikten mellan planförslaget och hinderytorna har förtydligats på
kartbild 2 genom att gulmarkera de områden där konflikt råder och där totalhöjden i
detaljplanen måste förändras och anpassas till hinderytorna. Anpassning av
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planförslaget till hinderytorna är nödvändig för att planförslaget enligt Trafikverkets
uppfattning inte skall medföra påtaglig skada på riksintresset för Växjö flygplats. Vid
anpassning av totalhöjden byggnader och andra anläggningar till hinderkurvorna kan
även något mindre "trappsteg" än 10- meterssteg accepteras, tex 5-metersintervall.
Då detaljplanen avser tillåta byggnadshöjder som ligger väldigt nära flygplatsens
hinderbegränsande ytor så bör kompletterande underlag begäras i in från LFV i form
av flyghinderanalyser dels gällande nuvarande banutformning och dels gällande
förlängd bana för att säkert kunna säkerställa att planen inte medför intrång i
riksintresset. I de totalhöjder som regleras i detaljplanen måste också en viss
vingelmån beaktas så att normalt underhåll av byggnader, tak mm kan bedrivas utan
att intrång sker i det hinderfria området.

Av planhandlingen bör det av planbestämmelserna tydligt framgå att begränsningen
av totalhöjden inte enbart gäller byggnader utan också andra typer av byggnadsverk
såsom master etc.

För delar av planområdet blir det väldigt lite utrymme mellan nuvarande marknivå
och möjlig byggnadshöjd. För att i realiteten kunna göra dessa ytor byggbara kommer
det krävas en rejäl sänkning av marknivån. För att göra detaljplanen begriplig i detta
avseende och för att tydliggöra att omfattande nedschaktning krävs, så borde
gatuhöjden åtminstone i de känsliga partierna regleras i detaljplanen. En tvingande
höjdsättning av gatorna skulle också göra detaljplanen tydligare och även utgöra ett
medel för att minimera risken för framtida konflikter mellan den verksamhet som
kommer att bedrivas och flyghinderytorna under inflygningszonen .

Buller
Den framtida trafikalstrin g från planområdet som bullerberäkningen utgår från är
svårbedömd. Gällande redovisade förändringar i bullerbelastningen alstrad på de
statliga vägarna så betraktar Trafikverket dessa som successiva framtida förändringar
till följd av samhällsutvecklingen som hanteras av Trafikverket efter gängse sätt i
befintlig miljö. De bullernivåer som redovisas i bullerutredningen och Trafikverkets
egna fortlöpande värdering av bullersituationen motiverar inte några
bullerbegränsande insatser av Trafikverket med anledning av detaljplanen .

Skulle det vara så att Växjö kommun som ett sätt att hantera överskottsmassor, och
samtidigt kunna erbjuda något tystare boendemiljö i västra delen av Öjaby, vill lägga
upp massor mellan rv 30 och bostadsbebyggelsen så är detta inte något som
Trafikverket motsätter sig.

Räddningstjänsten

Riskanalysen
Räddningstjänsten har tagit del av riskanalysen (Detaljerad riskbedömning för
detaljplan Öjaby 1:17 mfl, Öjabymotet, WSP, 2019-11-27). Räddningstjänsten
förutsätter att de anvisningarna på t.ex. skyddsavstånd som riskanalysen ger
efterföljs och följs upp i samband med bygglov. Räddningstjänsten har inga
synpunkter på de delar av riskanalysen som berör de flygrelaterade riskerna
eftersom detta delvis ligger utanför räddningstjänstens kompetensområde.

Övrigt
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För övrigt hänvisar räddningstjänsten till yttrandet från samrådet, vilket bland annat
berörde:

Räddningstjänsten insatstid till området bedöms ligga mellan 10-20 minuter
avseende räddningstjänsten förmåga att bistå med stegutrustning som
utrymningsväg (BBR 5:323).

Behov av brandvattenförsörjning (se yttrandet för detaljer).

Småland Airport

Höjdbegränsning
Flygplatsen har en hinderfri zon runt rullbanan och inflygningar för att upprätthålla
gällande krav på flygsäkerhet. Dessa krav ställs i EASA regelverket för flygplats, CS-
ADR-DSN, som är internationella regler för luftfarten inom Europeiska Unionen.

