3.3 Riksintressen
Inom kommunen finns flera områden och anläggningar som är av sådan vikt att
de klassats som riksintresse. Översiktsplanens roll är att visa hur kommunens
ställer sig till riksintressen inom kommunens gränser och hur dessa ska skyddas
och bevaras, till exempel vid planläggning och exploatering.

3.3.1 Riksintressen i lagstiftningen
Riksintressenas behandling regleras i 3-4 kap. i miljöbalken samt 4 kap. §1 i
plan- och bygglagen och kan utses i såväl exploaterings- som bevarandesyfte.
Det är de statliga verken i samråd med länsstyrelsen som lägger fram anspråk på
vilka områden som ska klassas som riksintresse. Kommunen kan själv föreslå
nya områden.
Att ett område klassats som riksintresse betyder att det väger tyngre än lokala
allmänna intressen och att områdets värde och betydelse inte påtagligt får skadas. Miljöbalkens tredje kapitel har enbart direkt verkan vid prövning om ändrad markanvändning, till exempel att skogsmark ersätts av tätortsbebyggelse.
Områden som anges som riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller för byggande av anläggningar som behövs för totalförsvaret. För de allra flesta av
kommunens riksintressen är exploatering eller planläggning inte aktuellt.
Natura 2000
Natura 2000-områden ingår i EUs nätverk för värdefulla naturområden. Ett sådant område ska enligt EUs art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv ges ett sådant skydd att områdets värden inte skadas av åtgärder inom eller i anslutning
till området. Varje länsstyrelse har tillsammans med kommunerna tagit fram förslag på områden som skall ingå i nätverket. Slutligt beslut fattas av regeringen.
För Kronobergs län handlar det om ca 132 områden varav 27 ligger inom Växjö kommun. Många av dessa ligger inom riksintresseområden enligt 3 kap. miljöbalken eller i naturreservat. Sedan 1 juli 2001 likställs natura 2000-områden
med riksintressen för naturvård med tillägget att verksamheter i anslutning till
ett natura 2000-område är tillståndspliktig enligt 7 kap. 28§ miljöbalken. Ett natura 2000-område är alltså ett riksintresse enligt miljöbalken men med ett extra
skydd.

