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Kapitel 1 

1.1 Bakgrund  
 

”Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 

byggande. Lagens syfte är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer” (http://kikaren.lf.svekom.se/artikel.asp?C=4732&A=1289) 

 

Planprocessen bearbetas på beställning från statliga myndigheter, företag, enskilda 

personer, politiska företrädare eller tjänstemän. Planen arbetas fram av tjänstemän i 

offentlig förvaltning, det är dock vanligt att man hyr in en konsult som bearbetar med 

planen i mindre kommuner. Politikerna ger direktiv och kontrollera tjänstemän och säger 

till att planförslaget följs enligt de riktlinjer som angivits. Även standarden på planeringen 

ökar om det finns ett egenintresse eller om planen berör lokala intressenter. (Nyström 

s.64) 

För att planeringen ska skötas så bra som möjligt, har plan- och bygglagen ställt vissa 

krav: på medborgarinflytande i planeringsarbetet, men även för att  

 

Planprocessen har en s.k. rolluppsättning, som beskriver det formella samspelet mellan 

olika aktörer i den fysiska planeringen och dess möjlighet att påverka. Henecke menar 

att forskarna har främst intresserat sig tre huvudtyper av roller i planprocessen och 

utvecklingen av den bebyggda miljön. Rolltyperna fungerar således av följande 

aktiviteter: att ta initiativ till och genomföra en förändring av miljön, att kontrollera 

förändringen och att bli berörd av förändringen. Det jag vill säga är att den grupp som 

förändra miljön kallas för initiativtagare, den som kontrollera förändringen kallas för 

regelansvarig och den som blir påverkad av förändringen kallas för berörd. Har tänkt 

ta en illustration här nedan ur Henecke. (Henecke,     

 

http://kikaren.lf.svekom.se/artikel.asp?C=4732&A=1289
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  Regelansvariga 

 

 

 

            

 Berörda      Initiativtagare 
      Figur: (Henecke, s.62) 
 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftet är att processen ska ske så 

öppet som möjligt och som ska möjliggöra att medborgardeltagandet växer sig starkare. 

Anledningen till detta är att beslutsunderlaget blir bättre men även att hänsyn tas till 

medborgarna och att kunna påverka sin egen närmiljö anses vara en självklarhet till och med 

en rättighet. Som underlag för samråd och som utgångspunkt ligger inkomna förslag på 

ändringar från länsstyrelsen, andra berörda kommuner, diverse intressenter och enskilda 

medborgare. Det framtagna förslaget, en s.k. översiktsplan ställs därefter ut till allmän 

beskådning i två månader, under den här tiden kan vem som helst lämna in synpunkter, 

länsstyrelsen har även under utställningen rätt att granska planförslaget och lämna 

granskningsyttrande. Vid upprättande av områdesbestämmelser och detaljplan gäller i princip 

samma regler som nämnt ovan, dock är utställningstiden enbart tre veckor lång. 

(http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1332&epslanguage=SV)  

 

Ett av plan- och bygglagens (PBL) grundläggande mål är att göra själva planprocessen så 

demokratisk som möjligt, man har på senare tid försökt att involvera medborgarna mer och 

mer genom att försöka att föra besluten närmare de berörda.(Birgitta Henecke, 2006, s.156). 

Lagen innehåller även riktlinjer för hur medborgarna kan bli involverade och hur konflikter 

mellan olika intressen ska behandlas. (Nyström, 2003 s.144).  Den fysiska planeringen har ökat 

markant i samband med att urbaniseringsprocessen. Det var först 1947, som 

planlagstiftningen framställde bättre redskap att jobba med för översiktsplaneringen. Dessa 

ansågs dock vara för otillräckliga och därför skapades en fysisk riksplanering samtidigt som 
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en statlig utredning arbetade med att skapa en bättre kommunal fysisk planering. Ansvaret för 

den fysiska planeringen ligger till största del hos kommunerna, de har en s.k. planmonopol. 

 I varje kommun ska det även finnas en byggnadsnämnd, byggnadsnämnden formulerar 

planförslag till generalplanen för markanvändningen och även stadsplan eller detaljplan som 

är till mer detaljerad reglering av bebyggelse. Detaljplanen ska bevaka kommunens 

markområde och anger områden som ska bebyggas mer detaljerat genom att pröva 

byggnadslov.( Häggroth, 1972 s.1).  

 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att granska och jämföra detaljplaner från början av 1990-talet med 

detaljplaner från 2000-talet, och se vilka synpunkter och klagomål som framkommit under de 

nämnda åren. Vidare vill jag även ta reda på om det finns stora skillnader på synpunkter och 

klagomål under dessa två tidsperioder. 

 

 1.3 Urval och avgränsningar 
Undersökningen avser att granska äldre detaljplaner från början av 1990-talet med 

detaljplaner från 2000-talet, detta för att få så bra omfattning som möjligt, det har dock inte 

gjorts systematisk efter varje år. Anledningen till den tidsmässiga avgränsningen var i första 

hand för att vissa av detaljplanerna antingen saknade synpunkter helt eller så berörde de små 

områden som jag ansåg vara oväsentliga, men detta gjordes med stor försiktighet för att inte 

snedvrida resultatet. För det andra har jag avgränsat jag mig geografisk genom att bara 

undersöka färdiga detaljplaner från 1990-2005  i Växjö kommun, anledningen till detta var för 

att antalet detaljplaner skulle bli hanterbart.  
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1.4 Frågeställningar 
Undersökningen byggs på följande frågeställningar: 

 

1. Vilka klagomål och synpunkter är vanligast? 

2. Hur möter kommunen de synpunkter och klagomål som kommer in? 

3. Kan man se några större skillnader på 1990-talet och 2000-talet när det gäller inkomna 

synpunkter och klagomål? 