I och med ovan nämnda regler får inte byggnad eller annat byggnadsverk med
tillhörande utrustning intränga i flygplatsens hinderfria zon. Då flygplatsen har
aviserat att en förlängning av rullbanan med 500m söderut skulle kunna vara aktuell
för att kunna möta kommande prestanda på framtida luftfartyg måste denna
förlängning beaktas i alla beräkningar, för att garantera möjligheten för en sådan
utbyggnad.

Flygplatsen rekommenderar att hinderberäkningar, flyghinderanalys, görs med hjälp
av konsulter, med erfarenhet inom området, tex LFV, innan fastställande av
detaljplanen. Dialog har förts med Trafikverket under remisstiden och Trafikverket
har visat att beräkningar för möjliga höjder avseende nuvarande och utbyggd
rullbana inte överensstämmer med planförslaget hänvisar flygplatsen till
Trafikverkets svar i frågan.

Flygplatsen kontrollerar hinderfrihet genom hindermätning med regelbundet
intervall. Skulle det noteras anmärkningar på hinderfriheten på fastigheter inom
detaljplanen skall dessa åtgärdas av den på fastigheten verksamma aktören, utan att
eventuell kostnad läggs på flygplatsen.

Belysning
Flygplatsen har skyldighet att övervaka flygplatsens närhet för störande eller
missledande ljus för luftfarten i avseende för att upprätthålla gällande krav på
flygsäkerhet. Dessa krav ställs i EASA regelverket för flygplats, ADR.OPS, som är
internationella regler för luftfarten inom Europeiska Unionen.

I och med ovan nämnda regler får inte belysning eller ljuskälla vara riktad så att den
kan störa flygplan på marken eller under inflygning. Belysning eller ljuskällor får inte
heller missleda flygplan, det vill säga vara så placerade att de kan misstas för en
flygplatsinstallation eller funktion kopplad till luftfarten.

Flygplatsen övervakar belysning och ljuskällor genom flygkontroll med regelbundet
intervall och via rapporter från flygbolag, skulle det noteras anmärkningar på
belysning eller ljuskällor på fastigheterna inom detaljplanen skall dessa åtgärdas av
den på fastigheten verksamma aktören, utan att eventuell kostnad läggs på
flygplatsen.
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Solceller
Vid de fall solceller planeras i flygplatsens närhet bör det vara utrett hur dessa skall
placeras och riktas för att undvika bländning av flygtrafiken och av flygplatsens
funktioner.

Likaledes bör det vid solcellsuppförande klargöras att inga elektromagnetiska- eller
radiostörningar får förekomma som kan påverka flygplatsen eller flygtrafik (se punkt
5.)

Det bör även framgå att eventuella justeringar på uppförda anläggningar för att
åtgärda ovan nämnda risker skall åtgärdas av den på fastigheten verksamma aktören,
utan eventuell kostnad läggs på flygplatsen.

Fågel- och djurliv
Flygplatsen har krav på att övervaka och följa upp de miljöer och habitat i
flygplatsens närhet som kan ge inverkan på flygsäkerheten.
Krav finns likaledes på att utreda de förändringar som planeras i miljöerna och
habitaten så att en så låg risk som möjligt ur flygsäkerhetsperspektiv erhålls med
förändringarna.

Det som särskilt påpekas i regelverket är större eller mindre vattensamlingar som kan
dra till sig fåglar, framförallt om de ligger i rullbanans förlängning med start och
inflygningsytor. Men även verksamheter som kan generera ökad fågelnärvaro likt
återvinningscentraler, soptippar, visst åkerbruk, mm.

Störningar på inflygningshjälpmedel och kommunikationsutrustning.
Vid planering av närliggande områden bör det beaktas att flygplatsen har utrustning
för navigation och kommunikation som ej får riskeras att störas ut av tillkommande
installationer eller verksamheter.

Eventuell utbyggnad av flygplatsen.
Vid en eventuell utbyggnad av flygplatsen måste det förberedas så att arrendet för
flygplatsen kan utökas så att nödvändiga inflygningsljus och navigationsutrustning
kan placeras efter respektive behov och att ev ytor i banans förlängning kan nyttjas
för inflygningsljus mm.