3.3.2 Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet, 4 kapitlet miljöbalken
4 kapitlet 2-6§ miljöbalken innehåller särskilda bestämmelser för hushållning
med mark och vatten för vissa geografiskt utpekade områden. Hit hör bland
annat Åsnen med öar och strandområden samt vissa områden längs med Mörrumsån.
Åsnenområdet
Åsnenområdet är som helhet det största området av riksintresse i Växjö kommun. Inom området finns riksintresse för naturvård, fiske, kulturmiljö, friluftsliv samt Natura 2000-områden. Arealen är cirka 30 000 ha, varav cirka 15 000
ha utgörs av vatten. Åsnenområdet ligger inom Växjö, Alvesta och Tingsryds
kommuner och har tillkommit för att skydda områdets natur- och kulturvärden
och utveckla dess turism och friluftsliv. Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med de tre kommunerna tagit fram underlag och riktlinjer för Åsnenområdet i fortsatt planering. Ambitionen är att kontinuerligt uppdatera underlaget så att det kan användas i kommunernas översiktliga planering.
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Sedan 1988 är Åsnen ett s.k Ramsarområde (Convention on Wetlands, CWområde). Hit hör våtmarker av internationell betydelse i synnerhet som livsmiljö
för våtmarksfåglar. Inom Växjö kommuns del av Åsnenområdet ligger fågelskyddsområdet Åkavik och naturreservaten Utnäsuddens övärld samt del av
Bjurkärr. En del av Åsnenområdet är riksintresse p g a dess, för södra Sverige,
unika miljö. Sjön är ett skärgårdsliknande sjösystem med flacka strandzoner och
många öar. Att sjön är grund är en viktig orsak till dess stora betydelse som fiske- och fågelsjö. Lövskog och hagmark inom området bör bevaras och helst
utökas i omfattning. Om möjligt bör slåttermader vid stränderna restaureras.
Kulturlandskapet (ca 1150 ha) runt Jät är riksintresse för kulturmiljön. Här finns
flera gravfält från järn- och bronsålder. Västra Jät inkluderades under 1600-talet
i godset Jätsberg vars herrgårdsbyggnad är byggnadsminnesförklarad (se kap.
3.1.3) och ligger på den plats där byn Västra Jät en gång låg. Bebyggelsen i östra Jät visar på traditionellt utformade mangårds- och ekonomibyggnader och
byn har behållt sin småskalighet. Jäts gamla kyrka uppfördes under 1200-talet.
Åsnenområdet är mycket attraktivt för friluftslivet och särskilt kanotturismen är
omfattande. En del är därför riksintresse för friluftslivet. Eftersom sjön till stora
delar är känslig för störningar, kan friluftsliv och turism komma i konflikt med
naturvårdsintressena och då särskilt fågellivet. För sjön Åsnen med strandzon
ska naturvård betraktas som överordnat andra mark- och vattenintressen. Vid
eventuella konflikter mellan naturvårdens och friluftslivets intressen, skall naturvården prioriteras. Ett ökat samarbete mellan kommunerna främjar en positiv
utveckling av området. En fungerande tillsynsverksamhet i Åsnenområdet behövs för att de olika intressena ska kunna samverka och konflikter undvikas.
Inom Åsnenområdet finns ett riksintresse för yrkesfisket. En översyn av riksintressena pågår på Fiskeriverket kring kriterier för utpekande av riksintressen. Samtidigt som yrkesfisket minskat har fritidsfisket ökat markant. Länsstyrelsen har
därför i en skrivelse till Fiskeriverket lyft det kommersiella fritidsfiskets betydelse som kriterie vid utnämning av riksintressen enligt 3 kap. 5§ miljöbalken.
Ställningstagande: Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada på riksintresset. Kulturmiljön kring Jät finns
med i byggnadsnämnden kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26 §106). Växjö kommun har inte för avsikt
att bilda fler naturreservat i området.
Skydd:

Delar av Åsnenområdet inom Växjö kommun är skyddat genom naturreservatet Utnäsuddens övärld och Bjurkärr. Utnäsuddens övärld är tillsammans med området Lidhem ett natura 2000-området vilka skyddas genom 7 kap. 28§ miljöbalken. För Åsnen gäller strandskydd på 200 meter på land och
100 i vattnet. Riktlinjer för riksintresset för kulturmiljön
finns beskrivet i kommunens kulturmiljöprogram för landsbygden.

Mörrumsån
I Miljöbalkens 4 kapitel 6§ regleras att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras i Mörrumsån med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Det betyder att inom detta område får ingen ytterligare vattenkraftsutbyggnad som innebär försämringar i
form av vandringshinder och vattenhushållning förekomma. Däremot kan det
vara möjligt att få byta ut turbiner i befintliga kraftverk efter särskild prövning.
Det är möjligt att inom området lokalisera bebyggelse och anläggningar. Vid
nybyggnation bör stor hänsyn tas till utformning och gestaltning så att anpass-
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ning sker till landskapet och kulturmiljön. Om en exploatering kommer i konflikt med områdets natur- och kulturvärden, ska den inte tillåtas.
Ställningstagande: Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada på riksintresset. Växjö kommun har inte för avsikt att genomföra ytterligare skyddsåtgärder för riksintresset.
Skydd:

Hänsyn till riksintresset ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan.