 

1.4 Metod 
Som underlag till denna uppsats har jag använt mig av en komparativ fallstudie. 

Undersökningsmetoden jag har valt innebär att jag inte haft behov av intervjuer eller 

liknande då det material som krävdes till undersökningen fanns i lantmäteriets arkiv. Detta 

var ett smidigt och effektivt sätt då både synpunkterna och uttalanden fanns med på 

detaljplanerna som undersöktes. Termen ”innehållsanalys används enligt Kristina och 

Göran om utvärderingen där metoden består i att kvantifiera, dvs. räkna frekvensen av 

eller mäta, vissa fenomen i texter. Men grundidén med metoden menar Boréns och 

Bergström att definitionen är att innehållsanalys är metoden att kvantifiera någonting i 

texter utifrån ett specifikt forskningssyfte. Innehållsanalys kan också användas på ett 

vidare sätt och inkludera varje analys som syftar till att på ett konsekvent sätt ”kvantitativ 

innehållsanalys.  Innehållsanalys vilket slags text eller annan kulturartefakt som helst kan 

innehållsanalyseras i exempelvis dokusåpor, reklam, tidningsledare, romaner, frimärken 

och läroböcker. Vad som kan räknas eller mätas i detta slags analys? Snart sagt vad som 

helst i texter. Det kan exempelvis vara frekvensen av vissa typer. Ord eller uttryck, 

metaforer, argument av en viss typ, rubrikstorlek eller hur ofta någon speciell företeelse 

omnämns. Man kan även välja att undersöka den interpersonella aspekten av texter med 

hjälp av innehållsanalys i hur tala olika texter till sina mottagare, frågande, vädjande 

befallande? Texterna kan då antingen analyseras manuellt dvs., av människor eller med 

hjälp av datorns hjälp. Fördelen med manuella är att betydligt komplicerade mer 
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bedömningar och tolkningar kan göras. Fördelen med dataanalyser är däremot att stora 

mängder av texter kan behandlas och lagras med hjälp av speciella program för detta. Det 

manuella och datoriserade analyserna är desamma men om man vill finna mönster i större 

textmängder från olika slags texter eller olika perioder som i mitt fall har jag (fig.1) anger 

de mest intressanta frågorna som sakägare och intressenter var missnöjda med. Man 

använda innehållsanalys för att komma åt vissa uttryck, slag eller idéer och allmänna 

värderingar i ett samhälle. (Bergström & Boréus s. 45).  Vidare menar May att dokument 

kan vara ett studieobjekt i sig.  May menar att dokumenten kan berätta en hel del saker 

som exempelvis hur händelser är konstruerades vid den tid de registrerades. Men vi kan 

även använda dokument som en bas för fortsatt forskning och kartläggning (May s. 212). 

För att strukturera en text måste man först och främst göra en sökning efter förnuftiga 

kategorier som kan skapa struktur i texten, detta gör man genom att leta efter vilka teman 

som tas upp.( D. I Jacobsen, s. 139). I sådana innehållsanalyser kan dokumentens innehåll 

behandlas och registreras antingen som kvalitativa data eller kvantitativa data. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär en systematisk genomgång av dokument med syfte att 

kategorisera innehållet.( Gǿrnmo, s.188).  

 

 May menar att man redan från början redogör den metod man har använt.(May, 2001 s. 235). 

Målet var att jämföra detaljplaner från olika tidsperioder genom att granska och jämföra 

detaljplaner i Växjö kommun från två olika tidsperioder, denna metod medförde att en stor del 

av tiden gick åt till att undersöka just detaljplaner. Motivet till att jag genomfört denna 

fallstudie, var att jag var intresserad hur medborgarna påverkas av planförslag, men även hur 

kommunen möter deras yttrande.  

 Jag har skapat en presentation av detaljplanerna som jag sedan använt som arbetsmaterial för 

uppsatsen och därifrån studera vilka frågor som är mest framkommande. Sedan har jag skapat 

en innehållsanalys där jag tar upp vilka frågor som tas upp mest av medborgarna och vad 

dessa frågor berör. Metoden i fråga är mycket smidig när det som i mitt fall handlar om att 

jämföra faktorer från ett historiskt perspektiv då man försöker förklara ett skeende i olika 

perioder.  
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Den komparativa metoden har även sina mer komplicerade sidor; den kan vara väldigt svår att 

använda eftersom man måste ta stor hänsyn till vad det är man jämför; om de olika faktorerna 

går att jämföra på ett rättvist sätt. Det som ska jämföras kanske vid första anblick ser ut som 

två jämbördiga alternativ som går att jämföra men vid en närmare titt kanske de är helt olika, 

har olika föresättningar och utgångspunkter. Detta kan leda till att resultatet blir vilseledande 

eller att de helt enkelt inte alls får någon betydelse för själva frågeställningen.  

Det är även väldigt viktigt vid den komparativa metoden att inte hänga upp sig på smådetaljer 

och istället se till det stora hela, annars kan arbetet i högsta grad bli komplicerat. 

Om man vid arbetet ska jämföra två faktorer som skiljer sig t.ex. geografiskt måste man göra 

om de olika faktorerna till den samma, så de överhuvudtaget går att jämföra. Detta är dock 

inte något jag kommer att behöva ta hänsyn till särskilt mycket då jag enbart ska jämföra 

detaljplaner i en och samma kommun. (Ejvegård 2003, s.41) 

 

1.5 Källor till den empiriska undersökningen 
 Mina frågeställningar har jag besvarat med hjälp av inkomna synpunkter från berörda och de 

undersökta detaljplanerna och samrådsredogörelserna eller utlåtande som det även kallas som 

finns på lantmäteriets arkiv i kommunhuset. De nyare detaljplanerna finns på kommunhusets 

hemsida men även digitalt.    

