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VÄXJÖ 7:8 m.fl. (Hovsdal), Hovshaga i Växjö kommun
Detaljplanen för Växjö 7:8 m.fl. har varit utsänd för granskning enligt 5 kap
PBL (plan och bygglagen) under tiden 170807-170918.
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.

INKOMNA REMISSVAR FRÅN MYNDIGHETER OCH
KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR SAMT FÖRENINGAR.
UTAN SYNPUNKTER
 Polismyndigheten
MED SYNPUNKTER
Länsstyrelsen
”Länsstyrelsen har 2016-12-20 lämnat samrådsyttrande i ärendet.
Avseende de frågor som kan vara överprövningsgrundade enligt 11 kap 10 §
PBL har kommunen bemött synpunkterna för miljökvalitetsnormer för vatten
och luft samt trafikbuller på ett tillfredställande sätt. Nedan redovisas
kvarstående synpunkter i granskningsskedet:
Fornlämningar
I samrådet saknade Länsstyrelsen en fullständig redovisning av berörda
fornlämningar på plankartan. Kommunen har till granskningsskedet
uppdaterat plankartan på det sätt Länsstyrelsen önskade. Länsstyrelsen vill
dock upplysa om att några fornlämningsnummer på plankartan är felaktiga,
varför en översyn av dessa bör göras.
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Lukt
Kommunen har angett skydd mot buller och lukt från kyrkogårdens
verksamhet med kompostering i planbeskrivning. Länsstyrelsen anser att
skydd enligt aktuellt förslag kan anordnas mot buller, men att det inte
tillräckligt hanterar lukt.
Natur
Kommunen har låtit genomföra en inventering av större vattensalamander
(Naturcentrum 2017) inom och i anslutning till planområdet Av
naturinventeringen, som är bilagd till planärendet, framgår att de
nordvästra delarna av det inventerade området är lämpliga landmiljöer för
arten. I denna del planeras ett bostadsblock som, enligt inventeringen,
riskerar att påverka en del av de, för den större vattensalamandern, viktiga
strukturer som förekommer i området.
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen på plankartan har infört
planbestämmelsen n1 Damm och andra åtgärder för att öka den biologiska
mångfalden inom befintliga livsmiljöer. Länsstyrelsen vill dock
uppmärksamma kommunen om att åtgärder som inverkar negativt på den
lokala populationen av större vattensalamander kan kräva dispens, vilken
ska sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser att denna fråga bör vara
löst innan detaljplanen antas.
PRÖVNINGSGRUNDER ENLIGT l l KAP l O § PBL
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion.
Buller
I samrådet efterfrågade Länsstyrelsen en kompletterande bullerberäkning
för industribuller, vilken kommunen har genomfört till granskningsskedet.
Länsstyrelsen konstaterar att den endast redovisar de generella
bullerriktvärdena för verksamhets buller. För Stenas verksamhet vid
Fjällräven gäller de bullervillkor som fastställts vid prövningen av
verksamheten. Enligt dessa finns tre nivåer för högsta ekvivalenta ljudnivå
vid bostäder; dagtid måndag till fredag 50 dBA; nattetid 40 dBA och; övrig
tid 45 dBA. Enligt de kompletterande bullerutredningarna klarar nuvarande
verksamhet dessa begränsningsvärden men med en ny kross utan
bullerskydd klaras inte begränsningsvärdena. Med det beräknade
bullerskyddet och en ny kross klaras enbart begränsningsvärdet för nivån
dagtid.
Länsstyrelsen anser att ytterligare åtgärder behövs för att klara även
begränsningsvärdena för kvälls- och nattetid. Om bostäder tillåts närmare
industrin kan det innebär att nuvarande verksamhet försvåras och framtida
utökning av verksamheten hindras.”
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Kommentar: Fornlämningar: Plankartan justeras så att rätt RAÄ-nummer
anges vid respektive fornlämning.
Större Vattensalamander: Kommunen har skickat in en samrådsanmälan
enligt 12 kap 6 § miljöbalken till länsstyrelsen.
Av miljöbalkens 12 kap 6 § framgår att en sådan anmälan ska göras av den
som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.
Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har
utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts.
Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter
det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medgivit något
annat. Inom den tiden ska tillsynsmyndigheten ta ställning till om åtgärden
får genomföras.
Som underlag har Naturcentrum på Växjö kommuns uppdrag tagit fram
”Förslag till skyddsåtgärder för större vattensalamander i Hovshaga”.
Rapport 2017-1367, 2017-11-17.
Plankarta och planbeskrivning har efter granskningen kompletterats med de
åtgärder som förslås i ovanstående rapport. Detaljplanen kommer att
behandlas för antagande i kommunfullmäktige först efter länsstyrelsens
beslut.
Lukt: Skrivningen om att ett plank skyddar mot lukt från kyrkans
komposthantering tas bort ur antagandehandlingen. Vid platsbesök under
sommar och höst har ingen ”dålig” lukt kunna konstateras söder om
komposten. Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med att
Växjö kommun skall uppföra och bekosta plank mot kyrkogården och
bullerskydd mot Fjällrenen1 och Norrleden.
Buller Fjällrenen 1: På uppdrag av kommunstyrelsen gjordes en omstart av
arbetet med detaljplanen över Hovsdal under hösten 2015. Därefter fattade
byggnadsnämnden ett nytt beslut om att påbörja detaljplanearbetet för en ny
detaljplan. Kommunen betraktar kommunstyrelsens beslutsdatum för den
nya detaljplanen även som startdatum för detaljplanearbetet. Eftersom
arbetet med den nya planen påbörjades efter 2 januari 2015 gäller
bullerriktvärden enligt Boverkets rapport 2015:21 ”Industri och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder -en
vägledning”. Begränsningsvärden enligt verksamhetens miljötillstånd gäller
inte i planområdet.
Kommunens uppfattning är att Stenas nuvarande och framtida verksamhet
inte försvåras eller hindras av att flisning inte kan ske under kvälls- och
nattperioden av två skäl.
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1) Ur Stena Recyclings tillståndsansökan framgår att
flisningsverksamheten klarar dagtidsbegränsningsvärdet vid