Bild: Riksintresse för kulturmiljö, naturmiljö, naturreservat samt natura
2000-områden i Åsnensområdet

Bild: Riksintresse för friluftslivet, fiske samt avgränsningslinje för
området enligt MB 4 kap 2§,
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3.3.3 Naturvård
Områden av riksintresse för naturvården, som regleras i 3 kap 6§ miljöbalken,
ska representera huvuddragen i den svenska naturen, och utgöra de mest värdefulla områdena i ett nationellt perspektiv. Växjö kommun finns i dagsläget 12
riksintressen för naturvård. Tillsammans med natura 2000-områdena är den totala summan 39 stycken.
Enligt en överenskommelse mellan Växjö kommun och länsstyrelsen bildar
kommunen naturreservat främst i anslutning till staden och tätorterna där, vid
sidan av de biologiska värdena, även de rekreationsmässiga värdena är betydande. Länsstyrelsen svarar för områdesskyddet för de mer vetenskapligt värdefulla områdena i övriga delar av kommunen. Kommunen har därför inte
ambitionen att göra ytterligare ställningstaganden inom riksintresseområden
utanför tätorterna.
Kråketorpsskogen (289 ha)
Kråketorpsskogen ligger i gränsen mellan Växjö, Sävsjö och Vetlanda kommun. Moss- och lavfloran visar att området varit skogsbärande under en mycket lång tid. Områdets storlek och urskogsliknande kvaliteter i flera naturtyper
gör det unikt i södra Sverige. Värdena kan skadas av bl.a. skogsbruk, vägbyggnad, berg- och grustäkt, olämpligt placerad bebyggelse, ledningsdragning,
vattenreglering, markavvattning, skyddsdikning, rensningsarbeten, terrängkörning, torvtäkt, gödsling, kalkning.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset.
Skydd:
Kråketorpsskogen skyddas genom
naturreservat. Större delen klassas
som natura 2000-område vilka
skyddas genom 7 kap. 28§ miljöbalken. Hänsyn till riksintresset ska
tas vid eventuellt marklov, bygglov
eller detaljplan.
Bild: Kråketorpsskogen

Fräjen (28 ha)
Fräjen ligger ca 3 km söder om Lammhult utmed riksväg 30. Sjön är en viktig
limnologisk referenssjö som ett klassiskt exempel på en polyhumös sjö, dvs den
har surt, brunt vatten. Värdena kan skadas av vägbyggnad, olämpligt lokaliserad bebyggelse, vattenreglering, kalkning, gödsling, avverkning av strandskog
och markavvattning i omgivningar.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Fräjen
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Hultasjön-Klintsjönområdet (2488 ha)
Området präglas av ett berg- och dallandskap med klarvattensjöar, våtmarker
och naturskogar i blockig terräng. Här finns en stor biotop- och artrikedom
med viss vildmarksprägel. Värdena i området som helhet kan skadas av bland
annat vägbyggnad, berg- och grustäkt, olämpligt placerad bebyggelse, ledningsdragning, vattenreglering, byggande i vatten, markavvattning, skyddsdikning, förorening av vatten, torvtäkt, skogsbruk i värdefulla skogsbiotoper,
överföring av lövskog till barrskog, gödsling och kalkning.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Mindre områden som Bråt, Hjälmaryd, Vitabråten och Bjursjö är natura
2000-områden vilka skyddas genom
7 kap. 28 § miljöbalken. Hänsyn till
riksintresset ska tas vid eventuellt
marklov, bygglov eller detaljplan.

Bild: Hultasjö-Klintsjöområdet

Skärlen (333 ha)
Skärlen är en av Smålands minst påverkade klarvattensjöar med blågrön vattenfärg och ett siktdjup på mer än 9 m. Sjön är en viktig limnologisk referenslokal
och vattnet är utpräglat näringsfattigt med notblomster och braxengräs som karaktärsväxter. Värdena kan skadas av bland annat vattenreglering, byggande i
vatten, utsläpp av förorening, utfyllnad, markavvattning, skyddsdikning, torvtäkt, avverkning av strandnära skog, gödsling, kalkning, vägbyggnad, bergoch grustäkt, och olämpligt placerad bebyggelse.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Sjön har ett utökat strandskydd på
200 meter. Hänsyn till riksintresset
ska tas vid eventuellt marklov,
bygglov eller detaljplan.
Bild: Skärlen