 

De detaljplaner som jag har undersökt är de detaljplaner som utställningstiden har passerat 

och därmed är färdiga. En detaljplan innehåller förändringar av vatten- och markområden 

samt reglerar utformningen av bebyggelsemiljön den ställer även krav på bevarande. 

Detaljplanen är en detaljerad handling som ger en möjlig bild av tänkbara förändringar inom 

ett område eller fastighet. Detaljplanerna redovisar synpunkterna från berörda medborgare 

och andra intressenter det finns dock vissa detaljplaner som inte redovisa detta och då får man 

komplettera genom att läsa samrådsredogörelserna som innehåller förslag och synpunkter från 

medborgarna. 
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Kapitel 2 Litteraturundersökning 
 

2.1 Forsknings- och litteraturbakgrund 
Kommunal planering är en viktig aspekt inom samhällsplanering och dess utveckling i 

Sverige, redan under 1970-talet började betydelsen av kommunal planering frågesättas då mer 

kritik kom från olika håll, medborgarna var missnöjda med den ingenjörskonst som rådde och 

dess detaljreglering och brist på lyhördhet. Kritiken kom också från beslutsfattare som 

menade att planeringen bygger på opålitliga prognoser för att kunna förutspå de olika 

trenderna under 1970-talet. Kritiken riktades även mot den enskilda markägarens och privata 

entreprenörers rättigheter och rörelsefrihet. Under 1980-talet präglades kommunal planering 

av miljöproblem och invändningar som detta skapade.(Khakee, 2000, s.7).  

 

Henecke menar att i dagens mångnätverkssamhälle så finns det många olika sätt att knyta 

kontakter och planprocessens demokratiska strävan är att låta olika aktörer eller berörda 

komma till tals, hon menar också att det är ytterst viktighet att den framtida miljön förhandlas 

mellan skilda parter. Den lagstiftning som berör den fysiska planeringen och 

bebyggelseutvecklingen har en lång historia bakom sig med rötter ända från 1300-talet, då 

lagarna förändrades lite åt gången i samband med att samhällsutvecklingen även den 

förvandlades. Efter andra världskriget har det tillkommit en omfattande offentlig kontroll av 

samhällsutvecklingen som stöddes av den nya lagstiftningen som infördes 1947. 

 

 Denna utveckling hade anknytning till socialdemokratins visioner om folkhemmet, och den 

lagstiftade offentliga kontrollen över den fysiska planeringen som ansågs trygga 

välfärdssamhället. Under denna period, så gick en mer offentlig styrd planering av samhället 

hand i hand med moderniseringen av just samhället dvs. ökad urbanisering och 

industrialisering men även den negativa aspekten som påverkade både den sociala så som den 
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fysiska miljön. Utgångsläget var att skapa miljöer som passade bra ihop med dåtidens syn på 

modernitet så som att rationalitet, vetenskap och teknik skulle lösa de sociala problem som 

existerade utan att för den skull minimera medborgarnas inflytande.  

 

Detta bygger på rationalistiskt planeringsideal som ha sina rötter i den rationella planeringen. 

Redan under 1700-och 1800-talet representerades det av filosofer som Saint – Simon och 

Comte (Friedmann 1987). Denna rationalitetsplanering som dominerade den offentliga 

planeringen byggde på en teori som innehöll ändamålsrationalitet där en tydlig gräns drogs 

mellan mål och metoder och där politiska beslutsfattares uppgift var att formulera målet och 

sedan de professionella planerarna att utföra dem. Målet var att utforma en plan som stämde 

bäst ihop med deras målformulering utan att ta hänsyn till medborgarna. (Henecke, 2006, s.20-22) 

2.2 PBL 
PBL eller plan- och bygglagen innehåller grundläggande lagar och principer om vad som får 

göras och hur marken får exploateras. Kommunerna har möjligheten att bestämma över större 

delen av planering och bygglovet. Även om PBL har samarbete med Naturresurslagen (NRL) 

har man avskaffat deras ansvar över översiktsplaner och detaljplaner när det gäller 

bestämmelsen över översiktplaner och detaljplaner som numera överlåts till 

kommunerna.(Khakee, 2000, s.8). 

 

Plan- och bygglagens (PBL) portalparagrafer: 
 
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 
 
2 § Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 12 grönområden, kommunikationsleder 
och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt 
samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas. 
Hänsyn skall tas till förhållandena i angränsande kommuner. 
 
3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: 
1. De boendes och övrigas hälsa. 
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2. Jord-, berg- och vattenförhållanden. 
3. Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. 
4. Möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. 
 (Växjö Kommun Översiktsplan, 2005, s.11) 
 

2.3 Medborgardeltagande enligt plan- och bygglagen 
Den nya plan- och bygglagens (PBL) syfte är att utveckla och förbättra planprocessen men 

också att demokratisera.  

Tidigare ansågs fysiska planeringen endast eller delvis var till för fackmän och politiker, men 

nu strävar man efter att få en mer deltagardemokratisk prägel, man vill öka den lokala 

demokratin genom att föra besluten närmare berörda och på det viset stärka 

medborgarinflytandet.(Birgitta Henecke, 2006, s.156). 

Plan- och bygglagen tar b.l.a. upp hur man ska behandla allmänna intressen tex. hur konflikter 

mellan olika intressen ska hanteras och vilka krav som ställs på miljö, hälso- och säkerhets 

aspekterna (Nyström, s.144). 