E.ON Energidistribution AB ( E.ON) & Växjö Energi ( VEAB)

E.ON Energidistribution AB (E.ON) och Växjö Energi Elnät AB (VEAB) har tagit del av
inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande gemensamma
synpunkter.

I vårt samrådsyttrande redovisade E.ON och VEAB om att planområdet ligger inom
bådas områdeskoncessioner och för att få en övergång mellan VEABs och E.ONs elnät
så behövs det i koncessionsgränsen placeras en nätstation.
E.ON noterar att man i plankartan med planbestämmelser har det lagt ut NATUR1
område som tillåter bland annat teknisk försörjning.
Men då det har stor betydelse för områdets framtida elförsörjning att E.ON kan
placera en nätstation i koncessionsgränsen för överlämning till VEAB område så
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hemställer E.ON att ett 1Ox10 meter E1-område "Transformatorstation" läggs ut i
plankartan enligt bifogat nytt förslag på placering.
Samt även att den befintliga transformatorstationen (N134825) får stöd i planen med
ett 6x6 meter E1- område.

Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet
på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart
upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen
med tungt fordon. Nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av
vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska
säkerställas.

Som vi har påtalat tidigare så berörs planen även av E.ONs och VEABs 50 kV
regionnätsluftledningar. Ledningarna är säkrade med ledningsrätt som bland annat
ge oss rätt att inom en 35 meter bred skogsgata ta ner träd samt äger rätt att fälla för
ledningens säkerhet hinderliga och farliga träd utanför skogsgatan.
Byggnader får inte utan ledningshavarens medgivande uppföras på närmare avstånd
än 20 meter från ledningens yttersta faslina.

Och då kraftledningarna är samhällsviktiga ledningar så hemställer E.ON och VEAB
att det istället för ett NATUR1 område tillskapas ett 35 meter brett I-område med
ledningarna i mitten.

Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör
redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i
planbestämmelserna vid beteckningen I: " inom med I betecknat område får inte
byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som hindrar bibehållandet av elektriska
ledningar, ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd
kan utgöra en fara för ledningen".

Under förutsättning att man tar hänsyn till ovan så har E.ON och VEAB inget
ytterligare att erinra över planförslaget.

Kommunstyrelsen

Arbetsutskottet är positiv till detaljplanen och lämnar synpunkter i enlighet med
kommunchefens skrivelse daterad 16 december 2019.

Kommunchefen har i en skrivelse daterad 16 december 2019 redogjort för ärendet och
lämnat följande synpunkter:

Kommunfullmäktige har i oktober 2019 antagit ett hållbarhetsprogram, Hållbara
Växjö 2030. Programmet ska ligga till grund för strategiska beslut som tas av politik
och verksamheter inom kommunkoncernen. Det är viktigt att denna strategiska och
till ytan stora detaljplan leder mot hållbarhetsprogrammets målbilder. Detaljplanen
bör beskriva hur ett genomförande av detaljplanen bidra till hållbarhetsprogrammets
fem målbilder och hur de förbättrar förutsättningarna för att klara våra utmaningar.

Detaljplanens tillhörande miljökonsekvensbeskrivning innehåller främst påverkan och
inte konsekvenser på de avgränsade miljöaspekterna.
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Miljökonsekvensbeskrivningen bör efter inarbetade åtgärder beskriva eventuellt
kvarvarande konsekvenser.

I arbetet med detaljplanen är dialog med försvarsmakten viktig. Utformningen och
belastningen av trafikplatsen Öjaby samt ökat nyttjande av flygplatsen för t.ex.
övningar är viktiga aspekter att ha med sig in i detaljplanearbetet.

En ny stark målpunkt med sjukhus och järnvägsstation kan komma att utvecklas i
Räppe. Hur de som arbetar eller besöker området går eller cyklar på trafiksäkert sätt
till denna nya målpunkten är oklart och bör förtydligas i planförslaget.

Tekniska nämnden

Trafik/parkering:
Utfartsförbud bör införas vid breddade gatusektioner.