Stora Skärsjön (21 ha)
Stora Skärsjön, väster om Lammhult, ligger på gränsen till Sävsjö kommun.
Den omges till största delen av skog och vattnet är näringsfattigt, humöst och
brunt. Sjön har internationellt intresse som limnologisk forsknings- och studieobjekt. Dess vatten bör bevaras så opåverkat som möjligt och stor hänsyn bör
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tas i omgivande skogsbruk. Värdena kan skadas av vägbyggnad, olämpligt lokaliserad bebyggelse, vattenreglering, kalkning, gödsling, avverkning av
strandskog och markavvattning i omgivningar.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan
Bild: Stora Skärsjön

Fiolenområdet (1029 ha)
Sjön Fiolen, Fiolenbäcken, Åkhultsmyren och Aneboda naturskog utgör ett internationellt betydelsefullt vetenskapligt referensområde. Fiolen är ett klassiskt
exempel på näringsfattig klarvattensjö. Odlingsbygden i anslutning till sjön är
vacker och typisk för Höjd-Värend. Värdena i området som helhet kan skadas
av bl.a. vägbyggnad, berg- och grustäkt, olämpligt placerad bebyggelse, ledningsdragning, vattenreglering, markavvattning, skyddsdikning, torvtäkt,
skogsbruk i värdefulla skogsbiotoper, terrängkörning, gödsling, kalkning.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset.
Skydd:
Fiolenområdet skyddas genom naturreservat. Hela området samt ett
område österut är natura 2000område vilka skyddas genom 7 kap.
28 § miljöbalken. Hänsyn till riksintresset ska tas vid eventuellt
marklov, bygglov eller detaljplan.
Bild: Fiolenområdet

Kopparåsmyren (101 ha)
Kopparåsmyren är en väsentligen opåverkad myr på gränsen mellan Växjö och
Alvesta kommuns norra delar. På myren finns bland annat nord-, prakt- och
uddvitmossa, ängsull, tranbär, myrlilja samt klockljung. Här häckar både trana
och enkelbeckasin. Värdena kan skadas av bl.a. markavvattning, skyddsdikning, vattenreglering, torvtäkt, vägbyggnad, olämpligt lokaliserad bebyggelse,
avverkning av fastmarksholmar, strandskog och sumpskog samt gödsling och
kalkning.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.

Bild: Kopparåsmyren

Stråken (1241 ha)
Stråken är ett typexempel på en naturligt näringsfattig, humös sjö och är en internationellt betydelsefull referenssjö. Alsumpskogen väster om sjöns sydspets
är artrik och en av de största kända i Kronobergs län. Värdena kan skadas av
bl.a. vattenreglering, markavvattning, rensningsarbeten, utsläpp av förorening,
utfyllnad, vandringshinder, muddring, inplantering av främmande arter samt
åtgärder uppströms sjön som kan påverka vattenkvalitén.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.

Bild: Stråken

Libbhults ängar-Karryd (360 ha)
Ett representativt odlingslandskap som består av flera byar med naturbetesmarker, slåtterängar och hamlade träd. Ängs- och naturbetesmarkerna i Lilla Heda,
Karryd och Libbhult består av träd- och buskbärande äng, hackslått, blandlövhage och annan träd- och buskbärande hage. Områdets värden kan påverkas
negativt av: minskad eller upphörd ängshävd, jordbruks- och betesdrift, jordbruks/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikning, täkt,
luftledningar och vägdragningar.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Mindre områden som Karryd och
Lilla Heda är natura 2000-områden
vilka skyddas genom 7 kap. 28 §
miljöbalken. Hänsyn till riksintresset
ska tas vid eventuellt marklov,
bygglov eller detaljplan.
Bild: Libbhults ängar-Karryd

Ängariket (368 ha)
Ett representativt odlingslandskap med små åkrar, slåtterängar och naturbetesmarker. Ängs- och naturbetesmarkerna utgörs av hackslått, träd- och buskbärande äng, annan öppen äng, öppen hagmark, blandlövhage och annan trädoch buskbärande hage. Området är unikt för den stora sammanhängande arealen med åker- och vägrenar som slås med lie. Dess värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar, och vägdragningar.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.