I plan- och byggnadsstadgan 14 § kan man se följande: ”Den som upprättar förslag till plan 

skall därvid samråda med kommunens styrelse eller annat organ, som kommunens 

fullmäktige bestämma, länsarkitekten samt övriga myndigheter, sammanslutningar och 

enskilda personer som kunna hava ett väsentligt intresse av frågan.” Detta syftar främst på 

invånare som bor i området som berörs av planen. Denna paragraf har tolkats på så sätt att de 

invånare som bor i område ti fråga fått chans att framföra sina synpunkter, men det har också 

lett till att invånare utanför planområdet inte prioriterats lika mycket, även om detta finns 

inom ramen för bygglagsstadgans bestämmelser. Däremot finns det inget som hindrar 

medborgarna att deltar planprocessen, eftersom samrådsdiskussion finns inom alla kommuner 

och alla har möjlighet att kunna påverka, däremot hänger mycket på hur planansvariga lägger 

upp eller informerar medborgarna. (Häggroth, 1972 s. 126) 

  

2.4 Allmänna intressen 
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Allmänna intressen tar upp både grunden och vart gränserna går för en samhällig inblandning 

och Plan- och bygglagen (PBL) säger att om mark ska få användas till bebyggelse måste det 

godkännas och anses lämplig från allmänhetens synpunkt, vilket i sin tur ska prövas i 

samband med planläggning eller bygglovsprövning. ( Henecke ,2001 s. 64) 

 

Plan- och bygglagens fjärde kapitel uttrycker att kommunen ska i deras översiktplaner i stora 

drag rapportera hur vatten och markområdena ska användas. Den ska beskriva hur de ska gå 

tillväga för att bevara bebyggt område och grönområden och även se till långsiktliga lösningar 

gällande bl.a. kommunikationer. (Nyström, s.2003 148) 

Allmänna intressen kan även innebära områden så som allemansrätten eller annat som blandar 

in den enskilda markägaren, och rätten att utnyttja allmän plats.(Nyström, 2003 s.14). I Växjö 

Kommuns översiktsplan i det kapitel som är avsedd för allmänna intressen står det att med 

allmänna intressen menas de områden som är knutna till en fastighet eller verksamhet men det 

kan även vara om det finns ett allmänt intresse för kommunen exempelvis bra trafiknät. 

(http://www.vaxjo.se/upload/5588/3.1%20Landskapet.pdf) 

 

2.5 Detaljplan 
En detaljplan tar upp större förändringar som gäller användningen av mark- och 

vattenanvändning, vidare också till för att reglera utformningen av bebyggelsemiljön. En 

detaljplan ska dessutom kartlägga och ange gränserna till allmänna platser samt kvartersmark 

och vattenområden. Det ska också anges om kommunen är huvudman för allmänna platser. 

En detaljplan har en genomförande tid på minst fem och högst 15 år. Under den tiden får 

planen ändras eller ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja dock endast om 

det finns starka skäl, skäl som ej kunde förutses när planläggningen lades fram.  

 

Vidare består detaljplanen av en plankarta och bestämmelser, och beskrivning av 

miljökonsekvenser måste även det ingå. När ett program inrättas ska samråd tas med 

länsstyrelse andra berörda kommuner men också enskilda och andra intressenter. Dessa ska 

http://www.vaxjo.se/upload/5588/3.1%20Landskapet.pdf
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kunna få chansen att påverka under utställningstiden. Före antagandet av ett plan ställs den ut 

offentligt under tre veckor där de som har framfört synpunkter ha rätt att överklaga. 

(http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=367&epslanguage=SV) 

 

Kapitel 3 Presentation av detaljplaner 
 

I detta kapitel bearbetas de olika detaljplanerna utifrån deras ändamål, medborgarnas 

synpunkter samt kommunens gensvar till deras yttranden.  

 

3.1 Hagudden, Öjaby 
 

Planbeskrivning: Området ligger i Helgasjöns utskjutande udde strax nordost om stadsdelen 

Öjaby. Inom området finns 13 fritidshus och 1 bostadshus för permanentboende. Området 

berörs av strandskyddsbestämmelser jämlikt 15 och 16 §§ Naturvårdslagen . Inom 

strandskyddsområdet får ej helt ny byggnad uppföras införas eller befintlig byggnad ändras 

för andra ändamål.  Avsikten med området är att tillåta fritidsbebyggelserna i området. 

Detaljplanen anrättades i mars 1992. 

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och andra intressenter, de påpekar att 

fastigheten bör delas in i tre delar då den ägs av tre olika ägare. Vidare menar av de boende i 

området att det finns två stugor närheten av området som ska byggas och de bör ingå i 

fritidsbebyggelsen. 

 Kommentarer: Kommunen menar att områdesbestämmelserna inte reglerar hur området ska 

fastighetsbildas men att beskrivningen har belysts. Vidare menar kommunen att området som 

stugorna ligger utanför det området som ska exploateras. 

 

3.2 Fjällskivlingen 
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Planbeskrivning: Syfte är att bygga flera familjhus med 6 lägenheter. Planområdet ligger i 

norra delen av stadsdelen ”nya norr” i Växjö. Området som ska byggas är ca 1:300 kvm. 

Detaljplanen vann laga kraft 1990 i februari. 

Synpunkter:  Synpunkter har inkommit från både sakägare men också intressenter där de 

menar att i planbeskrivningen innehåller inte någon redovisning av hur bullersituationen är 

vid den planerade bebyggelsen.  

kommentarer: Kommunen lägger till införandet av bullerskydd på området. 

 

3.3 Kv. Hovslund 
 

Planbeskrivning: Syfte är att göra en uppdelning på tre tomter som ska bebyggas med 

enfamiljshus. Planområdet ligger i norra delen av stadsdelen Hov och begränsas i norr av 

Bäckövägen och en villatomt och området omfattar ca 2300m2. För planområdet gäller även 

den gamla stadsplanen angående kv. Hovslun som blev fastställd den 11 september 1970. Där 

det står att det enbart tillåtet med användning av bostäder med maximalt två lägenheter per 

tomt. Detaljplanen vann laga kraft 1990 i Mars. 

