3. ALLMÄNNA INTRESSEN
I kapitlet beskrivs ett stort antal ämnesområden.
Varje beskrivning har tre delar:
• Beskrivning av ämnet och sambanden med fysisk planering.
• Frågor att arbeta vidare med i form av utredningar och projekt när
översiktsplanen antagits.
• Riktlinjer att använda i planeringen.
Vad är ett allmänt intresse?
Med ett allmänt intresse menas ett intresse som inte är knutet till en privat fastighet eller verksamhet och som det finns ett allmänt intresse för kommunen och
dess invånare att bevara, skydda och/eller utveckla. Ett exempel på ett allmänt
intresse är att det i kommunen och regionen finns ett bra trafiknät. Det kan jämföras med den enskilde personens eller fastighetsägarens intresse att undvika trafik och buller i närheten av den egna fastigheten.
Målkonflikter
Planering handlar till stor del om att samordna olika perspektiv och ämnesområden. I många situationer kan det uppstå målkonflikter när vitt skilda intressen
ska samordnas. När de kommer i konflikt med varandra i den fortsatta planeringen får en avvägning göras. Att i översiktsplanens övergripande skede fullt
ut prioritera vilka intressen och perspektiv som ska vara överordnade är inte
lämpligt. Sammanvägning måste göras i senare skeden. Översiktsplanens riktlinjer anger förhållningssätt och vägval för den kommande planeringen.

3.1 Landskapet
Landskapet är ett resultat av årtusenden av förändring. Människan har präglat
landskapet genom sin förmåga att bruka jorden och bygga samhällen. Spår
från gångna tider samt naturföreteelser som berättar om hur landskapet förändrats från forntid till idag, är en stor kunskapskälla att ösa ur.

3.1.1 Sjöar och vattendrag
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vattnet ingår
i ett känsligt kretslopp och påverkas av miljöfarliga utsläpp till luft, mark och
vatten. Försurning, övergödning och direkta utsläpp hotar vattnets kvalitet.
Inom Växjö kommun finns över 200 sjöar och cirka 13 procent av kommunens yta är vatten. Det är en resurs och ett karaktärsdrag för hela kommunen.
Strandskydd
Stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. Syftet med
strandskyddsbestämmelserna är att stränderna idag och i framtiden ska vara
tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddsbestämmelserna finns i Miljöbalkens 7 kap. 13–18§.
Strandskyddet gäller generellt 100 m från strandkanten och upp på land och
100 m ut i vattnet i samtliga sjöar och större vattendrag. För vissa sjöar (Åsnen,
Helgasjön, Örken, Furen, innaren, Asasjön, Tolgasjön, Stråken, Skärlen, Madkroken, Rottnen och Salen) är strandskyddet utökat till 200 m. Inom strandskyddszonen får enligt lagstiftningen byggnader eller andra anläggningar inte
uppföras.
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Grundprinciper för strandskydd
Strandskyddsbestämmelserna är utgångspunkten för den kommunala planeringen och ses som en stor tillgång.
Nedanstående principer bör tillämpas:
• Tillgänglighet och värnande om värdefulla biologiska miljöer ska alltid gälla.
• Strandskyddets omfattning ska kunna modifieras, ökas eller minskas, där det finns
motiv för detta. Landskapets naturliga gränser ska i möjligaste mån följas.
• Starka allmänna intressen ska kunna ligga till grund för att pröva upphävande av
strandskyddet.
• Strandskyddet ska bibehållas för alla öar.
• Ett upphävande av strandskyddet får inte medföra en privatisering av stranden
(undantag är dispens från strandskydd i bygglov, se nedan).
Dispens från strandskydd i samband med bygglov
Byggnadsnämnden kan medge undantag (dispens) från strandskyddsbestämmelserna, om särskilda skäl finns och åtgärden inte strider mot strandskyddets
syften. Frågan aktualiseras vanligen vid enstaka byggnadsprojekt på landsbygden. Dispensbeslut föregås av en utredning som väl beskriver de biologiska
värdena och tillgängligheten samt vilka konsekvenser dispensen får.
Följande skärskilda skäl anges i förarbetena till miljöbalken som möjliga för
dispens:
• Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
• Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnaden.
• Uppförande av ersättningsbyggnad.
• Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en väg eller
järnväg och saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.
• Lucktomt som förlorat sin betydelse för allmänheten.
• Anläggning som är avsedd för det rörliga friluftslivets behov, eller i varje fall
inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden. Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar m m bör inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde. Samlokalisering bör eftersträvas.
• Försvarsanläggningar och vägar som med hänsyn till sin funktion måste ligga
inom strandskyddsområdet.
Strandskydd i detaljplanering
När kommunen upprättar områdesbestämmelser eller detaljplan kan länsstyrelsen, efter kommunens ansökan, besluta om att strandskyddet skall upphävas
(alternativt utökas). En förutsättning är även här att det finns särskilda skäl.
Upphävande av strandskyddet måste föregås av en utredning som väl beskriver
de biologiska värdena och tillgängligheten samt vilka konsekvenser förändringen får. Ansökan prövas enligt miljöbalken.
Kommunen anser att stadens och tätorternas behov av utvidgning och nybyggnation är ett så starkt allmänt intresse att det ibland kan motivera upphävande
av strandskyddet. Närheten till sjöarna är en viktig del av attraktiviteten för
Växjö stad och övriga tätorter. Det finns här ett behov av att närma sig sjöarna
på ett mer planerat sätt än det som gäller för sjöar i allmänhet.
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Arbetsmetod