arbetslokaler (djursjukhuset) men inte kvälls- och
nattbegränsningsvärdena. Stena Recyclings verksamhet är därför
redan begränsad i sitt miljötillstånd till flisning enbart under dagtid
vardagar för att uppfylla begränsningsvärden vid djursjukhuset. Det
planerade bostadsområdet bör därför inte ge ytterligare begränsningar
för flisningsverksamheten.
2) Växjö kommun kan ur det underlag som har lämnats av Stena inte se
att det finns något behov av att flisa/krossa returträ under kvälls- och
nattperioden. Ur situationsplanen över verksamheten på fastigheten
Fjällrenen 1 som medföljde bygglovsansökan framgår att
upplagsytan för trä och flis har storleken 40*40 meter. Se bild 1
nedan. Överslagsberäkning visar att ytan rymmer cirka 4500 m3
returträ om upplaget har tre meters höjd och cirka 8500 m3 om
upplaget för har sex meters höjd (vid stackning med förlängd skopa).
Enligt uppgifter från en flisentreprenör har en kross kapacitet att flisa
cirka 1500 m3 under en arbetsdag vid enbart dagtidsarbete. Det
betyder att ett tre meter högt upplag kan flisas på tre dagar och ett sex
meter högt upplag kan flisas på sex dagar. Enligt ÅF´s
bullerutredning som medföljde Stena Recyclings tillståndsansökan
för verksamheten anges att flismaskinen är ”I drift c:a 4-6 gånger/år
under c:a 1 vecka per tillfälle”. Det stämmer ganska väl med vår
beräknade driftstid med enbart dagtidsarbete.
En framtida utökning av lagringsytan för returträ kan inte bli
väsentligt mycket större med tanke på det begränsade utrymmet på
fastigheten. Förutom lagerytan för trä fordras även plats vid sidan av
lagerytan för den mobila krossen och flisen när krossningen skall
påbörjas och plats för den övriga avfallshanteringen. Se bild 1.
Bild 1 Situationsplan över fastigheten Fjällrenen 1 som medföljde
bygglovsansökan. Bilden har rensats från avloppsledningar mm. Svart
text är inlagt i efterhand.
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För att säkra en bättre bullersituation ändras lydelsen för plankartans
beteckning bullerskydd(1) från att bullerskydd skall uppföras vid behov till
bullerskydd skall uppföras dvs samma lydelse som för bullerskydd(2).
Lantmäterimyndigheten
”Detaljplaner som berör planområdet, ska läggas till P 78/6, denna plan
kommer att utplånas.
Sedan samrådet har planens utformning ändrats i söder där
allmänplatsmark ändrats till kvartersmark vilket innebär att Norrängen 3
ska utökas genom fastighetsreglering med mark från Växjö 7:10 och Växjö
7:21. Ska kompletteras under Fastighetsrättsliga frågor och i
konsekvensbeskrivningen.
E-områden för transformatorstationer kan avstyckas alternativt kan ansökas
om ledningsrätt.
Det verkar som att fjärrvärmeledning och fiberkabel i Renvägen kommer att
hamna inom den utökning som görs av Bävern 1 och 4. Inget u-område är
dock utlagt i plankartan. Ledningsrätt bör ändå kunna sökas.
Beroende på hur fastighetsindelning inom bostadskvarteren görs, kan det bli
aktuellt med gemensamhetsanläggningar för gemensamma funktioner.”
Kommentar: Plankarta och planbeskrivning justeras enligt
lantmäterimyndighetens synpunkter i tillämpliga delar.
Kommunstyrelsen
”Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till detaljplan och
lämnar nedanstående synpunkter:
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I det tidigare samrådet av detaljplanen ställde sig kommunstyrelsen positiv
till förslaget i relation till tidigare beslut om inriktning för området i
översiktsplan och planprogram.
Synpunkter framfördes angående den planerade cykelvägen i söder att en
alternativ sträckning längre söderut bör undersökas för att värna
skogsområdet i sydväst som idag är en s.k. skolskog. Denna synpunkt
kvarstår. När planen genomförs kommer skogen bli än viktigare för
närliggande skolor och förskolor då avståndet ökar betydligt till andra
skogsområden. Skogen blir också ett viktigt område för lek och rekreation
för boende i området. Idag leder den befintliga stigen genom skogsområdet
men då den föreslås uppgraderas till huvudstråk för gång- och cykel genom
asfaltering och belysning kommer den sannolikt upplevas som en tydlig
gräns genom området och skogen förlorar en stor del av sitt värde för lek
och skogsupplevelse. Genom att dra cykelvägen längre söderut, i anslutning
till den planerade bullervallen, bör dessutom ingrepp i fornåkern såväl som i
naturmiljön begränsas. Längre åt öster, öster om fornåkern, bör gång- och
cykelvägen kunna ansluta till den föreslagna sträckningen direkt söder om
det planerade bostadsområdet.
Kompletterande naturinventeringar har gjorts efter samrådet vilken visade
att vattensalamandrar finns i områdets nordvästra delar, inom och i
anslutning till det föreslagna bostadskvarteret längst i väster.
Vattensalamander är skyddade enligt artskyddsförordningen och dispens
från länsstyrelsen krävs innan ev. byggnation. Enligt
grönstrukturprogrammet ska värdefulla naturvärden i första hand värnas
och i andra hand kompenseras.
Övriga tidigare lämnade synpunkter angående ledningar, ledningsrätt och
markanvisningsavtal har beaktats.”
Kommentar: Större Vattensalamander: Kommunen har skickat in en
samrådsanmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken till länsstyrelsen.
Av miljöbalkens 12 kap 6 § framgår att en sådan anmälan ska göras av den
som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.
Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har
utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts.
Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter
det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medgivit något
annat. Inom den tiden ska tillsynsmyndigheten ta ställning till om åtgärden
får genomföras.
Som underlag har Naturcentrum på Växjö kommuns uppdrag tagit fram
”Förslag till skyddsåtgärder för större vattensalamander i Hovshaga”.
(Arbetsmaterial 2017-10-25). Kolla datumet!
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Plankarta och planbeskrivning har efter granskningen kompletterats med de
åtgärder som förslås i ovanstående rapport. Detaljplanen kommer att