Brandvatten
Ledningsnätet för dricksvatten kommer att dimensioneras för att tillgodose
räddningstjänstens krav på brandvattenförsörjning med en kapacitet på 20 J/s. Finns
behov av högre kapacitet eller garanterat tryck och flöde måste
brandvattenförsörjning ordnas på annat sätt för respektive fastighet.

Ansvar dagvatten
Ansvarsfrågan för Ålabäcken bör redas ut, vad gäller skötsel och underhåll.
Ekonomiska åtagande ligger på exploatören.

Vallning
Vallning i våtmarken planeras att läggas öster om Ålabäcken och inte väster om som
det står beskrivet i planbeskrivningen, dvs åtgärden kommer inte att ha någon
påverkan på avvattningen av grannfastigheten Öjaby-Nöbbele 3:8.

Övrigt
Detaljplanen innebär att stor ytor kommer att exploateras, det är viktig att hänsyn
tas till markavvattningen under byggnationen, detta för att inte grumlig och
materialtransport ska ger negativa konsekvenser
på Ålabäcken och recipienten nedströms.

Grönområden
Föreslagna naturstråk utmed väg 25 och väg 30, stråket
utmed Ålabäcken och några stråk tvärs i planförslaget utgör en sammanhållande
grönstruktur i planområdet med plats att fördröja dagvatten, för naturvärden och för
rekreation. Naturmark krävs också ur ett landskapsperspektiv för att skärma av de
värdefulla odlingslandskapen vid Tunatorp och Öjaby-Nöbbele.

I granskningsförslaget har flera av grönstråken smalnats ner jämfört med samrådet.
Även om de är 25 m (minimibredd för att hantera skötselmässigt) ger helheten med
tanke på områdets skala/utsträckning alltför lite variation i grönstråken. I samrådet
fanns ytterligare ett tallområde sparat mot väg 30 och mer variation i grönremsornas
bredd inte minst utmed Ålabäcken. Planen bör justeras till mer variation i
grönstråken.
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Det behövs prickmark mot gator och naturmark för att byggnaderna ska kunna
uppföras och underhållas utan intrång på kommunal mark.
Orimligt att beskriva påverkan på grön infrastruktur enligt nedan. "Påverkan till följd
av detaljplanen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser på grön
infrastruktur .... Om miljöerna inom planlagd NATUR tillåts utvecklas till områden
med naturvärde bedöms konsekvensen för grön infrastruktur som positiv."
Föreslagen omfattande exploatering får negativ påverkan på grön infrastruktur.
Med tanke på stadsdelens skala och brist på grönytor bör trädgrupper inne på
kvartsmark bevaras i plan- och bygglovsprocessen.
Natur 1 bör införas även NVom korsningen med Nydalavägen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att planförslaget i stort är bra. Ett grundligt
arbete har gjorts för att säkerställa att dagvatten från området kan tas omhand och
renas för att påverkan på recipienterna ska bli acceptabel, och även ge en viss
förbättring av de biologiska värdena i vattendraget Ålabäcken. Utredningar och
miljökonsekvensbedömning ger en god bild av området idag och efter exploatering.
Nämnden har inget att invända mot förslaget, under förutsättning att följande
kvarstående och nya synpunkter beaktas:

En cykelväg med en gen sträckning från den södra delen av området mot centrala
Växjö skulle främja cykelpendling och därmed kommunens hållbarhetsmål för
transporter, klimat och hälsa.

Det finns goda förutsättningar att göra kompensationsåtgärder för förlust av
biologisk mångfald och naturtyper. Det ställs dock inga krav på en skötselplan eller
uppföljning för att se till att de kvarvarande grönstråken får ett så högt biologiskt
värde att de kan fungera som ekologisk kompensation. Större krav bör ställas på
åtgärder i kvarvarande och nya naturområden.

En redovisning av massbalans har tillkommit i granskningsförslaget som visar att
stora mängder massor kommer att flyttas inom området. Nämnden vill understryka
vikten av att slänter mot naturområden behöver utformas med försiktighet så att de
inte inkräktar på utpekade naturområden och så att grundvattennivåer och andra
viktiga förutsättningar för den kvarvarande naturen inte försämras mer än marginellt.