Inventering
En inventering görs för sjöarna runt Växjö stad och sjöarna i anslutning till de
sex största tätorterna. Om sjön är för stor, t ex Helgasjön, görs inventeringen
endast för relevanta delar. Den belyser de biologiska värdena och allmänhetens
tillgänglighet till vattnet. Inventeringen sker oberoende av exploateringsintressen och mynnar ut i en rapport med en översiktlig värdering av strandskyddat
område. Den kan ligga till grund för åtgärder som t ex förbättrad skötsel för
ökade naturvärden, bättre och fler cykelvägar samt rast- och grillplatser för
ökad tillgänglighet.
Utredning
Vid intresse för byggnation inom strandskyddsområdet ska en utredning med
fördjupad inventering och bedömning av det aktuella markområdets biologiska
kvaliteter och allmänhetens tillgänglighet genomföras av sakkunnig person.
Ansökan
Ansökan om upphävande av strandskyddet enligt Miljöbalken görs till länsstyrelsen. Utredningen, enligt steg 2, ingår i ansökan som underlag vid prövning
av strandskyddets upphävande.
Inventering av biologiska värden och tillgänglighet
En inventering har gjorts för Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och
Norra Bergundasjön med avseende på tillgänglighet och biologiska värden. Inventeringarna finns tillgängliga som planeringsunderlag. Nedan redovisas delar
av innehållet i inventeringen av Trummens stränder och strandskyddsområde.
Utgångspunkten för biologiska värden är knutna till biotoper som våtmarker,
strandvegetation, ängs- och hagmarker samt trädmiljöer. Tillgängligheten studeras utifrån befintliga gång- och cykelstråk och där det finns kompletteringsbehov. Även befintliga och nya grillplatser samt badplatser har inventerats. Behov av nya utblickar anges också i inventeringsmaterialet.
Trummen karaktäriseras av två delar, dels den norra delen som restaurerades i
början på 1970-talet, dels den grunda Skirviken som präglas av ymnig strandvegetation och rikt fågelliv. Det finns ingen bebyggelse som når ända ner till
sjön utan den ligger på ett respektfullt avstånd från strandkanten. Följande delområden kan urskiljas runt sjön: Slottsparken, Campusstranden, Sigfridsområdet, Brände udde och Skirviken.
Trummen är främst tillgänglig i sin norra del via befintliga gång- och cykelvägar. Ett sammanhängande gång- och cykelstråk runt sjön kan bli lika attraktivt
som det runt Växjösjön. Detta förutsätter att den planerade bron mellan Slottsparken och Brände udde kommer till stånd. Skirviken med sin igenväxta karaktär är naturligt svårtillgänglig utom via gångstigen och de två fågeltorn som
finns i naturreservatet längs Trummens västra strand.
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De största biologiska värdena finns främst längs Skirvikens stränder, sjöns utlopp vid Välle Broar samt vissa park- och trädmiljöer vid Teleborgs slott, Italienska Palatset och Brände Udde. Skirviken har betydande kvaliteter som fågelsjö med livsmiljöer för en rad ovanliga arter i sjön och i dess närhet. Här finns
en rad särpräglade biotoper som är ovanliga i Växjös närhet. Skirvikens västra
strand är fågelskyddsområde och skyddas enligt Miljöbalken 4 kap. 12 §.
På kartan redovisas områden som bedöms ha stora biologiska värden, befintliga gång- och cykelvägar, sträckor med kompletteringsbehov, befintliga grillplatser och platser för nya utblickar.

Bild: Exempel från Trummen på steg 1 enligt arbetsmodell för hantering av strandskyddet i
planeringen

Avrinningsområden
Inom Växjö kommun finns fyra avrinningsområden varav tre når södra Östersjön och ett
Kattegatt. Mörrumsåns avrinningsområde är
det största och täcker 86 procent av kommunens yta. Ett litet område i nordvästra delen
av kommunen avvattnas till Lagan och två
mindre områden i sydöst tillhör Bräkneåns
respektive Ronnebyåns avrinningsområde.
Mörrumsåns källflöde ligger i gränstrakten
mellan Jönköpings och Kronobergs län, där
sjön Vrången anses som källsjö. På sin väg
genom Växjö kommun flyter ån igenom ett
stort antal sjöar varav de största är Madkroken, Örken och Helgasjön.

Bild: Avrinningsområden inom Växjö kommun
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Från Helgasjön till Salen benämns Mörrumsån Helige å. I Bergkvarasjön tar
Helige å emot tillflödet från de samhällspåverkade Växjösjöarna. Läckage av
näringsämnen från samhällen och omgivande marker i avrinningsområdet bidrar till höga kväve- och fosforhalter i vattendrag och sjöar vilket bidrar till
havets övergödning. Olika åtgärder och insatser behövs av invånare, markägare, näringslivet och samhället för att komma tillrätta med problemet.