behandlas för antagande i kommunfullmäktige först efter länsstyrelsens
beslut.
Gång- och cykelvägen: Inför granskningen samrådes hanteringen av
cykelvägar, gångstråk och lekytor med företrädare för tekniska förvaltningen
som ansvarar för dessa. Synpunkter som inkommit under granskningen
leder inte till några nya ställningstagande rörande dessa.
Tekniska nämnden
• Grönytan norr om området bör tas med i detaljplanen för att skyddas som
NATUR.
• Bebyggelsen i nordväst bör tas bort helt eller minskas ytterligare då
fastigheten skär av den viktiga kopplingen av naturen mellan Hovshaga
centrum och Hovsdal.
• Lång raksträcka på gatan in till området kommer att kräva
hastighetsdämpande åtgärder.
• Angivelsen att färdigt golv skall ligga minst 30 cm ovan gatumitt bör
förtydligas att gälla 30 cm över gatan vid VA-servisens läge.
Kommentar: Det är inte aktuellt att utöka planområdet efter granskningen av
detaljplanen då detta är en större förändring som kan leda till en ny
granskning. Angivelsen rörande färdigt golv förtydligas inför antagande av
detaljplanen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller följande synpunkter från
samrådet:
De planerade bostäderna riskerar av bli störda av lukt från kyrkogårdens
komposthantering.
I granskningshandlingen föreslås uppförande av plank som åtgärd bl. a. för
att undvika problem med lukt. Nämnden bedömer att plank har mycket
marginell effekt på luktproblem. Redan i detta skede bör det därför planeras
för vilka åtgärder som kan vidtas om luktproblem uppstår. Exempelvis bör
alternativa platser för komposthanteringen utredas.
Det är viktigt att möjligheten att cykla, utan omvägar och på
lättframkomliga cykelvägar, inte försämras.
För att fler invånare ska välja att cykla till sin arbetsplats är det av yttersta
vikt att de tillgängliga cykelförbindelserna är lätt framkomliga och inte
innebär omvägar. Den befintliga gång- och cykelvägen mellan Älgvägen och
Renvägen förvinner i planförslaget. För att inte försämra framkomligheten
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för cyklisterna, exempelvis de som har sin arbetsplats på Norra
industriområdet, bör den befintliga cykelvägen behållas om den inte kan
ersättas med en likvärdig cykelförbindelse.
Skäl för beslutet
I samrådsyttrandet 2016-12-13 över förslaget till detaljplan för Växjö 7:8
(Hovsdal) framförde nämnden följande synpunkter:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på hur frågorna om buller,
dagvatten och grönområden har behandlats i planförslaget. Nämnden
vidhåller dockföljande 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.
Den reviderade planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om
kemisk status för recipienterna för områdets dagvatten. Denna synpunkt från
nämnden kan därmed anses vara beaktad.”
Kommentar: Skrivningen om att ett plank skyddar mot lukt från kyrkans
komposthantering tas bort ur antagandehandlingen. Vid platsbesök under
sommar och höst har ingen ”dålig” lukt kunna konstateras söder om
komposten. Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med att
Växjö kommun skall uppföra och bekosta plank mot kyrkogården och
bullerskydd mot Fjällrenen1 och Norrleden.
Inför granskningen samråddes hanteringen av cykelvägar, gångstråk och
lekytor med företrädare för tekniska förvaltningen som ansvarar för dessa.
Synpunkter som inkommit under granskningen leder inte till några nya
ställningstagande rörande dessa.
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INKOMNA REMISSVAR FRÅN SAKÄGARE OCH ANDRA
INTRESSENTER
UTAN SYNPUNKTER
MED SYNPUNKTER
Björksätra 1 BRF (Yttrande 54)
”HSB: brf. Björksätra Segerstadsvägen 12-64 har tagit del av Er
underrättelse dat. 2017-08-02 gällande rubr.
Under förutsättning att området närmast vår förening endast får bebyggas
med max. två våningar kan Vi godkänna förslaget. Enligt styrelsebeslut 2017
-09-11.”
Kommentar: Våningsantalet i det nordvästra kvarteret ändras från 2-3 till
högst 2 våningar.
Björksätra 1 Boende (Yttrande 53)
”Som boende på Segerstadsvägen vill jag anföra följande: För närvarande
pågår byggnation av ca 250 bostäder, vilket innebär att minst 600 personer
kommer att flytta in i fastigheterna framför Begravningsplatsen. Redan nu
finns det lite möjligheter till att vistas i naturen. Med tanke på kommande
inflyttningar måste man verkligen spara detta naturområde. Den detaljplan
som är aktuell tar i princip hela området för fastigheter och gator 7 m breda
och cykelvägar 3 m breda. Det finns möjlighet att ha utfart mot Älgvägen.
Detta vill man inte av principskäl. Jag tycker hela projektet verkar helt
ogenomtänkt med den trafikökning som blir. Belastning av Kungsgårdsvägen
som redan är överbelastad. Det har tidigare varit aktuellt med byggplaner
på detta område. Blev överklagat då och blir det förhoppningsvis nu också.”
Kommentar: 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 som planerat att anslutas mot
Björkängsvägen. 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 in i området framför kyrkogården.
Björksätra 1 Boende (9 st) (Yttrande 55)
”Överklagan av Växjö kommuns nya förslag på detaljplan refererad till
ovan
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I nya förslaget på detaljplan refererad till ovan, ser vi ingen förändring i
sakfrågan sedan tidigare. Efter Länsstyrelsen upphävande av förra
detaljplanen, har för oss inga avgörande förändringar gjorts.
Begäran om förändring av detaljplan
Vi är fem familjer som bor på bostadsrättsföreningen Björksätra, gatuadress
Segerstadsvägen 56-64. Vi har tagit del av detaljplan refererad till ovan, och
hyser oro för kommunens byggplaner som mycket negativt påverkar vår
boendemiljö. Området som avses, är beläget söder om kyrkogården. Se
inringat område på flygfoto nedan. Våra bostäder är marklägenheter med
altan och trädgård ut mot den planerade nybyggnationen. Vi har tidigare
skrivit till byggnadsnämnden i samma ärende.
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Våra synpunkter gäller det lilla området med planerade flerfamiljshus