Riktvärden för buller från industri och andra verksamheter vid fasaden på bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler har skrivits in i planbestämmelserna. De bör dock
utvidgas till att även gälla uteplatser och andra vistelseytor i bostädernas närhet,
eftersom Naturvårdsverkets riktvärden även gäller där.

Lantmäterimyndigheten

Plankartan:
Bestämmelsen om att gator och tekniska anläggningar får anläggas inom
kvartersmark gör att planens användningsbestämmelser blir otydliga och bör därför
tas bort. Om det är kommunala gator som avses anläggas med stöd av denna
bestämmelse så ska den mark som behövs för kommunala gator inom detaljplanen
planläggas som allmän plats GATA. Om bestämmelsen avser anläggandet av utfarter
från enskilda fastigheter till allmän plats får alltid sådana anläggas inom kvartersmark
utan särskild bestämmelse.
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Kvartersmark för teknisk anläggning är kvartersmark för annat än enskilt byggande
och kommunen är därför på fastighetsägarens begäran skyldig att lösa in sådan mark
enligt 14kap 14§ 2p PBL. Om sådana anläggningar får placeras var som helst och i
obegränsad omfattning inom all kvartersmark kan denna inlösenskyldighet komma
att gälla all kvartersmark inom planområdet. För att tydliggöra omfattningen och
placeringen av tekniska anläggningar samt använda de av Boverket rekommenderade
användningsbestämmelserna rekommenderar Lantmäterimyndigheten att en
användningsbestämmelse av typen ”E1 – Transformatorstation om maximalt xx m2
får anläggas inom användningsområdet” används i de kvarter där någon form av
teknisk anläggning behövs även om den exakta placeringen inte ännu kan fastslås
även om det skulle föredras.

Bestämmelsen att byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns riskerar
att omöjliggöra 3D-fastighetsbildning inom detaljplaneområdet då en 3D-fastighet
normalt enbart innehåller en byggnad eller anläggning och inte något utrymme
utanför byggnaden eller anläggningen.

Även om en separat karta används för att förtydliga upphävandet av strandskydd
inom planområdet bör bestämmelsen a1 anges på alla de ytor i plankartan där
strandskyddet ska upphävas.

I sydöstra delen av planen finns en mindre yta angiven som ”parkering”. Det är
otydligt om ”parkering” är en användning av allmän plats, en
utformningsbestämmelse för allmän plats eller enbart en informationstext.
”parkering” finns inte heller med som en bestämmelse någonstans bland
planbestämmelserna.

Övrigt:
Lantmäterimyndigheten vill också påpeka att myndighetens samrådsyttrande daterat
2019-03-13 saknas i sammanställningen i samrådsredogörelsen.
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på planförslaget

Boende i närområdet 2

Vid projektering av dagvattenåtgärder inom planområdet bör det beaktas att flertalet
enskilda vattentäkter finns i närområdet både i Tunatorp och Öjaby Nöbbele.

Det finns fastigheter som har sin vattentäkt mycket nära Ålabäcken vilket kan
innebära en särskild risk i byggskedet då sediment frigörs och vattenkvalitén ändras i
bäcken samt att läckage från maskiner kan ske.

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER

Redovisade höjder på plankartan

Föreslagna höjder i granskningshandlingen har ändrats och anpassats efter ny
beräkningar som är framtagna av kommunen tillsammans med Trafikverket samt
Växjö Småland Airport. Höjderna är även kontrollerade av Luftfartsverket som har
gjort en flyghinderanalys. Markhöjderna på vägarna inom planområdet är nu också
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reglerade för att tydliggöra och säkra ett plangenomförande utan negativ påverkan
på in- och utgående flyg.

Regleringar för att förhindra framtida påverkan på inflygningar

Nya beräkningar och höjder finn framtagna och plankartan har ändrat utifrån dessa.
Se tidigare kommentar berörande redovisade höjder på plankartan.