I kommunen finns tre vattenvårdsförbund; Mörrumsåns vattenvårdsförbund,
Lagans vattenvårdsförening och Bräkneåns vattenförbund. Förbunden
genomför omfattande provtagningar och kontroller av vattenkvaliteten i avrinningssystemen.
Vattenkraft och sjöreglering
I Mörrumsåns avrinningsområde finns många platser, både privat- och kommunägda, där vattenreglering sker. Det finns också ett antal vattenkraftverk.
Det totala antalet är inte känt. Växjö kommun har ansvar för 14 regleringsställen och driver fyra kraftverk; Böksholm, Lidekvarn, Åby och Hanefors. Enligt
Miljöbalken 4 kap. 6§ är Mörrumsån med tillhörande käll- och biflöden i sin
helhet av riksintresse. Det betyder att inom detta område får ingen ytterligare
vattenkraftsutbyggnad förekomma som innebär försämringar i form av vandringshinder och vattenhushållning. Däremot kan det vara möjligt att få byta ut
turbiner i befintliga kraftverk till högre verkningsgrad om man inte påtagligt
förändrar biologiska förutsättningar och vattenhushållning.
Växjö kommun samordnar delar av vattenregleringen i Mörrumsån. Målsättningen är att driva vattenkraftverken med största möjliga energiutvinning med
hänsyn till flora, fauna och det allmännas intresse. Denna övergripande målsättning gäller även andra huvudmän inom Mörrumsån och övriga avrinningsområden.
Fiskevård
De flesta sjöarna i Växjö kommun ingår i fiskevårdsområden. Fiskevårdsområdets syfte är att förbättra fisket och kan därför har sina bestämmelser. Fiskvandringsleder är viktiga och nödvändiga för att bibehålla olika fiskarter och gynna
det biologiska livet och mångfalden i sjöar och vattendrag. Insatser för att förbättra fiskvandringsleder har genomförts i delar av Mörrumsåns vattensystem.
Idag finns fem fiskvandringsleder mellan Örken och Helgasjön där fisk fritt
kan vandra förbi hinder som dammar, regleringsanordningar kraftstationer och
nå nya lekområden. Kommunen bör verka för att fiskvandringsleder skapas
även i andra delar av vattensystemen, även utanför kommunens gränser.

Bild: Fiskvandringsled i Böksholm

Bild: Fiskvandringsled i Böksholm

Sjötrafik
Kronobergs läns författning, 1989:21, anger hastighetsbestämmelser för sjötrafik i Helgasjön med anslutande farleder och Skavenässjön, samt i vilka sjöar det
finns förbud att framföra trafik med fartyg under vissa tider på året. I Växjö-
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sjön är motorbåtstrafik förbjuden. Enligt vattenskoterförordningen är det endast tillåtet att köra skoter i allmän farled och i områden som särskilt utpekats
av länsstyrelsen enligt förordningen för användning av vattenskoter (§ 3). I
Kronobergs län finns dock inga allmänna farleder eller i dagsläget särskilt utpekade områden.
En viktig attraktion för Växjö kommun är dess vattendrag och sjöar. Dessa miljöer är betydelsefulla för allmänhetens möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Viktiga kanotleder är Värendsleden som sträcker sig i nord–sydlig riktning genom hela Kronobergs län och mellan Växjö stad och Asa. Utmed leden finns
rastplatser som i vissa fall kan användas för övernattning.
Vattenkvalitet
Växjö stads sjöar utgörs av Trummen, Växjösjön, Barnsjön, Södra och Norra
Bergundasjön, Helgasjön samt Toftasjön. Begreppet ”Växjösjöarna” består av
de fem sjöarna Barnsjön, Trummen, Växjösjön, Södra och Norra Bergundasjön.
Under århundraden har stadsbebyggelsen brett ut sig och Trummen, Växjösjön
samt Södra och Norra Bergundasjön har alla utnyttjats som recipienter för avloppsvatten. Sjösänkningarna i början av 1800-talet bidrog också till en kraftig
övergödning av sjöarna. Sjöarnas biologiska kollaps blev följden.
Idag är vi på väg att återställa den
ekologiska balansen i Trummen,
Växjösjön och Södra Bergundasjön.
Åtgärder som nytt reningsverk, omfattande sjörestaureringar och åtgärder i dagvattenflödet har lett till att
sjöarna börjat återhämta sig. Idag
ökar siktdjupen även om det fortfarande är höga fosforhalter, särskilt i
Södra och Norra Bergundasjön.
Norra Bergundasjön är recipient för
avloppsreningsverket vilket innebär
en fortsatt hög näringsbelastning.

Bild: Flygbild över Växjösjöns lagun

Nedfall av svaveldioxider och kvävedioxider leder till försurning av
både mark och vatten, vilket påverkar förutsättningarna för växter och
djur. De största utsläppen av svaveldioxider kommer från svavelhaltiga
bränslen som eldningsolja och kol
medan utsläpp av kvävedioxider
kommer från fordonstrafiken. Försurningen motverkas genom kalkning men åtgärder vid källan är också nödvändiga.
Bild: Näset mellan Växjösjön och Trummen