inringat ovan. Kommunen har visserligen tagit viss hänsyn till våra tidigare
synpunkter och bl.a. tagit bort en i gränsen liggande cykel- och gångbana,
samt nu senast ändrat byggnation från II-IV till II-III våningar. Fortfarande
inkräktar denna bebyggelse avsevärt på vår boendemiljö. I övriga delar av
denna plan har man tagit mer hänsyn till befintlig bebyggelse och lämnat en
större grönyta mellan ny och befintlig bebyggelse.
Det vi försvarar är boendemiljön och närheten till skogen. Det som en gång
var en av de avgörande faktorerna till att vi valde att flytta hit.
Konklusion; Lämna inringat område beskrivet ovan, obebyggt och orört.
Viktigt för alla boende i dess närhet, både för befintlig bebyggelse men även
för de nya invånarna i den planerade bebyggelsen längre österut.”
Kommentar: Då detaljplanen ej ännu är antagen finns det inget beslut att
överklaga.
Då tidigare förslag till detaljplan upphävdes så var det endast
bullerproblematiken i östra delen av området som behandlades. I dessa delar
har anpassningar gjorts i nuvarande förslag till detaljplan.
Det är inte aktuellt att förändra utbredningen av det nordvästra kvarteret.
Dock ändras våningsantalet inför antagandet från 2-3 till högst 2 våningar.
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Det finns inga gällande avtal om att använda kommunens mark som tomt i
det aktuella området (gul linje=fastighetsgräns/plangräns). Cykelvägens läge
(röd linje nedan)
har dock anpassats
till de delar som
tidigare nyttjats
som tomt för att
inte inkräkta på en
hemfridszon som
sträcker sig in över
kommunens
naturmark. Denna
är dock fortsatt
planlagd som
NATUR och får
endast nyttjas för
detta ändamål.
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Fjällrenen 1-2 (Yttrande 61)
”Stena Metall AB har tagit del av granskningshandlingarna 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.
Förslaget innebär dock att vallen inte skall uppföras förrän vid behov.
Kommunen anger i granskningshandlingen att det endast är nattetid som
bolagets verksamhet riskerar att bidra med buller överskridande villkoret för
verksamheten om bullervallen uppförs.
Detta stämmer dock inte då även villkoret för kvällstid och dagtid på helger,
som är 45 db(A), överskrids enligt kommunens egen utredning, se sidan 14 i
granskningshandlingen. Den planerade bostadsbebyggelsen innebär således
en större påverkan på bolagets möjligheter att bedriva verksamhet än vad
kommunen redovisat, även om bullervallen uppförs. Detta förhållande har
bolaget påpekat i samrådet men det har kommunen ignorerat och i
granskningshandlingen endast kommenterat med att" Bullerberäkningarna
visar att gällande bullerregler uppfylls både gällande buller från trafik och
verksamheter", se sidan 31 i granskningshandlingen. Denna slutsats har
ingen grund enligt bolaget.
Utifrån det ovan anförda vidhåller bolaget sin tidigare framförda inställning
att planen inte bör beslutas i dess nuvarande form. För det fall kommunen
ändå skulle besluta om planen anser bolaget att kravet på uppförande av
bullervall skall gälla från det att bostäderna börjar uppföras och inte "vid
behov".”
Kommentar: På uppdrag av kommunstyrelsen gjordes en omstart av arbetet
med detaljplanen över Hovsdal under hösten 2015. Därefter fattade
byggnadsnämnden ett nytt beslut om att påbörja detaljplanearbetet för en ny
detaljplan. Kommunen betraktar kommunstyrelsens beslutsdatum för den
nya detaljplanen även som startdatum för detaljplanearbetet. Eftersom
arbetet med den nya planen påbörjades efter 2 januari 2015 gäller
bullerriktvärden enligt Boverkets rapport 2015:21 ”Industri och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder -en
vägledning”. Begränsningsvärden enligt verksamhetens miljötillstånd gäller
inte i planområdet.
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Kommunens uppfattning är att Stenas nuvarande och framtida verksamhet
inte försvåras eller hindras av att flisning inte kan ske under kvälls- och
nattperioden av två skäl.
1) Ur Stena Recyclings tillståndsansökan framgår att flisningsverksamheten
klarar dagtidsbegränsningsvärdet vid arbetslokaler (djursjukhuset) men inte
kvälls- och nattbegränsningsvärdena. Stena Recyclings verksamhet är därför
redan begränsad i sitt miljötillstånd till flisning enbart under dagtid vardagar
för att uppfylla begränsningsvärden vid djursjukhuset. Det planerade
bostadsområdet bör därför inte ge ytterligare begränsningar för
flisningsverksamheten.
2) Växjö kommun kan ur det underlag som har lämnats av Stena inte se att
det finns något behov av att flisa/krossa returträ under kvälls- och
nattperioden. Ur situationsplanen över verksamheten på fastigheten
Fjällrenen 1 som medföljde bygglovsansökan framgår att upplagsytan för trä
och flis har storleken 40*40 meter. Se bild 1 nedan. Överslagsberäkning
visar att ytan rymmer cirka 4500 m3 returträ om upplaget har tre meters höjd
och cirka 8500 m3 om upplaget för har sex meters höjd (vid stackning med
förlängd skopa). Enligt uppgifter från en flisentreprenör har en kross
kapacitet att flisa cirka 1500 m3 under en arbetsdag vid enbart dagtidsarbete.
Det betyder att ett tre meter högt upplag kan flisas på tre dagar och ett sex
meter högt upplag kan flisas på sex dagar. Enligt ÅF´s bullerutredning som
medföljde Stena Recyclings tillståndsansökan för verksamheten anges att
flismaskinen är ”I drift c:a 4-6 gånger/år under c:a 1 vecka per tillfälle”. Det
stämmer ganska väl med vår beräknade driftstid med enbart dagtidsarbete.
En framtida utökning av lagringsytan för returträ kan inte bli väsentligt
mycket större med tanke på det begränsade utrymmet på fastigheten.
Förutom lagerytan för trä fordras även plats vid sidan av lagerytan för den
mobila krossen och flisen när krossningen skall påbörjas och plats för den
övriga avfallshanteringen. Se bild 1.
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Bild 1 Situationsplan över fastigheten Fjällrenen 1 som medföljde
bygglovsansökan. Bilden har rensats från avloppsledningar mm. Svart text är
inlagt i efterhand.

