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Underrättelse
TORSÅS 6:11 samt del av ÖSTRA TORSÅS KYRKA 1:1
Ingelstad i Växjö kommun
Detaljplan för nya församlingslokaler i Ingelstad

Förslag till detaljplan är utställt för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen
under perioden 2021-06-10 - 2021-08-08.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av kyrkocentrum i anslutning till
Östra Torsås kyrka och därmed avveckla verksamhet i befintliga lokaler för att samla
alla funktioner i en ny byggnad. Förslag till detaljplan är upprättat av Johan Lunde,
Atrio arkitekter.

Planförslaget var utsänt på samråd under perioden 2019-11-04 - 2019-12-15. Efter
samrådet har planförslaget omarbetats.

Sammanfattningsvis har följande ändringar gjorts i planhandlingen:
- Beskrivning av, och påverkan på riksintresse för kulturmiljövård redovisas.
- Dagvattenutredning har tagits fram och exempel på lösningar redovisas.
- Riskanalys av Rv 27, farligt gods-led har genomförts och plankartan har anpassats
med bestämmelser utifrån dessa risker.
- Gång-och cykelväg som idag ligger på privat mark kommer lösas in av Växjö
kommun.
- Nya parkeringslösningar presenteras.

Planen handläggs med standardförfarande. För standardförfarande förfarande ska
granskningstiden vara minst två veckor enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens
genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Frågor gällande detaljplanen besvaras av arkitekt Johan Lunde, Atrio arkitekter, tel.
0480-42 49 67 eller e-post johan.lunde@atrio.se. Kontaktperson på
stadsbyggnadskontoret är planarkitekt Emma Lennartsson, tel. 0470-436 89 eller e-
post emma.lennartsson@vaxjo.se.
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Utställningslokaler:

· Biblioteket i Ingelstad

· Församlingshemmet / kyrkan i Ingelstad.

· Växjö kommuns kontaktcenter, besöksadress Norra Järnvägsgatan 7.
Kontaktcenter har öppet måndag-fredag kl 07.30-16.30.

· Stadsbiblioteket, Västra Esplanaden 7, Växjö.

· Information finns också på kommunens hemsida www.vaxjo.se/detaljplaner

Som privatperson kan du lämna eventuella synpunkter via kommunens e-tjänst:
www.vaxjo.se/detaljplaner

Företagare och privatpersoner utan e-legitimation kan lämna eventuella synpunkter
via e-post till byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351
12 Växjö.

Synpunkterna ska vara skriftliga och ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast

2021-08-08. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under
granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta
planen.
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