Utsläpp av kväve- och fosforföreningar till sjöar och vattendrag leder till övergödning. Överproduktion av alger och annan vattenväxtlighet kan rubba den
ekologiska balansen. Övergödningen är ett problem i hela Mörrumsåns vattensystem. De största tillskotten kommer från jord- och skogsbruk. Grundvattnet
kan också påverkas negativt. Genom att anlägga våtmarker kan en stor del av
de övergödande ämnena tas om hand i det ekologiska systemet. Ett bra exempel är Bäckaslövs våtmark som tar emot dagvatten från stadens västra delar.
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Översvämning
Översvämningar kan vara av två typer. Den ena beror på begränsad kapacitet i
stadens och tätorternas ledningsnät och kan inträffa när det regnar häftigt under
kort tid. Den andra är effekten av stora nederbördsmängder eller extremt snabb
snösmältning med hög vattennivå i sjöar och vattendrag som följd. En av orsakerna till den andra typen av översvämningar är skogsbrukets kalavverkningar
som medför minskad fördröjning och ger en snabbare markavrinning. Detta
har i sin tur medfört större flödesvariationer i vattendragen och ökad risk för
översvämningar. Lägg därtill de senaste årens häftigare regn och därmed högre
vattenföring. Om vi framöver får klimatförändringar med stora variationer av
torka och nederbörd som följd, kommer risken för översvämningar att öka,
både i tätbebyggda områden och i sjöar och vattendrag. Konsekvenserna kan
bli stora, särskilt för bebyggelse i närheten av sjöar och vattendrag. Ökad hänsyn till översvämningsriskerna måste tas vid planering, bygglov och projektering.
EUs ramdirektiv för vatten
EUs ramdirektiv för vatten, som trädde i kraft 2000, har som syfte att främja en
ekologisk hållbar vattenanvändning genom ett långsiktigt skydd av tillgängliga
vattenresurser, med avseende på kvalitet och kvantitet. Direktivet som införlivas i Miljöbalken, omfattar både grundvatten och ytvatten. Utgångspunkten är
att vattenfrågor ska hanteras utifrån avrinningsområden. Vattendirektivets konsekvenser på den kommunala planeringen är svåra att förutse. Den analys och
karakterisering av vattendrag och grundvattenförekomster som skall genomföras i de olika avrinningsområdena kommer dock att leda till att vattenfrågornas
status i den kommunala planeringen stärks.
Att arbeta vidare med
En inventering av biologiska och rekreativa värden för de tätortsnära strandområdena i syfte att höja naturvärden och öka allmänhetens tillgänglighet till
vattnet.

3.1.2 Naturmiljö
Begreppet biologisk mångfald omfattar variationsrikedom på tre områden:
inom arter, ekosystem/livsmiljöer samt för olika organismer. Skälen till att bevara den biologiska mångfalden är många; ekologiska, ekonomiska, materiella,
estetiska, sociala och kulturella. Att skydda och utveckla värdefulla naturmiljöer är ett sätt att bevara den biologiska mångfalden. Friluftslivets intressen kan
med god planering och anpassad skötsel samverka med naturhänsyn.
Skydd och utveckling av naturmiljöer
Vissa områden behöver mer långsiktigt skydd än andra, men att bilda naturreservat och biotopskydd kan inte trygga målet om biologisk mångfald. Det är
därför viktigt att hela landskapets livsmiljöer värnas i så stor utsträckning som
möjligt. Länsstyrelsens naturvårdsprogram, Kronobergs natur, 1989, är ett värdefullt underlagsmaterial i planarbetet. Skogsvårdsstyrelsen har genomfört inventeringar som är användbara bl a hänsynen till nyckelbiotoper.
I det pågående regionala miljömålsarbetet har behovet av skyddad mark i länet
preciserats. Drygt sju procent av skogsmarken i länet bör undantas från skogsproduktion fram till år 2010. Merparten av den skogsmark som undantas från
skogsproduktion bör avsättas genom frivilliga åtgärder.
Marken kan formellt skyddas genom naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Andelen av Växjö kommuns egen skog- och jordbruksmark som är
formellt skyddad är cirka 20 procent. Markägare kan också avsätta skogsmark
för naturvårdshänsyn i gröna skogsbruksplaner. Kommunens ambition är att
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andelen skyddad mark ska öka dels genom formellt skydd t ex via naturreservat eller naturvårdsavtal, dels genom frivillig avsättning i gröna skogsbruksplaner certifieringssystem.
Naturreservat
Den vanligaste skyddsformen för att bevara naturområden är naturreservat. I
kommunen finns 18 beslutade naturreservat som tillsammans omfattar 1 990
ha. I samråd med länsstyrelsen bildar kommunen naturreservat främst i tätortsnära områden medan länsstyrelsen ansvarar för övriga delar av kommunen.
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras
som naturreservat i syfte att:
• bevara biologisk mångfald,
• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer,
• tillgodose behovet av områden för friluftslivet,
• skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer och
• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Bild: Stora ekar i Osaby naturreservat
Bild: Naturreservat i Växjö kommun

Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag inventerat statligt ägda skogsområden med stora naturvärden. I Växjö kommun är det områdena Helgö, del av
Kronobergshalvön, Hissö och Lunden (väster om Drev) som är aktuella för
eventuell reservatsbildning. Reservatsbildning pågår för Notteryds f d skjutfält,
Bökeskogen vid Hinnasjön (även natura 2000-område) och för område i Hågeryd (även Natura 2000-område). Kommunen planerar också att bilda naturreservat för Grevaryds äng i Lammhult och Galtö i Helgasjön.
Fågelskyddsområde
Växjö kommun har 14 fågelskyddsområden, varav 13 finns i Åsnenområdet
och 1 vid sjön Trummens västra strand. Av kommunens 13 fågelskyddsområ-
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den i Åsnen ligger 11 inom naturreservatet Utnäsuddens övärld och 2 i Åkaviksviken (se kap 3.3). Djur- och växtskyddsområden skyddas enligt miljöbalken 4 kap. 12 §. Länsstyrelsen och kommunen får meddela föreskrifter om bestämmelser, vilket till exempel kan innebära tillträdesförbud under vissa tider
på året samt restriktioner vid vistelse i området.
Biotopskyddsområde
Syftet med biotopskydd är att skydda mindre mark- och vattenområden som
innehåller hotade djur- eller växtarters livsmiljöer. Biotopskyddsområden utgörs ofta av små ”öar” ute i landskapet och används i första hand i akuta situationer där den värdefulla biotopen riskerar att försvinna genom avverkning eller igenväxning. Skogsvårdsstyrelsen har ansvaret för att peka ut, avgränsa och
besluta om biotopskydd på skogsmark enligt MB 7 kap. 11 §. I Växjö kommun finns biotopskydd för bland annat äldre naturskogar, örtrika sumpskogar
och alkärr.
Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan skogsvårdsstyrelsen
och markägaren, vanligen på en tid av femtio år. Syftet med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa områden med höga naturvärden.
Markägaren får en viss ekonomisk
ersättning för de begränsningar i
brukandet som avtalet medför. Naturvårdsavtal passar bra för områden
som redan idag har höga naturvärden eller för områden som inom en
nära framtid har förutsättningar att
utveckla höga naturvärden.
Bild: Backsippa