För att säkra en bättre bullersituation ändras lydelsen för plankartans
beteckning bullerskydd(1) från att bullerskydd skall uppföras vid behov till
att bullerskydd skall uppföras dvs. samma lydelse som för bullerskydd (2).
Bläckhornet 2 (Yttrande 63)
”Denna skrivelse innehåller undertecknades granskningssynpunkter på
detaljplanen för Växjö 7:8 m.fl. (Hovsdal), Hovshaga i Växjö mot bakgrund
av att:
- Detaljplanen avviker från rekommendationerna i den kompletterande
naturinventering av bl.a. större vattensalamander som gjorts av
Naturcentrum på uppdrag av Växjö kommun.
- Det är viktigt att genomföra flera andra åtgärder än de i naturinventeringen
föreslagna åtgärderna för att skapa en bra livsmiljö och
spridningsmöjligheter för den större vattensalamandern. Utan dessa kommer
endast en lokal förbättring att uppnås (i bästa fall).
- Den större vattensalamandern omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv
(92/43/EEG), Detta innebär att artens livsmiljöer skall skyddas, något som
inte fullt ut tillgodoses i detaljplanen.
- Det fåtal större vattensalamandrar som noterats under inventeringen är
förmodligen en spillra av en population som gradvis decimerats under
utbyggnaden av Hovshagaområdet och nu riskerar populationens livsmiljö
att reduceras ytterligare och kan dessutom komma att isoleras i ett mycket
begränsat naturområde.
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- Genom att begränsa spridnings- och reproduktionsmöjligheterna samt
negativt påverka livsbetingelserna för arten kan Växjö kommun komma att
medverka till en minskning av arten. Detta skulle definitivt vara negativt ur
ett lokalt perspektiv men också regionalt eftersom den större
vattensalamandern inte förekommer på många platser i Kronbergs län.
Våra konkreta granskningssynpunkter är i korthet enligt nedan och stöds av
den argumentation som följer efter sammanställningen.
1. Gynna den större vattensalamandern genom att utöka det naturområde
som markerats med “ni” i detaljplanen och avstå från att bebygga den
nordvästra delen av detaljplaneområdet, d.v.s. de två fastigheterna väster om
vägen. Syftet är att skapa ett tillräckligt stort naturområde, vilket krävs för att
minska påverkan på salamanderns miljö under landfasen.
2. Genomför de åtgärder som den kompletterande naturinventeringen
rekommenderar och dessutom följande åtgärder för att ytterligare stärka
populationens möjligheter att överleva och utvecklas i ett längre perspektiv:
Projektera passager/tunnlar mellan delområde 8 och kyrkogårdsområdet
under den planerade vägen genom Dp-området. Vägen isolerar fullständigt
populationen från de dammar som finns inom kyrkogårdsområdet och
dessutom förhindrar all spridning till tänkbara lekvatten utanför Dp-området.
Projektera ytterligare ett lekvatten i den norra delen av Dp-området, nära det
sydöstra hörnet på kyrkogårdsområdet, för att öka antalet
reproduktionsplatser och därigenom uppnå en livskraftigare population.
Ta fram en kontroll- och skötselplan för dammar, faunadepåer,
överfarter/tunnlar och annat som införs, i syfte att kontinuerligt utvärdera om
etablering av salamandrar sker i de nya dammarna och för att kunna vidta
åtgärder om effekterna inte uppnås.
3. Medverka till att överlevnaden för den större vattensalamandern tryggas
genom att tillskapa ett projekt som har som mål att etablera ett sammanhållet
nätverk av lekvatten och landmiljöer inom det kärnområde som i
Grönstrukturprogrammet för Växjö (2013) benämns Hovsgöl-Evedal, vilket
också innefattar Hovshaga kyrkogård.
1. Genomförd naturinventering och avsteg från denna
I den inventering som gjorts av Naturcentrum på uppdrag av Växjö kommun
och rapporterats i ”RAPPORT 2017-05-15 PRELIMINÄR RAPPORT FÖR
GENOMLÄSN1NG” står på sidan 8 följande att läsa:

Möjliga skyddsåtgärder
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Den större vattensalamandern är beroende av en mosaik av småvatten och
landmiljöer som domineras av lövskog med hög markvegetation. Andra
strukturer såsom död ved och stenrösen är viktiga som övervintringsplatser.
För att undvika risk för påverkan på större vattensalamander föreslås här ett
antal skyddsåtgärder (se fig. 3. Placeringarna av småvattnen är lokaliserade
utifrån naturliga höjdnivåer i landskapet men bör utredas närmare för att
säkerställa vattentillgång under hela året.
• Bevarande av livsmiljö med död ved och stenrösen.
• Anläggande av 2 småvatten som lekmiljö med storlekar på ca 10-100 m2
per våtmark
• Anläggande av 3-5faunadepåer bestående av död ved, stenar och liknande
som övervintringsmiljö. Anläggs 1 närhet till småvatten.
Iden nordvästligaste delen av det beskrivna lämpliga landområdet planeras
ett bostadsblock. På platsen finns idag rikligt med grov död ved. Dessutom
är platsen lämplig för anläggande av småvatten då marken är relativt flack
och ligger lågt i landskapet. Exploatering i denna del bör undvikas om
möjligt.
Detaljplanen avviker från inventeringens förslag på flera punkter enligt
nedan:
1. Bevarande av befintliga depåer av död ved och stenrösen beaktas inte
eftersom de två byggnationerna i den nordvästra delen av Dpområdet påverkar dels den döda ved och dels det stora stenröse som
finns i delområde 8 (ref till den ursprungliga naturinventeringen).
2. Möjligheten att placera två lekvatten enligt förslaget i inventeringen
försvinner eller försämras genom den byggnation som planeras längst
upp i nordväst, vilket inte ger den redundans som föreslås.
3. Om de befintliga faunadepåerna i delområde 8 försvinner (som redan
nämnts i punkt 1) kommer det krävas betydligt fler än de 3-5 depåer
som föreslås och dessa helt nya depåer måste skapas i anslutning till
lekvattnen och i anslutning till och/eller i lämplig vegetation/
brynmiljö. Det senare är en förutsättning oavsett antalet nyanlagda
depåer men utan att skapa rätt omgivningsmiljö till lekvatten och
depåer kommer det sannolikt att ta lång innan depåerna börjar
utnyttjas av salamandrama. Det är alltså fördelaktigt att utnyttja
befintlig(a) död ved/depåer.
2. Den större vattensalamanderns habitat
Den större vattensalamandern lever det mesta av sitt liv på land; det är
endast under reproduktionsperioden som den vistas längre perioder i vatten.
Den är således lika beroende av lämpliga landmiljöer som av akvatiska
miljöer och det är viktigt för artens fortlevnad att båda miljötyperna finns
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nära varandra eftersom salamandrarna i allmänhet inte rör sig några längre
sträckor. Undantagsvis kan det handla om upp till någon kilometer, men
oftast endast 100-300 meter från lekvattnet. Det är bland annat detta som gör
arten sårbar.
I det tidigare så vanliga småbrutna landskapet med olika småvatten, ängar,
lövdungar fanns det stora möjligheter att hitta nya miljöer om den befintliga
utarmades eller till och med försvann helt. 1 dagens stadsnära miljöer är det
helt annorlunda. Småvatten försvinner, lövdungar blir som öar i stadsväven,
naturen rättas till, död ved och stenrösen tas bort. Det är inte lätt att överleva
för salamandrarna och om den gör det så finns små möjligheter till utbyte
med andra populationer; det förhindras av genomfartsleder, gator och
bostadsområden.
Den kompletterande inventering som genomförts av Naturcentrum för fram
ett flertal åtgärder som behöver genomföras för att de salamandrar som
förökar sig i en liten trädgårdsdamm och lever sitt liv på land inom delar av
delområde 8 skall gynnas. Detta är viktigt för den lokala populationens
överlevnad, men frågan är om den inte skulle öka ännu mer om hela
delområde 8 avsätts för att skydda salamandrarna. Tyvärr saknas bland
förslagen åtgärder som gynnar spridningen av arten till näraliggande natur,
vilket är mycket viktigt inte minst för att öka den genetiska variationen, och
det krävs därför särskilda åtgärder för detta. Dessa tas upp ovan i de tidigare
redovisade granskningssynpunkterna.
För att kunna göra en noggrannare bedömning av hur planen påverkar
salamandramas möjligheter att migrera till/från angränsande områden och
dess betydelse för den långsiktiga överlevnaden, föreslås att en
kompletterande analys utförs för att utröna vilka åtgärder som krävs för att
förbättra spridningsmöjligheterna och hur planerade fastigheter påverkar
dessa.
Kommentar: Kommunen har skickat in en samrådsanmälan enligt 12 kap 6 §
miljöbalken till länsstyrelsen.
Av miljöbalkens 12 kap 6 § framgår att en sådan anmälan ska göras av den
som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.
Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har
utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts.
Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter
det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medgivit något
annat. Inom den tiden ska tillsynsmyndigheten ta ställning till om åtgärden
får genomföras.
Som underlag har Naturcentrum på Växjö kommuns uppdrag tagit fram
”Förslag till skyddsåtgärder för större vattensalamander i Hovshaga”.
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Rapport 2017-1367, 2017-11-17.
Plankarta och planbeskrivning har efter granskningen kompletterats med de
åtgärder som förslås i ovanstående rapport. Detaljplanen kommer att
behandlas för antagande i kommunfullmäktige först efter länsstyrelsens
beslut.
Bläckhornet 3 (Yttrande 65)
”Denna skrivelse innehåller undertecknades granskningssynpunkter på 7:8
m.fl. (Hovsdal) Dm: 2016BN0048, Hovshaga i Växjö.
• Detaljplanen avviker från rekommendationerna i den kompletterande
naturinventering av bl.a. större vattensalamander som gjorts av
Naturcentrum på uppdrag av Växjö kommun.
• Synpunkter om en naturlig övergång från befintlig miljö med enplansvillor
till flervåningshus har inte i tillräckligt stor del tagits i beaktande.
Föreslagen detaljplan påverkar befintlig boendemiljö mycket negativt.
Våra granskningssynpunkter är i korthet enligt nedan och stöds av den
argumentation som följer i avsnitten l. Brister och 2. Lämpliga åtgärder:
• Avstå från att bebygga den nordvästra delen av detaljplaneorådet, d.v.s. de
två fastigheterna väster om vägen för att kunna etablera en livsmiljö för
salamandrarna som ökar artens överlevnadsförmåga lokalt.
• Genomför de åtgärdsförslag på det sätt som den kompletterande
naturinventeringen föreslår.
• Genomför följande kompletterande åtgärder för att ytterligare stärka
populationens möjligheter att överleva och utvecklas i ett längre perspektiv:
Ta fram en kontroll- och skötselplan för dammar, faunadepåer, överfarter/
tunnlar och annat som införs, i syfte att kontinuerligt utvärdera om
etablering av salamandrar sker i de nya dammarna och för att kunna vidta
åtgärder om effekterna inte uppnås.
Övriga synpunkter:
• Skogen skall lämnas orörd och all bebyggelse av tex tekniska byggnader i
den befintliga skogen skall undvikas.
• Det finns inget som hindrar att flytta de föreslagna 1-3 vånings
flerfamiljshusen mot norr, eller nordost. En flytt i den riktningen vore en
fördel vad gäller soltimmar.”
Kommentar: Kommunen har skickat in en samrådsanmälan enligt 12 kap 6 §
miljöbalken till länsstyrelsen.
Av miljöbalkens 12 kap 6 § framgår att en sådan anmälan ska göras av den
som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som kan komma att
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väsentligt ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.
Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har
utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts.
Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter
det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medgivit något
annat. Inom den tiden ska tillsynsmyndigheten ta ställning till om åtgärden
får genomföras.
Som underlag har Naturcentrum på Växjö kommuns uppdrag tagit fram
”Förslag till skyddsåtgärder för större vattensalamander i Hovshaga”.
Rapport 2017-1367, 2017-11-17.
Plankarta och planbeskrivning har efter granskningen kompletterats med de
åtgärder som förslås i ovanstående rapport. Detaljplanen kommer att
behandlas för antagande i kommunfullmäktige först efter länsstyrelsens
beslut.
Svenska kyrkan (Yttrande 56)
Begravningsutskottets beslut:


att ställa sig positiv till granskningshandlingarna gällande detaljplan
Växjö 7:8 m fl (Hovsdal) Hovshaga, Växjö kommun



att redovisade åtgärder i planbeskrivning och planförslag beaktar våra
tidigare synpunkter gällande begravningsplatsens verksamhet,
förekomsten av buller och lukt som kan påverka bostäder mm inom
detaljplaneområdet.



att om redovisade åtgärder enligt ovan inte visar sig tillräckliga
åligger det Växjö kommun att utföra utvidgade åtgärder för att
kompostanläggningen skall fungera med nuvarande omfattning på
Hovshaga begravningsplats samt för att eliminera olägenheterna för
bostäderna inom detaljplaneområdet



att avtal om genomförande av Växjö kommuns åtgärder för
eliminerande av spridning av buller, damm och lukt upprättas med
Växjö pastorat innan detaljplanen fastställs.



att uppdra åt kyrkogårds- och fastighetschefen att samråda med
Växjö kommun om den fortsatta processen.

Kommentar: Skrivningen om att ett plank skyddar mot lukt från kyrkans
komposthantering tas bort ur antagandehandlingen. Vid platsbesök under
sommar och höst har ingen ”dålig” lukt kunna konstateras söder om
komposten. Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med att
Växjö kommun skall uppföra och bekosta plank mot kyrkogården och
bullerskydd mot Fjällrenen1 och Norrleden.
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Skrivboken 1 (Yttrande 59)
”Vi reagerar på hur trafiksituationen kommer att bli på Kungsgårdsvägen.
Vi bor på Griffelvägen och redan idag är det ett fruktansvärt tryck på
trafiken. På morgonen är det ett stressmoment att köra ut från Vingavägen
till Kungsgårdsvägen och många farliga situationer uppstår. Trafiken
kommer att öka avsevärt när (om) det nya bostadsområdet är färdigbyggt.
Utfarten vid Björksätravägen vågar vi bara inte tänka på den är livsfarlig
redan idag med ett övergångsställe placerat precis vid utfarten!
Sen tycker vi att alla de som köpt bostadsrätter längs Hovsdalsvägen och
Björksätravägen bl.a. bostadsrättsföreningen Morgonen m.fl skulle blivit
underrättade om detaljplanen. Det är ju utanför deras bostäder ni tänker
leda all trafik. Det är uteslutande barnfamiljer som kommer att bo där och
de ges absolut ingen möjlighet att lämna sina synpunkter på en ökad biltrafik
utanför dina bostäder. Ni kan ju föreställa er trafiksituationen på morgnarna
när alla skolbarn ska till skolan och förskolebarn ska skjutsas till förskolan
som båda är placerade på andra sidan Kungsgårdsvägen. Då gäller det att
ni skapar en ultrasäker trafikmiljö för det är våra barn, barnbarn det
handlar om. Vi ställer oss mycket frågande till denna detaljplan och
byggnationen av området över huvud taget.”
Kommentar: 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 som planerat att anslutas mot
Björkängsvägen. 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 in i området framför kyrkogården.
I detaljplanen för området framför kyrkogården, 0780K-P14/9 som nu håller
på att bebyggas anges att det nu aktuella området Hovsdal kommer att
angöras via denna väg. Detta har även varit en förutsättning för de
byggherrar som deltagit i markanvisningar när de tilldelats mark.
När detaljplanen varit utsänd för samråd och granskning har det inte varit
känt för kommunen vilka som köpt bostadsrätter av respektive byggherre.
Byggherre som varit lagfaren ägare vid samråds- och granskningstillfället
har haft möjlighet att lämna synpunkter. Inför samrådet var kungörelse
publicerad i Smålandsposten.
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Bläckhornet 4 (Yttrande 60)
Förslaget till beslut ger byggrätt på upp till 3 våningar närmast befintlig
bebyggelse. Förslaget ger också rätt att ta ner all befintlig skog i området.
Därmed bryts de löften kommunen gav i det första samrådet för ca 10 år
sedan om att bygga villor närmast befintlig bebyggelse och behålla en skärm
av skog mellan befintligt område och den nya bebyggelsen.
Någon förvånat studerar vi nu den nya bebyggelse som uppförs inom
detaljplanen för Växjö 7:89 m.fl. (Hovshaga centrum) där man närmast de
fem våningar höga bostadsrätterna endast bygger hus med två våningar.
Flera ytor av grönområden sparas också, även de med gamla, nästan
förfallna träd.
I detaljplanen för Växjö 7:89 kan man läsa följande:
”Närmast kyrkogården föreslås en tvåvånings tätare bebyggelse som sedan
succesivt höjer sig till sex våningar närmast Kungsgårdsvägen. Inom de två
kvarteren i väster tillåts förutom bostäder även centrumändamål. Centralt i
området planeras för en ny förskola som med fördel kan kombineras med
bostäder. I sydväst föreslås en tvåvånings rad- eller kedjehusbebyggelse för
att möta den lägre bebyggelsen inom denna del av kv. Björksätra.”
Delen i sydväst i ovan nämnda plan består av blå tvåvåningshus. Exakt
likadana hus finns i sydöst i förhållande till området i detaljplan Växjö 7:89.
Dessa hus gränsar också till detaljplanen Växjö 7:8 m.fl. (Hovsdal) alltså
aktuellt område för beslut. I det tilltänka beslutet föreslår man en gränsande
bebyggelse om tre våningar, dessutom närmare befintlig bebyggelse än i
detaljplanen Växjö 7:89.
Kommunen föreslår i det tilltänkta beslutet för Växjö 7:8 (Hovsdal) att fatta
ett beslut som går tvärtemot den beslutade planen för Växjö 7:89. 1 en
detaljplan anses det angeläget att möta den lägre bebyggelsen med
tvåvåningshus medan det i den tilltänkta planen inte verkar vara angeläget
längre.
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 blir tre våningar närmast befintlig bebyggelse och hänvisar till
kommunens egen motivering i detaljplanen för Växjö 7:89, som just nu är
under bebyggelse, och som ligger i direkt anslutning till området som
förslaget till beslut rör, Växjö 7:8 (Hovsdal). Det är inte rimligt att
kommunen gör skilda bedömningar för dessa områden.
I övrigt vidhåller vi de skäl vi framfört i samrådshanteringen.
Kommentar: I det nu aktuella planarbetet som prövningen avser har inga
löften givits om villor närmast befintlig bebyggelse. Bebyggelsen i kvarteret
närmast Björksätra 1 ändras från 2-3 till 2 våningar inför antagandet.
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FÖRÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAGET EFTER
GRANSKNING


Av handlingarna framgår att kommunen har skickat in en
samrådsanmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. Som
underlag har Naturcentrum på Växjö kommuns uppdrag tagit fram
”Förslag till skyddsåtgärder för större vattensalamander i Hovshaga”.
Rapport 2017-1367, 2017-11-17. Rapporten kommer att finnas
tillgänglig tillsammans med övriga antagandehandlingar.



Byggnadshöjden i det nordöstra kvarteret ändras från 2-3 till 2
våningar i plankartan.



Skrivningen om att ett plank skyddar mot lukt från kyrkans
komposthantering har tagits bort ur antagandehandlingen.



Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med att Växjö
kommun skall uppföra och bekosta plank mot kyrkogården och
bullerskydd mot Fjällrenen1 och Norrleden. Detta uppdateras även i
plankartan.



En översyn och justering har gjorts av numreringen av
fornlämningarna i plankartan.



Efter granskningen har även ett antal mindre redaktionella ändringar
gjorts i planbeskrivning och plankarta.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Följande sakägare har kvarstående synpunkter, vilka ej tillgodosetts efter
samråd och/eller granskning.
Björksätra 1 Boende namnlista (Yttrande 55)
Björksätra 1 (Yttrande 31)
Björksätra 1 (Yttrande 48)
Björksätra 1 (Yttrande 37)
Björksätra 1 (Yttrande 26)
Björksätra 1 (Yttrande 24)
Björksätra 1 (Yttrande 25)
Björksätra 1 Boende (Yttrande 23 och 53)
Bläckhornet 2 (Yttrande 33 och 63)
Bläckhornet 4 (Yttrande 30 och 60)
Bläckhornet 3 (Yttrande 32, 42 och 65)
BRF Björksätra (Yttrande 27 och 54)
Fjällrenen 1-2 (Yttrande 35 och 61)
Svenska kyrkan (Yttrande 38 och 56)
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Namnlista (Yttrande 29) med nedanstående underskrifter:
Pekpinnen 1, Pekpinnen 2, Bläckhornet 1, Bläckhornet 5, Bläckhornet 6,
Bläckhornet 7, Läseboken 1 (ej sakägare), Läseboken 2 (ej sakägare),
Skrivboken 1 (ej sakägare), Skrivboken 2, Skrivboken 3 (ej sakägare),
Kulramen 4 (ej sakägare), och Börjhem1.
Läseboken 3 (Yttrande 28) (ej sakägare)
Skrivboken 1 (Yttrande 59) (ej sakägare)
Brf Vingavägen, Börjhem 5 (Yttrande som inkom efter samrådstidens utgång
och finns därför ej med i samrådsredogörelsen)

FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2017-06-13 och
lämnar över detta för antagande till kommunfullmäktige för antagande enligt
5 kap 27 § PBL.
Med hänvisning till utlåtande 2017-11-01 ska framförda synpunkter inte
föranleda annan ändring av det granskade planförslaget än det som framgår
av utlåtandet.
STADSBYGGNADSKONTORET

Patrik Karlsson
Planarkitekt

Lars Wennerstål
Stadsbyggnadschef
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Handläggare
Patrik Karlsson
0470 - 436 21

Planbeskrivning



Dnr 2016BN0048

Dpl 214

Detaljplan
Växjö 7:8 mfl (Hovsdal) Hovshaga, Växjö kommun

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
0780K-P78/6

Kv Norrängen mm
Kronhjorten 4
Begravningsplats mm

Laga Kraft 891117
Laga Kraft 040113
Laga Kraft 780303

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

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

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.