Bild: Ängariket

Hågeryd (135 ha)
Hågeryd uppvisar ett mosaikartad och ålderdomligt jordbrukslandskap. På gårdarna finns hamlade träd. Det unika med Södergården är att inga fodermarker
har gödslats och att gårdens ängar och betesmarker ligger väl samlade. Floran är
art- och individrik och några igenvuxna betesmarker är idag nyckelbiotoper.
Områdets värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd hävd såsom
lieslåtter och bete, skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller konstgödsel, bebyggelse, nydikning, täkt,
luftledningar, och vägdragningar.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Länsstyrelsen avser
göra Hågeryd till nytt naturreservat.
Skydd:
En del av Hågeryd är natura 2000område vilka skyddas genom 7 kap.
28 § miljöbalken.

Bild: Hågeryd

Natura 2000-områden
Som nämnts finns 27 Natura 2000-områden i kommunen, se tabell. Åtgärder eller verksamheter i eller i anslutning till ett natura 2000-område är tillståndspliktigt enligt Miljöbalkens 7 kapitel 28 § om åtgärden på ett betydande sätt kan
påverka miljön i området. Vissa av följande områden skyddas dessutom genom
befintliga eller föreslagna naturreservat. För övriga avser kommunen inte att inrätta särskilt skydd.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Natura 2000-område
Bjursjö
Bråt
Vitabråten
Hjälmaryd
Stora Äskås
Karryd
Lilla Heda
Lidhem
Yxnanäs
Alsumpskogar i Gynkelstorp
Sumpskogen i Sandreda
Vasatorp
Stojby
Lunden
Gårdsby-Hemmesjö Bökeskog
Hågeryd
Notteryd
Hissö
Fiolenområdet
Kråkestorpskogen
Helgö
Skårtaryd
Asa
Sjösås äng
Osaby
Utnäsuddens övärld
Bokhultet

Skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Skyddas genom biotopskyddsområde
Skyddas genom biotopskyddsområde
Skyddas genom biotopskyddsområde
Skyddas genom biotopskyddsområde
Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat
Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat
Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat
Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
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3.3.4 Kulturmiljö
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för kulturmiljövård, som regleras i 3 kapitlet 6§ miljöbalken, skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
dess natur- eller kulturmiljö. Av riksintresse är områden som är unika i en region eller för landets historia, allt från förhistorisk tid till nutid och som visar hur
människan utnyttjat tillgängliga naturresurser och som speglar samhällets utveckling och byggnadsskick. Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet.
Växjö kommun har i dagsläget 8 riksintressen för kulturmiljövård. Dessa intressen kan säkerställas och skyddas genom till exempel kulturreservat, områdesbestämmelse eller fördjupad översiktplan. För de allra flesta av kommunens
riksintressen är en förändring genom exploatering eller planläggning inte aktuellt.
Lädja-Rösås (858 ha)
Lädja-Rösås är ett unikt odlingslandskap med karaktäristisk och välbevarad bebyggelse präglad av det laga skiftet. I områdets finns lämningar som visar kulturlandskapets framväxt och det gamla bondesamhället i form av sten- och
bronsåldersrösen samt in- och utägor. Rösås var länge ett säteri med många underlydande hemman. Husen har enkla volymer med sadeltak och uppförda som
par- eller enkelstugor i 1½ eller 2 våningar.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med
i byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-0426 §106). Växjö kommun har inte
för avsikt att bilda kulturreservat eller områdesbestämmelser för området.
Skydd:
De mindre områdena Bråt och Bjursjö är ett natura 2000-området vilka
skyddas genom 7 kap. 28§ miljöbalken. Hänsyn till riksintresset ska
tas vid eventuellt marklov, bygglov
eller detaljplan.
Bild: Lädja-Rösås