Riksintresse för naturmiljö
Inom kommunen finns 12 riksintressen för naturvård. Utöver dessa finns ett
20-tal Natura 2000-områden som sedan 2002 ska klassas som riksintresse för
naturvård. En utförlig beskrivning av dessa finns i kapitel 3.3 Riksintressen.
Utveckling av tätortsnära naturmiljöer
Den tätortsnära naturmarken har stor betydelse för invånarna. Det är viktigt att
planera med god tillgänglighet och närhet samt anpassa skötseln i de bostadsnära gröna miljöerna. Genom skyltning, information och gång- och cykelvägar
kan områdena göras mer attraktiva och tillgängliga.
Att arbeta vidare med
Ett naturvårdsprogram för Växjö kommun.
Bildning av naturreservat för Grevaryds äng i Lammhult och Galtö i Helgasjön.
Utveckla samarbetet med länsstyrelsen, Alvesta och Tingsryd om Åsnenområdets utveckling.

3.1.3 Kulturmiljö
Det är viktigt att synliggöra det historiska arvet. På så sätt kan nuvarande och
kommande generationer uppleva gamla livsmiljöer och få förståelse för platsens historia. Men det är inte rimligt att bevara alla historiska spår. Det är därför
viktigt att göra prioriteringar utifrån gjorda inventeringar. Kulturmiljöer som
skall bevaras måste också iordningställas och skötas så att de bibehåller ett
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attraktionsvärde som står i proportion till innehållet. Kulturhistoriskt intressanta
miljöer och fornlämningar bör i rimlig utsträckning integreras i samhällsbyggandet så att vårt historiska arv synliggörs och blir en tillgång för invånare och
besökande.
Underlagsmaterial att använda i den fysiska planeringen är kommunens Kulturmiljöprogram för landsbygden, 1989, och länsstyrelsens inventeringar av kvarnar, sågar, religiösa byggnader, gamla broar samt ängslador. I det pågående
miljömålsarbetet ingår också att en länsomfattande kulturmiljöstrategi ska arbetas fram.
Skydd och utveckling av kulturmiljöer
De lagar som främst reglerar hur samhällsbyggandet ska ta hänsyn till kulturminnen och kulturmiljöer är främst miljöbalken (MB), plan- och bygglagen
(PBL) och lagen om kulturminnen (KML). I Växjö kommun är kulturmiljöer i
form av kulturreservat, byggnadsminnen, fornlämningar och kyrkor tillhörande Svenska kyrkan skyddade. När kulturobjekt hotas bör en konsekvensutredning göras. Tidiga samråd skall hållas med länsstyrelsen och Smålands Museum.
Riksintresse för kulturmiljö
Inom kommunen finns 8 riksintressen för kulturmiljön. En utförlig beskrivning av dessa finns i kapitel 3.3 Riksintressen.
Byggnadsminnen
En byggnadsminnesförklaring är det starkaste skydd en byggnad kan få. Några
generella regler finns inte, utan staten och fastighetsägaren kommer överens
om vilka förändringar som får ske med byggnaden. En byggnadsminnesmärkning följer med byggnaden och finns kvar vid ett ägarbyte. I Växjö kommun finns 17 byggnader som byggnadsminnesförklarats. Dessa byggnader har valts ut för att de särskilt väl speglar olika tiders arkitektur, byggnadsteknik och sociala ambitioner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dädesjö gamla prästgård
Elin Wägners Lilla Björka, Bergs socken
Gamla Domprostgården, Växjö stad
Gamla Riksbanken, Växjö stad
Jätsbergs herrgårdsmiljö, Jäts socken
Lilla Gunnarbo, Växjö stad
Logehuset Vårblomman, Drev socken
Logen Asa-Thor, Asa socken
Länsstyrelseresidenset, Växjö stad
Italienska palatset och kyrka,
Sigfridsområdet, Växjö stad
Kyrka och museum, Sigfridsområdet,
Växjö stad
Skälsnäs ryttmästarboställe,
Tjureda socken
Smålands museum, Växjö stad
Växjö gymnasium (Karolinerhuset),
Växjö stad
Växjö teater, Växjö stad
Åryds bruk, Hemmesjö socken

•
•
• Östrabo, Växjö stad

Bild: Lilla Björka, Bergs socken

Bild: Östrabo, Växjö stad
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Fornlämningar
Fasta fornlämningar omfattar bl a varaktigt övergivna lämningar efter mänsklig
verksamhet under forna tider, vilket också omfattar bildningar från ålderdomligt bruk. Till en fast fornlämning hör även dess närområde. Dess storlek är beroende av fornlämningens art och betydelse. För mer information se Kulturminneslagen 2 kap. 1§.
Samtliga fornlämningar har ett lagskydd som skall hindra borttagande eller förstörelse av fornlämningen. I de fall byggande kommer i konflikt med en fornlämning eller ett fornlämningsområde beslutar länsstyrelsen enligt kulturminneslagen om objektet kan tas bort eller inte. Alla kända fornlämningar uppdateras på den digitala registerkartan. I kommunens kulturmiljöprogram för landsbygden utpekas ett antal av kommunens mest värdefulla fornlämningar.