3

Naturinventering, Tobias Ivarsson
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Inventering av större vattensalamander och fåglar
Sammanfattning av rapporten
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 Större Vattensalamander:
Kommunen har skickat in en samrådsanmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken till länsstyrelsen.
Av miljöbalkens 12 kap 6 § framgår att en sådan anmälan ska göras av den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om naturmiljön skadats och en anmälan inte har gjorts är det den som har utfört åtgärden som ska visa att reglerna har följts.
Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medgivit något annat. Inom den tiden ska
tillsynsmyndigheten ta ställning till om åtgärden får genomföras.
Som underlag har Naturcentrum på Växjö kommuns uppdrag tagit fram ”Förslag till
skyddsåtgärder för större vattensalamander i Hovshaga”. (Arbetsmaterial 2017-10-25).
Åtgärderna koncentreras främst till de områden som i plankartan markeras med n1, damm
och andra åtgärder för att öka biologisk mångfald.
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:

7

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.
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
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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.
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.
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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.

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/vintern 2017
vintern 2017/2018

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.
Växjö kommun skall uppföra och bekosta plank mot kyrkogården och bullerskydd mot
Fjällrenen1 och Norrleden.
Avtal
Kommunen har i nuläget inte för avsikt att ingå exploateringsavtal inom planområdet.
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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, Växjö 7:10 och Växjö 7:21 till
Växjö 7:111, Norrängen 3, Bävern 1 och Bävern 4.
Rätten att nedlägga och bibehålla allmänna underjordiska ledningar skall i förekommande
fall säkras med ledningsrätt.
Områden för transformatorstationer (E-områden) får styckas till egna fastigheter eller
säkras med ledningsrätt.
Detta ansöks och bekostas av ledningshavaren.
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.
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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.
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
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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.
Beräknade värden för omgivningsbuller
Bullerberäkningar biläggs handlingarna.
Verksamheter

Kommunen kommer att uppföra och bekosta bullerskydd mot Fjällrenen 1 även om
beräkningar visar att bullerskyddet först behöver byggas den dag Stena avser att använda en flistugg nattetid. I detaljplanen finns även bestämmelse om att bullerskydd
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skall uppföras mot del av kyrkogården som skall uppföras och bekostas av kommunen.

På uppdrag av kommunstyrelsen gjordes en omstart av arbetet med detaljplanen över
Hovsdal under hösten 2015. Därefter fattade byggnadsnämnden ett nytt beslut om att påbörja detaljplanearbetet för en ny detaljplan. Kommunen betraktar kommunstyrelsens beslutsdatum för den nya detaljplanen även som startdatum för detaljplanearbetet. Eftersom
arbetet med den nya planen påbörjades efter 2 januari 2015 gäller bullerriktvärden enligt
Boverkets rapport 2015:21 ”Industri och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder -en vägledning”. Begränsningsvärden enligt verksamhetens miljötillstånd gäller inte i planområdet.
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Kommunens uppfattning är att Stenas nuvarande och framtida verksamhet inte försvåras
eller hindras av att flisning inte kan ske under kvälls- och nattperioden av två skäl.
1) Ur Stena Recyclings tillståndsansökan framgår att flisningsverksamheten klarar
dagtidsbegränsningsvärdet vid arbetslokaler (djursjukhuset) men inte kvälls- och
nattbegränsningsvärdena. Stena Recyclings verksamhet är därför redan begränsad
i sitt miljötillstånd till flisning enbart under dagtid vardagar för att uppfylla begränsningsvärden vid djursjukhuset. Det planerade bostadsområdet bör därför inte
ge ytterligare begränsningar för flisningsverksamheten.
2) Växjö kommun kan ur det underlag som har lämnats av Stena inte se att det finns
något behov av att flisa/krossa returträ under kvälls- och nattperioden. Ur situationsplanen över verksamheten på fastigheten Fjällrenen 1 som medföljde bygglovsansökan framgår att upplagsytan för trä och flis har storleken 40*40 meter. Se
bild 1 nedan. Överslagsberäkning visar att ytan rymmer cirka 4500 m3 returträ om
upplaget har tre meters höjd och cirka 8500 m3 om upplaget för har sex meters
höjd (vid stackning med förlängd skopa). Enligt uppgifter från en flisentreprenör
har en kross kapacitet att flisa cirka 1500 m3 under en arbetsdag vid enbart dagtidsarbete. Det betyder att ett tre meter högt upplag kan flisas på tre dagar och ett
sex meter högt upplag kan flisas på sex dagar. Enligt ÅF´s bullerutredning som
medföljde Stena Recyclings tillståndsansökan för verksamheten anges att flismaskinen är ”I drift c:a 4-6 gånger/år under c:a 1 vecka per tillfälle”. Det stämmer
ganska väl med vår beräknade driftstid med enbart dagtidsarbete.
En framtida utökning av lagringsytan för returträ kan inte bli väsentligt mycket
större med tanke på det begränsade utrymmet på fastigheten. Förutom lagerytan
för trä fordras även plats vid sidan av lagerytan för den mobila krossen och flisen
när krossningen skall påbörjas och plats för den övriga avfallshanteringen. Se bild
1.

Bild 1 Situationsplan över fastigheten Fjällrenen 1 som medföljde bygglovsansökan. Bilden har rensats från avloppsledningar mm. Svart text är inlagt i efterhand.
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För att säkra en bättre bullersituation ändras lydelsen för plankartans beteckning bullerskydd(1) från att bullerskydd skall uppföras vid behov till bullerskydd skall uppföras dvs
samma lydelse som för bullerskydd(2).
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
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Lukt
Lukt kan förekomma från kyrkans kompost norr om de planerade bostäderna. Vid platsbesök under sommar och höst har ingen ”dålig” lukt kunnat konstateras inom planområdet. Den förhärskande vindriktningen i Växjö är att det blåser från sydväst eller väst vilket gör att ev. lukt från komposten sprids från planområdet.
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.
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.
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Konsekvenser på fastighetsnivå
Fastighet
Inom planomr.
Växjö 7:6

Ekonomiska
Ja/Nej
Markförsäljning.

Fastighetsrättsliga
Ja/Nej
Fastighetsreglering.

Växjö 7:1, 7:8, 7:10,
7:21, 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 bullerskydd 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.
Text markerad med rött är justeringar/ändringar efter granskning.
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
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