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UTLÅTANDE
NYPONET 2, Norremark i Växjö kommun
Detaljplan för bostäder

Förslag till beslut från stadsbyggnadskontoret
Med hänvisning till utlåtandet daterat 2019-04-30, ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget, än de justeringar
som redovisas i utlåtandet.

Detaljplaneförslaget upprättat 2019-02-25 antas av byggnadsnämnden enligt
5 kap. 27 § PBL.

Bakgrund
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra en avstyckning från
Nyponet 2 för att kunna bygga ytterligare ett hus på platsen. Enligt gällande
detaljplan ska minsta storlek på fastighet i området vara 1200 m2. Nyponet 2
utgör idag knappt 2000m2, därav fastighetsägares önskan om att köpa till en
bit mark av Växjö kommun för att uppnå 2400m2 och kunna skapa
ytterligare en fastighet.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Detaljplaneförslaget har under perioden 2019-03-20 – 2019-04-03, enligt 5
kap. PBL, varit utsänt till sakägare samt statliga myndigheter och
kommunala förvaltningar för granskning. Under samma tid har
granskningshandlingarna också funnits tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret, kommunens Kontaktcenter, Stadsbiblioteket samt
digitalt på Växjö kommuns webbsida.

Godkännanden/Yttrande utan erinran
* Länsstyrelsen
* Lantmäterimyndigheten
* Kultur- och fritidsförvaltningen
* Tekniska förvaltningen
* Miljö- och hälsoskyddsnämnden
* Kommunstyrelsen
* VEAB
* Eon energilösningar AB

Emma Lennartsson Byggnadsnämnden
Planarkitekt
0470 - 410 00
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Yttrande med synpunkter
* Fastighetsägare och boende, Nyponet 1

Inkomna synpunkter
Undertecknade berörda grannar på fastigheten Nyponet 1, får härmed avge
följande synpunkter på rubricerade planförslag.
Enligt PBL 4 kap. 2 § "Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark-
eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt
reglera bebyggelsemiljöns utformning för ...
...
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver
ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska
genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till
förhå1landena i övrigt ... "

Av detta följer att det är mycket olämpligt att uppföra bostadshus med två
våningar i ett befintligt planområde avsett för bostadshus med en våning.
Markägare i området var redan för fem år sedan förhindrade av detaljplanen
att uppföra tvåvånings bostadshus. Nu föreslagen ändring av gällande
detaljplan är mycket tveksam eftersom fastighetsägare som byggt enligt de
nu gällande reglerna har tvingats till en våning och lägre exploatering. Detta
innebär dels ekonomiska förluster och olägenheter i form av ökad insyn etc.
Att endast en förändring av bullerreglerna kan ligga till grund för ändring
av en så nyligen fastställd detaljplan är synnerligen märkligt- och framför
allt orättvist, närmast kränkande mot de som tvingats anpassa sig till en mer
restriktiv detaljplan.

Om kommunen trots allt medverkar till att ändra detaljplanen för vår granne
så skall denna ändring även gälla för de andra fastigheterna som i dag
endast får bebyggas med en våning.

Vidare önskar vi, att en diskussion snarast kommer till stånd avseende den
ekonomiska kompensation vi emotser för den mindre byggyta vi tvingats
till.

Kommentar: Det som framgår i PBL 4 kap 2§ är snarare i vilka
sammanhang kommunen ska reglera bebyggelsemiljön. Utifrån ansökan,
ska kommunen, i det aktuella fallet, pröva markområdets lämplighet, bl.a.
eftersom del av planområdet utgörs av allmän platsmark.

I samrådsredogörelsen förklarades skälet till våningshöjden på husen i
området; när detaljplanen gjordes 2012 fanns bullerregler som gjorde att
den södra delen av området begränsades till envåningshus, medan det i
övriga området gick att medge tvåvåningshus. Det var anledningen till att
vissa tomter fick en begränsning i antalet våningar. 2015 ändrades
bullerreglerna och det är utifrån dem som denna detaljplan har utformats.
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Kommunen har hela tiden haft intentionen att medge tvåvåningshus i
området, och står fast vid att det är bullerregler i nu gällande plan som har
styrt utformningen i del av planområdet.

Skillnaden mellan en- och tvåvåningshus bedöms inte vara stor nog att
innebära olägenhet i form av insyn. På många håll i staden eller i
tätbebyggda områden finns en blandning av en, en-och en halvplans- samt
tvåplanshus. Kommunen avser inte att kompensera för den skada som
hänvisas till i yttrandet eftersom bygglov för Nyponet 1 har beviljats enligt
gällande detaljplan. Slutligen, ändringen av detaljplan kommer endast
beröra aktuell fastighet, Nyponet 2.