Bild: Riksantikvarieämbetets inventering
av fornlämningsområden.

Riksantikvarieämbetet har inventerat fornlämningar i kommunen. Arbetet påbörjades i områdena närmast Växjö stad 1993/94. En fördjupad studie för att
hitta områden med förutsättningar för tidigare boplatser har gjorts inom stadens
utbyggnadsområden. Det har också gjorts en fördjupad studie av Jonsbodaområdet, Smålands Museum rapport 2001:25.
Landsbygdens kulturmiljöer
Vid utformning av nya byggnader på landsbygden är det viktigt att hänsyn tas
till omgivande bebyggelse och landskap. Den nya byggnaden skall smälta in på
ett naturligt sätt, därmed bör det yttre formspråket studeras noga liksom placeringen av byggnaden. Exempel kan vara att höja vägglivet, att använda färgty-
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per som är typiska för befintlig bebyggelse och att lokalisera byggnaden med
stöd i ett skogbryn, en dunge eller i kanten av en äng.
Med miljöbalkens införande 1999 blev det möjligt att skydda, bevara och styra
skötseln inom större kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom inrättande av
kulturreservat. Några av de beslutade naturreservaten i kommunen innehåller
även stora kulturmiljövärden till exempel Braås Park. Genom skyltning till olika besöksmål och med informationstavlor på platsen kan objektens attraktionsvärde öka och utgöra en kunskapskälla om forna tiders levnadssätt.
Att arbeta vidare med
En revidering av kommunens Kulturmiljöprogram för landsbygden, 1989,
som även inkluderar Växjö stad och övriga tätorter.
Synliggöra kommunens historiska arv genom att sammanställa och göra tillgängligt resultaten från genomförda arkeologiska undersökningar.

3.1.4 lågesxploaterade områden och mastetableringar
En inventering, Tysta områden – en kartläggning av Växjö kommuns orörda
kvaliteter, 2003, har gjorts för att identifiera områden i kommunen med färre
störningskällor. Det är dessa som vi här benämner som lågexploaterade. Inventeringen har fokuserat på störningskällor som mastetableringar och buller. Master påverkar landskapsbilden och buller påverkar upplevelsen av ostördhet och
tystnad. Det är utifrån dessa perspektiv som bedömningen skett. Påverkan från
strålning har inte ingått i inventeringen. Kartläggningen har identifierat fem
större områden, se kartan:
1. Vid sjön Åsnen, på gränsen mot
Tingsryd och Alvesta kommun.
2. Väster om sjön Rottnen.
3. I öster vid gränsen mot Uppvi
dinge kommun.
4. I norr vid Asa vid gränsen mot
Sävsjö och Vetlanda kommun.
5. Öster om sjön Örken vid gränsen
mot Uppvidinge kommun.
Bild: Lågexploaterade områden

I dessa områden finns både åretruntoch fritidsboende samt verksamheter
såsom lantbruk. Det kan förekomma
tillfälligt buller såsom ljudet från
motorsågar och mindre trafikerade
vägar.
Områdena har kvaliteter såsom orördhet och tystnad. Det innebär inte att all
fortsatt utveckling i områdena ska avstanna, utan att den ska ske med beaktande av kvaliteterna, på områdenas villkor.
Mastetableringar
Master, antenner och basstationer är förutsättningar för radio-, data- och telekommunikation. Med mobiltelefonins genomslag har ett helt nytt behov av
master skapats. Mobiltelefonnätet i Sverige byggs ut i allt snabbare takt. Etableringen är dock ifrågasatt p g a dess störningar av landskapsbilden samt osäkerhet och rädsla för strålningens effekter.
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Vid upplåtelse av mast på kommunal mark ska kommunen sträva efter att en
samordning mellan operatörer så långt som möjligt underlättas. Kommunens
möjlighet att med stöd av plan- och bygglagen inrätta ”lågstrålande” områden
är begränsad. Arbetssätt såsom aktiv dialog med operatörer, utformning av
transformatorstationer i detaljplan samt krav vid försäljning av kommunal
mark kan utvecklas.
Miljö- och hälsoskyddskontoret
samt stadsbyggnadskontoret har tagit fram råd och riktlinjer angående
landskapsbild respektive hälso- och
miljöfrågor för utbyggnaden av
kommunikationsnätet i Växjö kommun. Byggnadsnämnden kräver
bygglov för antenn på ett tak eller
en fasad. Bygglov krävs även vid en
förlängning eller utbyte av mast,
teknikbyggnad och teknikrum samt
för att etablera en mast eller ett torn
som ska fungera som en antennbärare. Bygganmälan krävs för att montera antenn på befintlig mast eller
torn och för att utöka ett befintligt
teknikrum.

Bild: Byggda master samt ansökningar om
bygglov, november 2004

Att arbeta vidare med
En beskrivning av strålningssituationen i kommunen så att begreppen låg- och
högstrålande zoner kan definieras. Samarbete bör ske med grannkommunerna
och länsstyrelsen.
Att ta fram ett eller flera stadsnära områden lämpliga för byggnation, där intentionerna ska vara att bygga och behålla området så lågstrålande som möjligt.