Synpunkterna: Synpunkter har inkommit från sakägare och andra intressenter. Förutsättningen 

att det befintliga huset saknar kulturmiljövärde och planen inte ger några kommunala 

kostnader. Planen var en s.k. enkel planförfarandet vilket innebär att stället för utställning i 

kommunhuset och i tidningar, skickades den direkt till berörda och det har inte inkommit 

några synpunkter. 

 

3.4 Trädpiplärkan 
 

Planbeskrivning: Syfte är att till med Pehr Bäckmans väg möjliggöra en utbyggnad med 10 

bostadsrättslägenheter i envåningsradhus. Detta anses vara naturligt då området redan 

bebyggs och detta blir en fortsättning av den nyligen genomförda bebyggelsen inom det s.k. 

sågverkområdet. Det planerade området omfattar ca 0,5 ha. Detaljplanen vann laga kraft 1990 

i april. 
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Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och intressenter, där de motsätter sig en 

sammanslagning av fastighet 2:26 och 1:30 eftersom 1:30 då måste rivas. Vidare önskas det 

att utfarten från parkeringsplatsen ej skymmes med häckar samt att en väjningsplikt införes på 

pär Bäckmans väg vid avslutningen Fyllerydsvägen.  

 Kommentarer: Kommunen menar att det här med rivningen har uppmärksamhats och 

kommer åtgärdas. Vidare menar kommunen att väjningsplikt inte är en planfråga utan regleras 

i den lokala trafikordningen. 

 
3.5 Kv. Trafikanten  

 

Planbeskrivningen: Syfte är att skapa blandad verksamhet inom kv. Trafikanten, samt att 

pröva en utökad användning av Målaren 13 och spårområdet väster. Att verksamhet planeras 

där beror på att man vill komma närmare åt genomfart längs norrleden. Planområdet utgör ca 

7ha och är beläget väster om Arabygatan och begränsas i norr av norrleden. Detaljplanen vann 

laga kraft februari 1990.  

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och intressenter som bl.a. berör en 

begränsning av rätten att hårdgöra ytor inom Målaren 13. Andra synpunkter påpekar att man 

bör värna om grönområden som finns inom området.  

Kommentarer: Kommunen menar att området är i kommunens översiktsplan utlagt som 

verksamhetsområde. Befintlig vegetation skall i möjligaste mån bevaras. 

 

3.6 Kv. Svalan 
 

Planbeskrivning: Detaljplanen för Kv. Svalan som ligger väster om doktorsgatan inom 

stadsdelen väster utgör ca 1 ha. Planens syfte är att pröva en expansion av användningen av 

kv. Svalan mot kontor samt utökad byggrätt som avser bostäder.  

Detaljplanen vann laga kraft i januari 1990.  

Synpunkter: Synpunkter angående detaljplanen har inkommit från sakägare och boende men 

också övriga, där de menar att trafiken är hård kring Storgatan och därför bör det inte byggas 
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mer runt detta område. Några personer tyckte att så länge ingen byggnation sker inom de n 

befintlig fastigheten bör utfarten mot Storgatan vara kvar. Barnomsorgen på väster har stort 

behov av lokaler och anser därmed att det planeras in i samband med detaljplanen. 

Kommentarer: Kommunen planerar att ta upp barnomsorgsfrågan i samrådsredogörelsen och 

resterande synpunkter kommer att bli tillgodosedda. 

 
3.7. Kv. Vasa  
 

Planbeskrivning: Syftet med planen är att först och främst möjliggöra en försäljning av Vasa 

1, och att säkerställa skydd för värdefull miljö inom området. Detaljplanen vann laga kraft i i 

december 1991. 

 

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och andra intressenter där bl.a. köparen 

till fastigheten Vasa 1 kräver tio parkeringsplatser. Vidare kräver fastighetsköparen att han 

fritas från bygglovsavgift för underhållsåtgärder. 

 Kommenarer: Kommunen anser att fem parkeringsplatser är nog p.g.a.  att krav även ställs på 

den yttre miljön.. 

 

3.8. Stg 1215 
 

Planbeskrivning: Syftet med planen är att skapa fyra byggrätter för bostads ändamål varav en 

kring befintligt bostadshus samt att planlägga området söder för att använda som 

naturområde. Planområdet är beläget söder om kampområdet mellan Växjösjön och 

Teleborgsvägen. Detaljplanen vann laga kraft 1992 i januari.  

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och andra intressenter där de betonar att 

planen bör omprövas för att undvika den olämpliga spetsen. Trafikbullret måste belysas bättre 

i beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivning saknas. 

 Kommentarer: Kommunen inför störningsskydd i området som drabbas och 

planbeskrivningen kompletteras med text angående miljökonsekvensbeskrivningen. 
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3.9. Bergkvara 6:1 
 

Planbeskrivning: syfte är att möjliggöra lokalisering av Växjö kommuns nya 

avloppsreningsverk. Området avgränsas i norr av norra Borgundasjön och i söder av vägen 

som leder från sundetbron ut mot Begrunda kyrkan. Planområdet omfattar ca 14 h. 

Detaljplanen vann laga kraft 1992 i januari. 

 

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och intressenter som menar att 

planarbetet måste ske innan intilliggandet mark exploateras detta är ett måste för att störningar 

från avloppsverket ska undvikas. 

 Kommentarer: Kommunen menar att studier kommer att göras för att undvika skador. 

 
 
3.10. Kv. Smedjan  
 

Planbeskrivning: Syftet med planen är att ge möjlighet för att upprusta men också för att 

aktivera teleborgs centrum. Området omfattar drygt 9 ha, detaljplanen vann laga kraft 1992 i 

juni. 