Dädesjö medeltida sockencentrum (200 ha)
Dädesjö är en av länets fornminnesrikaste socknar med en troligen medeltida marknadsplats. Ett 80-tal objekt vittnar om hur sten- och bronsålderns flexibla bosättning ersatts av järnålderns mer permanenta bebyggelse. Den gamla kyrkan, som uppfördes på
1200-talet, sätter sin prägel på det ålderdomliga sockencentrumet med dess prästgård
och hembygdsgård från 1700-1800-talet. Det senaste seklet såg Dädesjö växa som
marknadsplats och järnvägsstation.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Dädesjö medeltida sockencentrum

Bergkvara gods (873 ha)
Bergkvara gods nådde sin största omfattning under slutet av 1400-talet och var
då ett av södra Sveriges största godskomplex. Från denna tid härrör den byggnad som idag ligger som ruin jämte herggårdsbyggnaden. Under 1600-1700talet sönderföll godset i tre mindre; Engaholm, Huseby och Bergkvara. Dagens
huvudbyggnad uppfördes 1794. Bergkvaras kulturhistoriskt viktiga godsmiljö
visar alla de spår, både byggnadsmässigt och socialhistoriskt, som behövs för att
förstå det historiska utvecklingsförloppet.
Riksintressets influensområde är större än vad 1980 års avgränsning visar. Dess
närhet till Växjö stad innebär att stadens anspråk påverkar mark inom eller i
närheten av riksintresset. Områden som verksamhetsområdet i Räppe, Södra
länkens sträckning samt framtida exploatering av Jonsbodaområdet ligger alla
inom riksintressets influensområde. Det är viktigt att kunna hantera avvägningen mellan stadens och riksintressets intressen i den fysiska planeringen. Därför
håller kommunen tillsammans med Smålands Museum, länsstyrelsen samt ägare
till Bergkvara gods på att under 2005 arbeta fram en fördjupad översiktplan
med riktlinjer för hur riksintressets värden och stadens expansion ska vägas mot
varandra.
Ställningstagande:
Bergkvara finns med i byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för
landsbygden (1989-04-26 §106). I
översiktsplanen reserveras mark för
en spåransluten godsomlastningsterminal väster om ICA- och KFlagret i Räppe. Vägreservatet för
Södra Länken samt utbyggnadsresursen Jonsboda ligger inom riksintressets influensområde. Tillsammans
med Smålands Museum, länsstyrelsen och markägare arbetar kommunen under 2005 med en utredning
för att klarlägga avvägningen mellan
stadens och riksintressets behov i
den fysiska planeringen.
Bild: Bergkvara
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Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan.
Hemmesjö-Billa (244 ha)
I området finns 13 fornlämningsplatser som visar på en lång kontinuitet som
bebyggelseplats. Området runt Hemmesjös medeltida kyrka, som uppfördes i
slutet av 1100-talet, ger ett ålderdomligt intryck. I Billa finns flera mangårdsoch ekonomibyggnader från 1800-talet.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Hemmesjö-Billa

Hult-Ormesberga-Sandsjö (431 ha)
I området runt Hult finns ett 15-tal bronsåldersrösen. Bebyggelsen utgörs av
tvåvånings parstugor i kulturhistoriskt gott skikt. Byn ger en god bild av samspelet mellan bebyggelse och kulturlandskap efter laga skiftet. Miljön runt
Sandsjö sockencentrum och dess kyrka har stort kulturhistoriskt värde.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Hult-Ormesberga-Sandsjö.

