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Utlåtande 

Dnr 2016BN0342 Dpl 214 

FURUBY 2:49 M.FL. Furuby i Växjö kommun 
I gällande detaljplan är byggnation inom aktuellt område är begränsad till 

kedjehus i maximalt en våning. Tidigare har fyra fastigheter, lämpliga för 

villabebyggelse, bildats inom kv. Ljungen. Två av fastigheterna är i 

dagsläget bebyggda. Önskemål har framförts om att kunna bygga två-

vånings hus på övriga tomter, vilket nuvarande detaljplan ej tillåter. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är med hänvisning till ovanstående är 

att möjliggöra småhusbebyggelse i två våningar inom planområdet. 

Detaljplanen har varit utsänd för granskning under tiden 170929-171016. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har 2017-03-01 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Tidigare 

synpunkter avseende planens tydlighet har bemötts. 

Inga överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap 10 § PBL berörs av 

planförslaget. 

Fornlämningar 

Granskningshandlingen har nu kompletteras med information angående 

fornlämningar som inte fanns med i ursprungsplanen. 

Länsstyrelsen beslutade 2017-06-29 om tillstånd till ingrepp i fornlämning 

RAÄ Furuby 79:1, inom fastigheterna Furuby 2:47,2:49,2:51 och 2:53 Växjö 

kommun, Kronobergs län, ärendenummer 431-1266-2017. Beslutet gäller i 3 

år. Länsstyrelsens beslut är bilagt till handlingarna. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Detaljplan för Furuby 2:49 m.fl. i 

Växjö kommun. 

Lantmäteriet 

Inga synpunkter. 

Polismyndigheten 

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

http://www.vaxjo.se/
mailto:byggnasnamnden@vaxjo.se
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Kvarstående synpunkter från samrådet 

Kvarstående synpunkter från samrådet finns från Furuby 2:54, Furuby 2:56 

och Furuby 2:64. 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden antar förslaget till ändring av detaljplan, upprättat 2017-

08-24, enligt 5 kap PBL.

STADSBYGGNADSKONTORET 

2017-11-01 

Patrik Karlsson 

Planarkitekt 

Lars Wennerstål 

Stadsbyggnadschef 
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Planbeskrivning 

Dnr 2016BN0342 Dpl 214 

FURUBY 2:49 M.FL. Furuby i Växjö kommun. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
I gällande detaljplan är byggnationen inom aktuellt område begränsad till kedjehus i max-

imalt en våning. Tidigare har fyra fastigheter lämpliga för villabebyggelse bildats inom 

kv. Ljungen. Två av fastigheterna är i dagsläget bebyggda. Önskemål har framförts om 

att kunna bygga två-vånings hus på övriga tomter, vilket nuvarande detaljplan ej tillåter. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är med hänvisning till ovanstående är att möjlig-

göra småhusbebyggelse i två våningar inom planområdet.  

INLEDNING 
Planhandlingar 
Handlingarna består av denna planbeskrivning och plankarta. 

Plandata 
Området är beläget i anslutning till Fägrevägen i norra delen av Furuby. 
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Tidigare ställningstagande 
I kommunens översiktsplan är Furuby utpekat som en mindre ort med närhet till staden 

som ger möjlighet till god boendemiljö med naturskönt läge. 

Detaljplanen avviker därmed inte från översiktsplanen eller länsstyrelsens gransknings-

yttrande över denna. 

 

I gällande detaljplan 0780K-P80/27 är området planlagt för bostäder i form av kedjehus i 

en våning. Genomförandetiden har gått ut. 

 

Planförslaget 
Planförslaget innebär att bostadsanvändningen blir densamma men det blir tillåtet att 

bygga småhusbebyggelse i maximalt 2 våningar. Byggnadsarean (BYA), begränsas till 

25% av fastighetsarean. Vind får ej inredas ovan våning 2. Huvudbyggnader skall place-

ras minst 4 m från fastighetsgräns.  

 

Planändringen innebär att ursprungsplanen, fortsätter att gälla inom de delar som inte om-

fattas av planändringen.  

 

Fornlämningar 
Planområdet berör en registrerad fornlämning; 

RAÄ Furuby 79:1, fossil åker. Furuby 79:1 regi-

strerades 1993, vilket förklarar varför den inte 

finns omnämnd i den rådande planen från 1980.  

 

Länsstyrelsen beslutade 2017-06-29 om tillstånd 

till ingrepp i fornlämning RAÄ Furuby 79:1, 

inom fastigheterna Furuby 2:47, 2:49, 2:51 och 

2:53 Växjö kommun, Kronobergs län. Beslutet 

gäller i 3 år. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvenser och behovsbedömning 
Inga negativa miljökonsekvenser har kunnat identifieras, varvid planens genomförande ej 

bedöms leda till betydande miljöpåverkan. Beräkning av trafikbuller (PBL4:33a) har ej 

gjorts med anledning av den ringa trafiken i området samt att området redan är planlagt 

för bostäder. 

 

Området ingår i verksamhetsområde för VA-där även dagvatten ingår. Fastigheterna har 

servis för dagvattenledning. Tomternas storlek och läge intill kommunal skogsmark be-

döms gynnsamt för att kunna fördröja vatten från tak och hårdgjorda ytor inom den egna 

fastigheten innan rinner ut i naturmarken. 

 

 

RAÄ   

Furuby 79:1 
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Detaljplanen innebär inga konsekvenser på fastighetsnivå. 

 
Genomförande 
Detaljplanen handläggs som en ändringsplan, Ä-plan, med standardförfarande och beräk-

nas antas av byggnadsnämnden under hösten/vintern 2017.  

 

En ändring av detaljplan, Ä-plan, kan användas för att anpassa planen till nya förhållan-

den och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs 

vid upprättandet av en ny detaljplan. 

 

Motiv till standardförfarande är att: 

 Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsen granskningsytt-

rande till denna. 

 Förslaget är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor bety-

delse. 

 Genomförandet antas inte riskera att leda till betydande miljöpåverkan. 

 En mycket liten och tydlig samrådskrets berörs. 

 

Genomförandetiden är 5 år efter det datum planen vunnit laga kraft. 

Kommunen avser inte att ingå exploateringsavtal inom området. 

Fastigheterna inom planområdet är redan bildade. 

 

 

  

 STADSBYGGNADSKONTORET 

 2017-08-24 

 

 

 

  Patrik Karlsson  

  Planarkitekt  
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II      

25% 

II   Högsta antal våningar. Vind får ej      

   inredas ovan högsta våningsantalet. 

Planområdesgräns för Ä-plan. 

Sk I   Planbestämmelse som utgår. 

25%    Största byggnadsarea (BYA) av fastighetsarea. 

Huvudbyggnad skall placeras minst 4 m från fastighetsgräns. 

Genomförandetiden för den del som omfattas av Ä-planen är 5 år 

efter att denna vunnit laga kraft.                     

Patrik Karlsson, Planarkitekt    2017-08-24 

       

 

PLANBESTÄMMELSER TILLHÖRANDE Ä-PLANEN 

PLANBESTÄMMELSER TILLHÖRANDE           

URSPRUNGSPLANEN 0780K-P80/27 
0780K-P2017/16 

0780K-P2017/16 

Antagen av BN 2017-12-13 § 275 

BN sekr……………………………………… 

Laga Kraft 2018-01-09 

BN sekr……………………………………… 


	Tom sida
	Ursprunglig planbeskrivning.pdf
	Tom sida

	Tom sida