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och intressenter, där de påpekar att höga 

hus på tretton våningar skulle förändra den vackra utsikten mot Växjö centrum. 

 Kommentarer: Kommunen menar att högsta byggnadshöjd inte kommer överstiga åtta 

våningshus.  

 

3.11. Ingelstadbengtsgård 3:22 och 3:153 
 

Planbeskrivning: Syfte med planen är att dels inreda administrationslokaler för östra Torsås 

församlingsbehov och dels att inreda samlingslokaler för i första hand kyrkans och 
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församlingens ungdomsverksamhet. Området är beläget västra om gamla växjövägen, ca 100 

m norr om furulidsvägen. Detaljplanen vann laga kraft 1993 i april. 

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och intressenter där de menar att 

dämning bör förekomma i gatunivå samt eventuellt ombyggnader av gamla växjövägen bör 

godkännas av väghållaren. Utfartsförbudet mot gamla Växjövägen bör även ha 

stängselskyldighet.  

 Kommentarer: Kommunen anser inte att det finns anledning att kräva stängselskyldighet men 

frågan kommer bevakas i samband med framtida bygglov. 

 
3.12.2128 Allmogevägen 
 

Planbeskrivning: Syfte är i första hand att bygga gruppbostäder och verksamhetslokaler som 

ska kunna inrymma verksamhet som ej är vara störande för omgivningen. Området är beläget 

på Teleborg vid Allmogevägens södra ände. Detaljplanen vann laga kraft 1994 i december. 

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och intressenter, där de framför att norra 

fastighetsgränsen bör rätas upp samt förskjutas ca 1 m mot söder. Det anses även att 

grönområdena ska beaktas. 

 Kommentarer:  Grönområdena kommer att beaktas. 

 

3.13. Ekesås 1:1 
 

Planbeskrivning: Syftet är att förbättra trafik- och parkeringsmöjligheter för företagets 

verksamhet. Planområdet är beläget väster om söderleden mellan järnvägen Atteviks Bill AB. 

Detaljplanen vann laga kraft 1994 i juni.  

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och intressenter där de påpeka att 

kommunens huvudledningar för spill- och dagvatten sträcker sig genom aktuella kvarter. 

Befintliga nedstigningsbrunnar måste enkelt kunna nås eftersom dessa inspekteras och 

underhållsspolas minst en gång i månad. Vidare framförs att västra industriområdet bör 
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miljöförbättras i form av trädplantering eller annan form av grönska för att bryta den 

motoriska miljön. 

Kommentarer: Kommunen svarar att detaljplanen säkerställs genom u-område och kommer 

att tryggas genom ledningsrätt eller servitut. Kommunen kommer även att ta till sig 

synpunkten på miljöförbättring. 

 

3.14. Kv Brudbrödet 
 

Planbeskrivning: Syftet med planen är att bygga ut fyra par hus på åtta tomter. Brudbrödet 4 

delas i sex tomter och taklöken 1 delas i två tomter. Planområdet är ca 0,4 ha och är beläget på 

Högstorp vid Högstorpsvägen alldeles söder om Högstorpsskolan.  Detaljplanen vann laga 

kraft i augusti 1995.  

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och intressenter där de påpekar att 

lokalsituationen för skolan och barnomsorgen klara inte av ytterligare bebyggelse. 

Kommentarer: Kommunen menar att detaljplanen tillåter lägre exploatering än gällande plan, 

vilket förmodligen även medför att barnantalet blir mindre än om man bygger enligt gällande 

plan.  

 

3.15. Äpplet 2 
 
Planbeskrivning: Hyresbostäder i Växjö AB har ansökt om planändring för att inom fastighet 

Äpplet 2 uppföra en ny huskropp avsedd för bostäder. I Nuläget finns det 4 st sjuvånings 

punkthus med källare i fastigheten, målet är att byta detta till mindre lägenheter. Planområdet 

är ca 1,5 ha och detaljplanen vann laga kraft 1995. 

Synpunkter: Någon slags hastighetsminskning önskas på Frövägen då både barnfamiljer och 

trafiken ökat. Vidare framförs synpunkter att bilparkeringen och risk för farlig parkering på 

gatan ska tänkas genom.   

Kommentarer: Kommunen menar att man kommer att åtgärda trafikproblemen på Frövägen, 

men anser attd et redan finns tillräckligt med parkeringsplatser. 
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3.16. Hov 9:11 
 
 
Planbeskrivning: Syfte är att skapa gruppboende som kan lokaliseras till bostadsområden med 

närhet till kollektivtrafik och viss kommersiell service.  Tomten ska även ha ett avskilt och 

skyddat läge samt trädgård för utevistelse. Planområdet är i första hand till bostäder och i 

andra hand lokaler för kontor och annan ej störande aktiviteter. Området är beläget i nordöstra 

delen av stadsdelen Hov, norr om kv Taggsvampen mellan klavervägen och norrleden. 

Detaljplanen vann laga kraft 1995 i mars. 

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från sakägare och intressenter där de påpeka att 

stängselskyldighet bör prövas, och bedömningen att planen är förenlig med översiktsplanen 

kan frågesättas med hänsyn till grönstruktur och närboende dagvatten. Vidare framförs det 

synpunkter om att man bör ha Klavervägen som tillfartsvägen stället då den är bredare än 

lingonvägen.  Vidare var det någon som ansåg att det inte bör byggas några lägenheter alls, 

eftersom detta är villaområde. 

 Kommentarer: Inga. 