3.1.5 Naturresurser
Den materiella grunden för produktion och välfärd måste tryggas även för
framtida generationer. Att slå vakt om en god natur- och kulturmiljö och samtidigt exploatera kan innebära konflikter. Genom att hushålla och återanvända
naturresurser, reducera uttaget av ändliga resurser och minska belastningen på
naturens ekosystem, närmar vi oss ett samhällsbyggande som sker på naturens
villkor och blir uthålligt.
Naturgrus, morän och berg
År 1994 genomförde länsstyrelsen en inventering av grus, morän och berg i
Kronobergs län. Resultaten samlades i rapporten Grus, morän och berg i Kronobergs län, som bör användas som planeringsunderlag. Inventeringen ligger
till grund för länets grushushållningsplan. Enligt grushushållningsplanen är
målsättningen att produktionen av naturmaterial år 2020 ska utgöras av maximalt 20 procent naturgrus, 65 procent bergkross samt 5 procent morän. Därutöver är 10 procent återvinningsmassor.
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Växjö kommun saknar nästan helt exploaterbara tillgångar av naturgrus, förutom de resurser som finns kvar i kommunens 10 pågående grustäkter. Det finns
också 6 pågående moräntäkter. Tekniska förvaltningen gjorde 1988 en värdering av större grusformationer lämpliga för vattenuttag, i vilken Växjöåsen,
Braåsen, Bergundaåsen samt Stojbyformationen framfördes som möjliga
grundvattenreservoarer. Idag finns en av Växjö kommuns grundvattentäkter i
Braåsen.
I Växjö kommun finns enligt grushushållningsplanen 21 bergförekomster, med både djup- och ytbergarter, möjliga för exploatering.
Ingen av dessa har dock genomgått
lämplighetsprövning, vilket görs i
samband med ansökan om exploatering till länsstyrelsen. För närvarande finns tre pågående bergtäkter;
Bergkvara, Furuby och Berg. En
fjärde bergtäkt har tillstånd, norr om
Asa, men är än så länge bara i bruk
som grustäkt.

Bild: Berg-, grus-, morän- och torvtäkter
samt mat- och sandjordstäkter 2004.
Observera att vissa täkter ligger geografiskt
mycket nära varandra.

Torv samt skogs- och jordbruksmark
Växjö kommun betraktar torv som ett fossilt klimatpåverkande bränsle och
därmed inte lämpligt som en framtida energikälla. För närvarande drivs tre
torvtäkter i kommunen; på Rävsjömyren, Torpamyren och på Kåramålatorpsmyren. Torvbrytning kan komma att öka i omfattning, framför allt för att användas som jordförbättringsmedel.
Skogsbruket dominerar markanvändningen i Växjö kommun. Två tredjedelar
av marken är skog med dominerande barrskog. Skogen har stor betydelse i
samhället inte bara för sin roll i samhällsekonomin utan också för alla andra
nyttigheter den bidrar med som inte är lätta att värdera i pengar. Förutom virke
producerar skogen biologisk mångfald, bär, svamp, vilt, bete och andra nyttigheter. Skogen kan utnyttjas till rekreation, jakt och för att få rika naturupplevelser. Skogsnäringen ger ett stort antal arbetstillfällen såväl ute i skogen som i
de träbaserade förädlingsleden. Vidareutvecklingen av trä och dess användning
är en prioriterad fråga i kommunen.
Jordbruket i det traditionella, småbrutna och omväxlande odlingslandskapet är
värdefullt för såväl livsmedelsproduktionen, konsumenten, det rörliga friluftslivet, turistnäringen som för attraktiviteten av landsbygden i stort. De senaste
15 åren har länets åker- och betesmarksareal minskat från 76 000 ha till 72 000
ha och antalet jordbruksföretag har reducerats från 4 200 till 2 700 företag.
Djurantalet har minskat, i synnerhet antalet mjölkkor. Framförallt har det skett
en omfördelning från skogsbygd till mellanbygd. Djuren koncentreras till platser med stora lantbruk och minskar i de småskaliga bygderna. Den pågående
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strukturomvandlingen inom jordbruket påverkas starkt av inriktningen på de
olika stödformer som bestäms inom EU. För att ett rikt och levande odlingslandskap ska kunna bibehållas krävs även en stark ekonomiskt och socialt fungerande landsbygdsutveckling.

3.1.6 Kommunal mark
Syftet med det kommunala markinnehavet är att ha kontroll över mark för
framtida exploatering, ha mark som bytesmark samt ha värdefull park- och naturmark för friluftsliv och rekreation. Den kommunala marken är spridd i
kommunen men är främst belägen i och runt om Växjö stad och de större tätorterna.
Användning och skötsel
Följande indelning har gjorts för användning och skötsel:
Mark för exploatering
Mark som ska exploateras i stadens och tätorternas närhet behöver en anpassad
skötsel så att den blir en tillgång när området byggs. Det innebär att man relativt tidigt behöver förbereda vegetationen genom t ex borttagning av enhetlig
granskog och friställning av lämpliga träd som kan utvecklas till en tillgång i
det nya bostadsområdet. Fram tills det att området exploateras ska det fungera
som rekreationsmark med rika naturupplevelser och god tillgänglighet. Jonsboda väster om Södra Bergundasjön är ett exempel.
Naturreservat
Kommunen har avsatt markområden
med ekologiska och friluftsmässiga
värden som naturreservat, främst i
anslutning till staden. Naturreservaten omfattar områden där både
kommunen själv är markägare och
där det finns andra markägare. Skötseln av naturreservaten sker enligt
fastställda skötselplaner. Huvudinriktningen är främst naturvård men
ofta i kombination med friluftsliv.
Bokhultet är ett av naturreservaten
i Växjö stad.