Växjö centrum (125 ha)
Medeltidsstaden oregelbundna gatunät ersattes efter 1600-talets stadsbränder av
en rutnätsplan som fortfarande består. Tillsammans med torgbildningarna,
fondbyggnaderna och esplanadsystemet är Växjö centrum ett mycket bra exempel på den klassiska rutnätsstadens uppbyggnad. Stadens roll som skol,stifts- och handelsstad är synlig vid Östrabo, Biskopsgärdet och domkyrkan.
Exempel på fondbyggnader är Östrabo, det gamla fängelset och Växjö teater.
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Ställningstagande:
Området finns med i byggnadsnämndens
kulturmiljöprogramför
landsbygden (1989-04-26 §106).
Riksintresset tillgodoses genom fördjupad översiktsplan för riksintresset
rutnätsstaden med Östrabo och Biskopsgärdet vilken antogs 1992.
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig Växjö
kommun har inte för avsikt att bilda
kulturreservat eller områdesbestämmelser för området.
Bild: Växjö centrum

Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan.
Torsjö, Torsås och Inglingehög (410 ha)
Byarna Ingelstad och Torsås tillhörde under järnåldern kärnan av Värends centralbygd och ortnamnen är av förhistorisk karaktär. Ett av länets största gravfält,
med den kända graven Inglingehög, ligger strax väster om Ingelstad och innehåller ca 130 gravar från järnåldern. Kulturlandskapet runt Torsjö är präglat av
laga skiftet. I både Torsjö och Torsås finns en herrgårdsliknande bebyggelse
som antyder ett högt välstånd under slutet av 1800-talet. Huvudbyggnaderna
består av parstugor och salsbyggnader i kulturhistoriskt mycket gott skick.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Torsjö, Torsås och Inglingehög

Jät (1150 ha)
Jätsbergs säteri från 1600-talet med nuvarande herrgård uppförd runt 1800 och
med stora ekonomibyggnader, alléer och utmarkstorp samt stora fält. Kulturmarken kring byn Östra Jät, där den gamla kyrkan från 1200-talet ligger, präglas av stenmurar, odlingsrösen och brukningsvägar. Inom området finns också
fornlämningar med gravfält och större rösen samt den nya kyrkan från början
av 1900-talet.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Jät

3.3.5 Kommunaktioner
Riksintresse för vägar regleras av Miljöbalkens 3 kapitel 8 § och består av objekt som fyller en viktig funktion för internationella, nationella och regionala
transporter av personer och varor. Dessa objekt ska skyddas mot åtgärder som
kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av transportnätet. Detta inbegriper en
god transportkvalitet och tillgänglighet till andra regioner, god tillgänglighet för
samtliga trafikanter, god trafiksäkerhet och god miljö ur estetisk och hälsomässig synpunkt.
Väg
Vägar av riksintresse delas av Vägverket in efter 4 kriterier;
1. Vägar som ingår i den svenska delen av Trans-European Network.
2. Vägar som ingår i det nationella stamvägnätet.
3. Vägar som utgör förbindelse mellan regionala centra, vägar som är av särskild betydelse för interregional eller regional trafik.
4. Vägar som förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse.
Inom Växjö kommun finns följande
riksintressen för väg uppdelade efter
respektive kriterie;
2. Riksväg 25 Halmstad-VäxjöKalmar
3. Riksväg 23 Rolsberga-VäxjöOskarshamn
Riksväg 30 Jönköping-VäxjöRonneby
4. Väg G719 Från riksväg 30 till
Växjö flygplats
Hänsyn ska tas till utpekade vägsträckningar vid förändring och exploatering i dess närområde.

Bild: Riksintresse för väg
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Järnväg
Samtliga spår och spåranläggningar som tillhör stomnätets infrastruktur samt
utpekade delar av det övriga järnvägsnätet som utgör mark- och vattenområden
av sådan betydelse för järnvägssystemet att de är av riksintresse för kommunikationsanläggningar, enligt Miljöbalkens 3 kapitel 8§. Inom Växjö kommun
finns två riksintressen för järnväg som ingår i det nationella stomnätet:
• Kust-till-Kustbana Kalmar/
Karlskrona-Växjö-Göteborg
• Södra Stambanan Malmö/
Köpenhamn-Alvesta-Stockholm
Ställningstagande:
Enligt fullmäktigebeslut kommunfullmäktige 2001-11-29 § 217 skall
all planering i anknytning till järnvägsspåret ta hänsyn till en framtida
utbyggnad av dubbelspår. I Räppe
reserveras mark för en framtida
spårbunden angöringsterminal för
godshantering.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild. Riksintresse för järnväg