 

3.17. Skogsudden 
 

Planbeskrivningen: Syfte är att genomföra ett forskningsprojekt som omfattar uppförandet av 

bostadshus med varierande våningsantal upp till fem våningar, där bärande konstruktionen 

ska vara trä. Den forskningen om akustik i trähus bedrivs i Lund och kommer särskilt tas till 

vara i detta byggprojekt, den planlagda utbyggnaden av Söderleden avses ej genomföras, då 

detaljplan inom kv Pålaträdan avser därför upphävs i de delar som avser en fortsatt utbyggnad 

av Söderleden samt intilliggande parkområde. Planområdet avgränsas av Växjösjön i norr, 

Söderleden i väster, vallviksvägen i söder samt skogsuddenvägen i öst. Detaljplanen vann 

laga kraft 1995. 
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Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de påpeka att vad det gäller 

upphävande av gällande plan för Söderledens anslutning mot teleborgsvägen. Detta eftersom 

trafiken ökar markant på vallviksvägen vid öppnade av stormarknad av lågprisskarakätar i era 

– möblers gamla lokaler. Vidare menar de att man tala om bullertal för nybyggnation och inte 

redan befintliga bostäder. Vidare framförs synpunkter som protestera mot upphävande av 

söderleden där de menar att de har utfart i vallviksvägen och vi kommer att känna en stor 

trafikökning då nya varuhus öppnas vid teleborgsvägen,  alla kunder kommer köra på 

vallviksvägen. 

 

3.18. Kv. Östregård 
 
Planbeskrivning: Syftet med planändringen är att inom kvarteret öster tillskapa byggrätter, i 

västra delen för äldreboende samt i östra delen av kvarteret för hyresbostäder. Dessa nya 

byggnader ska utmed staglabergsgatan och i volym överensstämma med närliggande befintlig 

bebyggelse. Byggnaderna ska ta stor hänsyn till befintlig grönska. Planområdet som är ca 

1,9ha, tillhör stadsdelen Öster och är beläget i söder om Östregårdsgatan. Detaljplanen vann 

laga kraft 1995. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter där de menar att Trädgården och 

parken med sina allt vackrare trädkronor har under senaste 50 åren utvecklats fritt till en 

mäktig, värdefull och välgörande vegetationsskärm i stadslandskapet mellan rutnätsstaden och 

villastadsdelen Öster. Att bevara tomten i nuvarande skick vore mycket önskvärt. Vidare 

menar de att grönskan i dessa områden måste beaktas och bebyggelserna minskas. 

Kommenterat: Kommunen menar att man har genom markanvisningsavtal tagit ställning till 

att marken används för att uppföra byggnader med hyreslägenheter och äldrebostäder. Vidare 

menar kommunen att vegetationen inom planområdet har noggrant inventerats. Vid 

upprättandet av detaljplaneförslaget har stor hänsyn tagits till den vegetation som är värdefull 

och byggrätt har utlagts på de ytor som innebär till minst påverkan. Vidare framförs det 

synpunkter som menar att p-platser inte är lösta på tanken antalet lägenheter som ska byggas i 

området. Kommunen kommenterar detta och menar att genom att öka Staglabergsgatans 
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bredd från 6 till 9,5 meter anses att frågan om trafiksituationen vara löst på ett tillfredställande 

sätt.Vidare anses att parkeringsfrågan inte är löst . 

 

3.19. Målaren 14 
 

Planbeskrivning: Planens syfte är att utöka en redan existerande byggnad i Målaren 14 som 

idag används som gatukök med en extra utbyggnad som även denna ska användas till att 

bedriva handel i. Planområdet är beläget vid korsningen arabygatan-sjöuddevägen inom västra 

industriområdet och storleken på fastigheter uppgår till 8165 m2.Planen gick igenom i 

november 1996. 

Synpunkter: Synpunkter har inkommit från intressenter gällande de svårigheter som kan dyka 

upp inför framtida verksamheter i fastigheten om man anpassar den till handel. Detta 

kommenterades även av möjliga framtida sakägare på området, de tar avstånd från området 

om detaljplanen kommer ändra deras förutsättningar på platsen.  

Kommentarer: Synpunkterna har inte kommenterats av kommunen 

 
 
3.20. Rödje 1:10 
 

Planbeskrivning: Planen utspelar sig vid Volvos lokaler vid Ekevägen, Bökholmsvägen, 

kanalen mellan Örken och Drättingesjön samt av smalspårsjärnvägen. Planen beskriver en ny 

förbifart söder om samhället för att ge Volvo möjlighet till att utvidga sina lokaler, lokaler 

som ska utvidgas är produktionsanläggningar och administationslokaler. Detta innebär en 

positiv framtidsbild för Volvo och även att trafiken och miljöaspekterna i samhället blir 

bättre. Planen blev antagen i september 1996. 

Synpunkter: Intressenter har framfört klagomål på att deras synpunkter inte blivit lyssnade på 

innan planen dokumenterades, deras önskemål handlade om behovet av 

vägskyddsanläggningar vid varje ny korsning, vilket inte planen tog upp, och hänvisar vidare 

till Järnvägssäkerhetslagen om detta ej genomförs. Anledningen till denna oro är de 

strövområden som vägen kommer att korsa och även innehållet i transporterna som kommer 
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använda vägarna oroar då det rör sig om giftiga ämnen som vid olycka skulle vara av grav 

fara för både miljö och människor. Därför så önskas det att vägen dras ännu mer utanför 

samhället. Intressenter har även lagt fram konkreta förslag till en lösning som gångtunnlar.  

Tidsplanen och finansieringsfrågan har även uppfattas som luddiga. Vidare har intressenters 

egendomar som befinner sig på detaljplanens mark i form av kablar inte redovisats i planen 

och om en flyttning av dessa krävs yrkas full ersättning för detta.   

Kommentarer: Kommunen har bedömt att miljöaspekterna inte uppkommer till en farlig nivå 

och anser att det är godtagbart att dra vägen så som det beskrivs i detaljplanen och hänvisar 

vidare till Vägverkets miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen kommenterar även att 

naturmark kommer att få ge vika för industrins och samhällets intressen men poängterar att 

det kommer att finnas kvar tillräckligt mycket mark för idrottsområde och motionsspår. 