Justering av planförslaget efter granskning
Inga justeringar görs av planförslaget.

Kvarstående synpunkter efter detaljplansamråd
Det finns inga kvarstående synpunkter från plansamråd som ger rätt att
överklaga ett beslut om planens antagande.

Beslutet skickas till
Sökande
Sakägare med erinran
Länsstyrelsen i Kronobergs län

STADSBYGGNADSKONTORET

Emma Lennartsson Henrik Johansson
Planarkitekt Stadsbyggnadschef
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  Dnr 
PLAN.2018.398 
(2018BN0398) 

Dpl 214   

  
NYPONET 2 
Ändring av detaljplan för VÄXJÖ 7:8 m.fl. (Dalbostrand),  
Norremark, Växjö kommun (Dnr 2009BN0885, Dpl 214) 

  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra en avstyckning från Nyponet 2 för att kunna 
bygga ytterligare ett hus på platsen. Enligt gällande detaljplan ska minsta storlek på fastighet 
i området vara 1200 m2. Nyponet 2 utgör idag knappt 2000m2, därav fastighetsägares önskan 
om att köpa till en bit mark för att uppnå 2400m2 och kunna bilda ytterligare en fastighet.  
 
Den tilltänkta marken är i kommunens ägo och planlagd som allmän platsmark – natur. För 
att markköp och lantmäteriförrättning ska kunna genomföras krävs en ändring i detaljplanen.  
 
HANDLINGAR 
Handlingar består av plankarta med markerad ändring, planbeskrivning samt 
fastighetsförteckning. 
 
PLANDATA 
Området ligger på Norremark och omfattar fastigheten Nyponet 2 och del av Växjö 7:8. 
Planområdet är cirka 2400 m2 stort. Nyponet 2 är i privat ägo och Växjö 7:8 ägs av Växjö 
kommun. Planområdet omfattas av ”detaljplan för Växjö 7:8 m.fl. (Dalbostrand) på 
Norremark, Växjö kommun” (0780K-P12/6), antagen i maj 2012. Planen medger i denna 
del av området bostäder med högst en våning samt allmän platsmark - natur.  
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
På den södra delen av området medges i gällande plan bostadshus med endast en våning. 
Våningsantalet föreslås nu ändras till två våningar och detta motiveras bland annat av 
ändrade riktlinjer för buller. När planen antogs 2012 överskreds den maximala ljudnivån 
(55dBA) för verksamhetsbuller nattetid, på en höjd av 3 meter vid de södra fastigheterna. 
Därför tilläts endast enplanshus då värdena var godtagbara på en lägre höjd. Sedan 2015 
finns en vägledning där det är möjligt att hänvisa till en ljuddämpad sida för att 
säkerställa att ljudnivån inte överskrids. Hur byggnaden placeras och att en ljuddämpad 
sida skapas är därför viktig om tvåplanshus planeras uppföras. Verksamheten som har 
påverkat bostadsområdet i bullerhänseende kommer dessutom flytta inom en nära framtid 
vilket gör att störningar från verksamhetsbuller minskar avsevärt. 
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Den del av planområdet som berör Växjö 7:8 är planlagd som allmän platsmark – natur. 
Området utgörs av ungskog med relativt låga naturvärden. Sydost om Nyponet 2, cirka 60 
meter från fastighetsgräns finns även en dagvattendamm. Det bör noteras att denna kan  
komma att utökas betydligt i samband med utveckling av Hagavik. Gällande VA-
lösningen förtydligas att den nya fastigheten kommer ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet och ska därmed anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
 
Den ändring som kommer ske är att ytterligare en fastighet kan bildas och att en mindre 
del, drygt 400 m2, därmed övergår från kommunal allmän platsmark till privat 
kvartersmark. Våningsantal ändras samtidigt till att tillåta två våningar. I övrigt kommer 
aktuell detaljplan med planbestämmelser fortsatt gälla i området.  
 

 
Gällande detaljplan med ändringar markerade i rött 
 
PLANENS GENOMFÖRANDE 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande med målsättning att antas under 
hösten/vintern 2018.  
 
Genomförandetiden för den del av området som ändringen gäller är 5 år från det att 
detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, 
men kan upphävas eller ändras utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Ändringen innebär att en fastighetsreglering kan genomföras genom att naturmark från 
Växjö 7:8 överförs till kvartersmark och fastigheten Nyponet 2. En avstyckning från 
Nyponet 2 är då möjlig och ytterligare en fastighet kan bildas.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Samtliga kostnader för plangenomförandet belastar exploatören. 
 
 

  
 STADSBYGGNADSKONTORET 
 25 februari 2019   

  Emma Lennartsson 
 Planarkitekt 
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