Flyg
Ett riksintresse för flyget inkluderar både själva anläggningen som ett markområde runt detta. Även flygplatsens influensområde vad gäller buller och höjdbegränsningar inkluderas i riksintressebegreppet. Växjö flygplats är viktig för såväl det regionala näringslivet som dess invånare. Det är viktigt att dess möjlighet
till fortsatt trafikering inte hindras. Enligt Luftfartsverket kan flygets intressen
säkerställas till exempel genom områdesbestämmelser eller genom att kommunen i sin översiktplan beskriver riktlinjer för ny bebyggelse i dess närhet.
Ställningstagande: Kommunen markerar i översiktsplanen gällande bullerzoner
runt flygplatsen samt riktlinjer för om och hur bebyggelse i
dess närhet kan tillkomma. Särskild hänsyn skall tagas vid
bygglov och detaljplanering inom flygplatsens influensområde genom t ex samråd med luftfartsstyrelsen. Vidare har
Vägverket pekat ut väg G719 från riksväg 30 till flygplatsen som riksintresse för väg vilket kommunen ser som positivt.
Skydd:

Hänsyn ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan inom riksintressets influensområde.

3.3.6 Totalförsvaret
Idag består den fysiska militära närvaron i huvudsak av ett antal anläggningar
och förråd. Vissa av dessa är en totalförsvarsresurs och förvaltas av försvarsmakten. Områden vid dessa förvaltningar och förråd är riksintresse för totalförsvaret. Av sekretesskäl kan dessa inte visas på karta.
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Försvarsmaktens intressen är indelade i skyddsområden och samrådsområden.
Två öppna restriktionskartor har framtagits som underlag vid handläggning av
ärenden som berör försvarsmaktens intressen. Dessa indikerar då kontakt skall
tas med säkerhetschefen. Säkerhetschefen lämnar besked om hur fortsatt handläggning ska ske. Restriktionskartorna finns tillgängliga på kommunlednings-,
stadsbyggnads-, miljö- och hälsoskyddskontoret samt lantmäteriet.
Ställningstagande: Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra
påtaglig skada på riksintresset.
Skydd:

Hänsyn till riksintresset bör tas vid eventuellt marklov,
bygglov eller detaljplan.

3.3.7 Energiförsörjning
Elförsörjning
Växjö kommun har inga anläggningar som är av riksintresse för energiförsörjningen. Energimyndigheten arbetar för närvarande med en översyn av
riksintressen för energiförsörjning i landet. Tills vidare gäller underlag från
NUTEK Strategier och principer avseende riksintressefrågor inom NUTEKs ansvarsområde, 1996. Enligt denna klassas inte befintliga ledningar som riksintresse utan endast planerade sträckor och de ställen där en reservatsbildning är
nödvändig för att säkerställa en framtida ledning. Befintliga anläggningar och
ledningar anses få tillräckligt skydd genom annan lagstiftning, t ex genom koncessionsbeslut. Svenska Kraftnät är av en annan mening och lyfter fram att den
400 kV-ledning som går söder om stadens är att betrakta som riksintresse. Efter
samråd med länsstyrelsen gör kommunen samma ställningstagande som Svenska kraftnät.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset.
Skydd:
Ledningen skyddas genom koncessionsbeslut. Hänsyn ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan.
Vindkraft
Länsstyrelsen bedömer att Kronobergs län inte har de förutsättningar
som krävs för en storskalig satsning
på vindkraft. Därför föreslås inga
områden av riksintresse för vindkraft. Enstaka vindkraftverk kan
dock bli aktuella.
Bild. Riksintresse för elförsörjningen
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