Gällande eventuellt framtida störande belysning hos de företag som etablerar sig
inom området ska samråd ske med Växjö Småland Airport vid byggnation eller ändrad
markanvändning. Likaså ska samråd ske med Växjö Småland Airport vid uppförande
av ljusanordningar, transformatorstationer eller annan elektrisk anordning för att
säker ställa att ingen elektrisk störning uppstår. Solceller ska ingå i begreppet annan
teknisk anordning. Detta finns reglerat under upplysningar på plankartan, men för
att vara på säkra sidan så har en administrativ bestämmelse lagts till om bygglovsplikt
för solceller.

Gränser och planbestämmelser på plankartan

Plangränser och bestämmelser har setts över och justerats efter inkomna synpunkter
under granskningen. Gränser som berör gränsdragningar mellan kommunal och
statlig väg är också avstämda med Trafikverket.

En diskussion angående hur man ökar säkerheten i den nya fyrvägskorsningen i
anslutning till Härlösvvägen har påbörjats. Detaljplanen medger stora områden för
VÄG och det är därmed möjligt att göra flera olika åtgärder för att öka säkerheten
utan att detaljplanen behöver ändras.

Gång- och cykelvägar

Det finns goda möjligheter att ta sig söderut från planområdet samt in till centrum.
Likaså kommer det finns goda möjligheter att ta sig till fots och med cykel inom
planområdet. Planbeskrivningen redovisa fastlagda gatusektioner och har nu också
kompletterats med en karta som redovisar gång- och cykelvägarna söderut.

Kulturmiljö och fornlämningar

Plankartans redovisning av fornlämningar som ska slutundersökas har uppdaterats
och kompletterats. Berörande kumulativa effekter och påverkan på riksintresset
Bergkvara så har en utredning påbörjats för undersöka effekterna. Resultatet av
utredningen kommer att redovisas i kommunens nya översiktsplan.

Synpunkter kopplade till planens genomförande

En skötselplan kommer att tas fram av kommunen tillsammans med exploatörerna
för detaljplanen. Ett kvalitetsprogram för den allmänna platsmarken håller också på
att tas fram för detaljplanen.

Vid utbyggnad av cirkulationsplatserna kommer det finns möjlighet att göra en
tillfällig anläggning för gjutning av en gc-port inom reglerad markanvändning för
NATUR. Likaså kommer det finns möjlighet att flytta ledningar och lägga dessa inom
reglerat område för NATUR. Detaljplanen hindrar ej detta.
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Detaljplanen möjliggör nu också att anlägga en nätstation i gränsen mellan E.ON och
VEAB koncession. Ett l- område för kraftledningarna i söder är ej aktuellt att reglera
på plankartan då ledningarna ligger inom markanvändning för NATUR som är
allmänplatsmark som inte får bebyggas. Skötsel och underhåll så som att ta ner träd
inom lednings området är inget detaljplanen hindrar.

Påverkan på angränsande marker och vattenkvalité

Kommunen har varit i kontakt med angränsande markägare och avtal kommer att
tecknas innan detaljplanen antas gällande skötsel och underhåll av Ålabäcken.
Berörande påverkan på grundvattenkvalitén för områden i anslutning till
planområdet bedöms sannolikheten som ytterst liten utifrån planerad
dagvattenhantering, rening, markens höjder samt flödesriktningar.

JUSTERING AV PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNING

Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:

Plankarta

Höjder har ändrats
Delar av område för gata har reglerats med en föreskriven höjd över nollplanet
Område för VÄG resp. GATA har justerats
Område för nätstation har tillkommit
Samt redaktionella ändringar

Planbeskrivning

Karta som redovisar gång- och cykelvägskopplingar till området inkl. text
Redaktionella justeringar

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER

Följande sakägare har lämnat yttranden under samråd som delvis inte har
tillgodosetts:

Sakägare 1, synpunkter under samrådet
Sakägare 2, synpunkter under samrådet
Sakägare 4, synpunkter under samrådet

BESLUTSUNDERLAG

Planbeskrivning daterad 2020-03-02
Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2019-01-29
Plankarta daterad 2020-03-02
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2019-11-18
Utlåtande daterat 2020-03-02

BESLUTET SKICKAS TILL

Sökande
Sakägare med erinran
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Kerstin Ivansson Henrik Johansson
Planarkitekt Stadsbyggnadschef