Bild: Betande kossor i Bokhultet

Stads- och tätortsnära mark
Huvuddelen av den tätortsnära marken utgör ett långsiktigt kommunalt markinnehav och är av stort värde för fritid och rekreation. Närheten till naturen har
stor betydelse för hur boendet upplevs i sin helhet. Vid skötseln tas stor hänsyn
till friluftsliv, kultur- och naturvård. Mångfald hos trädslag och ålder prioriteras för att ge rika naturupplevelser. Exempel på stadsnära mark är Araby fritidsområde.
Park- och naturmark
Park- och naturmark är detaljplanelagd allmän platsmark i staden och tätorterna. Skyddszoner kring gator och större trafikleder hör också hit. Skötseln av
parkmarken inriktas med stor omsorg om lekanläggningar och planteringar för
att försköna staden och tätorterna. Naturmarken sköts mer extensivt men med
hänsyn till närboende och den övergripande grönstrukturens krav. Exempel på
parkmark är Strandbjörket och exempel på naturmark är skyddszonerna inom
Västra industriområdet.
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Jordbruksmark
Skötseln av odlingsmarken ska så långt möjligt likna det traditionella jordbrukets drift med odling, slåtter och bete. Främst arrenderas marken ut till aktiva
lantbrukare och på övrig mark sker skötsel genom röjning och ibland slåtter.
På sikt kan även kommunen komma att behöva ha egna betesdjur för skötseln.
Exempel på jordbruksmark är östra Telestad.
Produktionsskog
Produktionsskogarna är belägna utanför tätortszonen. Marken kan användas
som bytesmark. Skötseln inriktas mot produktion av virke med allmän hänsyn
till naturvård och friluftsliv. Exempel på markområden som är produktionsskog är Fällorna i Hollstorp.
Mark för kommande exploateringsbehov
Det är viktigt att föra en aktiv markpolitik. Detta innebär bl a köp och byte av
mark i strategiskt bra lägen för att ge flexibilitet i planeringen och exploatering.
Inom och i anslutning till valda utbyggnadsområden (se kapitel 5.3) och utbyggnadsresurser (se kapitel 5.4) finns markområden som i dagsläget inte är i
kommunal ägo. En byggnation utanför markerade utbyggnadsområden och
utbyggnadsresurser bedöms inte ligga inom planperioden och markeras därför
inte på karta. Kommunen bör dock vara aktiv när tillfälle ges för markförvärv
inom och i anslutning till dessa områden.

3.1.7 Riktlinjer
Sjöar och vattendrag
• Upphävande av strandskydd i detaljplan samt dispensärenden skall hanteras
enligt grundprinciper och arbetsmetod beskriven i kapitel 3.1.1.
• I samband med dispens från strandskydd skall krav på tydlig tomtmarksavgränsning ställas.
• Vid reglering av sjöar och vattendrag skall hänsyn till flora och fauna och
allmänna intressen vara vägledande. För vattenkraftverken ska detta kombineras med största möjliga energiutvinning.
• Utsläpp av föroreningar och näringsämnen skall minimeras.
• Kommunen skall verka för att fiskvandringsleder skapas.
• Kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen skall pågå tills nedfallet av
försurande ämnen begränsats till de nivåer naturen tål.
• Översvämningsrisken skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse och planering av övrig infrastruktur.
Naturmiljö
• Stads- och tätortsnära naturmiljöer skall göras mer tillgängliga och attraktiva
för kommunens invånare och besökare.
• Nyckelbiotoper skall i möjligaste mån beaktas vid exploatering.
Kulturmiljö
• Vid detaljplanering och bygglovhantering bör hänsyn tas till särskilt
värdefulla kulturhistoriska objekt och miljöer.
• Ny bebyggelse skall, så långt som möjligt, anpassas så att värdefulla fornlämningsområden kan bevaras.
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Lågexploaterade områden och mastetablering
• Utvecklingen i de lågexploaterade områdena bör ta hänsyn till områdets
karaktär och kvaliteter. I största möjliga mån skall etableringar av master
och antenner undvikas.
• Samutnyttjande av master, antenner och andra tillbyggnader skall eftersträvas.
• Master skall inte placeras i naturreservat eller Natura 2000-områden.
Naturresurser
• Växjö kommun skall verka för att naturgrus och isälvsmaterial används
restriktivt. Användningen av återvunnet material (asfalt, betong, schaktmassor o dyl) ska öka.
• Växjöåsen, Bergundaåsen, Braåsen samt Stojbyformationen bör inte exploateras då de i mindre skala kan användas för infiltration och uttag av konstgjort grundvatten.
• Inga ”opåverkade” mossar eller områden med höga naturvärden som pekats
ut i länsstyrelsens naturvårdsprogram bör exploateras.
Kommunal mark
• All kommunal mark ska skötas på ett ansvarsfullt, miljöanpassat och aktivt sätt.
• I den tätortsnära skogsmarken skall tillgänglighet och tilltalande skogsmiljöer
skapas. Detta innebär en variation i ålder och arter, lövträd prioriteras, stigar
hålls risfria och körskador undviks.
• I områden som skall exploateras ska skogens skötsel anpassas så att närområdet på ett aktivt sätt förbereds för den nya verksamheten.
• Kommunen skall vara aktiv då tillfälle ges till markköp i strategiska lägen.
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