Kommunen kommenterar elkablarna med att de har tagits i beaktning och kommer inte att 

behövas flyttas. Skydd till korsningarna är upp till diskussion med Vägverket. 

 
 
3.21. Kv Sotaren 
 
Planens syfte är att överföra en fem meter bred markremsa längs fastighetens östra gräns samt 

ge möjlighet till att anordna en in/utfart, i nordöstra hörnet, mot Hjalmar Petris väg. Marken 

som är tänkt överföras är gällande plan parkmark. Området ligger utmed Aabygatan, hörnet 

Araby/Hjalmar Petris väg. Detaljplanen vann laga kraft 1997. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de tar upp bla. Att eventuella 

sluttningar, ska inrymmas på kvartermark, och parkering sker idag utmed hela husfasaden 

trots utfartsförbud. Kommenterar: Kommunen menar att planbeskrivningen har kompletterats 

vad gäller sluttningarna vad gäller, utfartsförbud kommer man att införa stängselskyldighet. 

 
 
3.22. Kv kadetten 
Planbeskrivning: Planen antogs i juli 1997 och tar upp en förbättring av trafik och 

parkeringsmöjligheterna för företagets verksamhet och är beläget på väster i Växjö.  Platsen 

är belägen väster om Söderleden mellan järnvägen och Atteviks Bil AB. 
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Synpunkter: Synpunkter på att spill och dagvatten ledningar går igenom gällande område har 

kommit in, inget får hindra framkomligheten till dessa brunnar. Intressenter anser även att 

miljöförbättringar bör göras med hjälp av trädplantering eller annan grönska.  

 

Kommentarer: Miljöförbättringarna anser kommunen är viktigt men inte vara en primär 

anlägenhet, vidare nämns att detta kan vara en framtida uppgift för fastighetsmäklaren. 

Kommunen svarar på problemen med ledningarna med att detta område kommer att 

säkerställas genom u-område och tryggas genom servitut eller ledningsrätt. 

 
 
3.23. Öjaby 1:17 
 
Planbeskrivning: syfte är till att skapa ett verksamhetsområde med närhet till riksvägvägnätet 

och Växjö flygplats. Området som ska planeras byggas är medges av industri, verkstad, 

partihandel och lager. Handel tillåts endast om den utgör en naturlig men underordnad del av 

huvudverksamheten. Med hänsyn till det exponerade läget invid riksväg 30 ska 

uppmärksamhet riktas mot den yttre utformningen av byggnader och tomter. Planområdet är 

bläget ca 7km väster om Växjö centrum. Detaljplanen vann laga kraft 1997 i mars. 

 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de påpeka att maxbullernivå 

(85-90 dBA) beaktas vid konstruktion av anläggningens byggnader så att 

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om buller (AFS 1992: 10) med visshet uppfylles. 

Kommunen har kommenterat och menar att man kommer uppmärksamma posten på att 

personal inom anläggningen fullständigt exponeras för flygbuller.  Vidare synpunkter som 

framför handla om flygstörningar och kommunen kommenterar att man beakta detta. 
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3.24. Lammhult 1:5 
 
Planbeskrivning: planen omfattar ett område som i gällande plan utgör parkmark och är 

bebyggt med bostadshus och garage. Byggnaderna är privatägda medan kommunen äger 

marken. Ägaren vill friköpa marken men gällande plan förhindrar detta. Syftet med 

upphävandet är att en fastighet kan bildas och att fastigheten kan förvärvas av ägaren till 

huset.  Planområdet är beläget utmed allmän väg mot Asa vid infarten till Björnöområdet och 

omfattar ca 1400m2. Detaljplanen vann laga kraft 1998 i april. 

 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter där de bla menar att planen för 

aktuella området bör inte upphävas, kommunen kommenterar och menar att en översyn är 

viktig av det befintliga planområdet, men ett sådan översyn tar för långt tid  och 

fastighetsägaren har haft länge önskemål om att få förvärva marken därmed anses detta vara 

den mest konstruktiva lösningen. Vidare framförs synpunkter om att fastigheten har enligt 

uppgift egen avloppsanläggning och egen vattenförsörjning, bör det undersökas att detta går 

att lösa inom planerad tomt. Kommunen kommenterar: synpunkten och menar att föreslaget 

område fastighetsbildas efter idag rådande förhållanden V-anläggning utanför tomt kan 

tryggas med servitut. 

 

3.25. Kv. Juveleraren 
 
Planbeskrivning: Syftet med planen är att möjliggöra en utvidgning av sällanköpshandeln 

inom Samarkand. Den tillkommande butiksytan motsvarar ca 10 % av Samarkands nuvarande 

totala yta. Den nya butiksbyggnaden, avsedd att inrymma två butiker som ska placeras i norra 

kanten av parkeringen närheten av Mörners väg. Planområdet är beläget i Västra Mark, men 

är geografiskt bestämt av sitt namn Samarkand. Detaljplanen vann laga kraft 1998 i oktober. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de påpeka att man bör 

anordna övergångställe över dubbla körfält då detta innebär trafiksäkerhetsrikser föreslås 

liknande lösning som planerades för skolungdomar på Linnégatan. Kommunen kommenterar: 

synpunkten naturligtvis och menar att som tidigare kommenterat i samrådsredogörelsen, anses 
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en plankorsning på rätt plats vara säkrare än en planskild korsning på fel plats. Övriga 

synpunkter som har framförs ha beaktats innan planförslaget ställdes ut, enligt 

samrådsredogörelsen. 

 

3.26. Välludden 
 
Planbeskrivningen: syfte med planen handla om att fastighetsägaren framfört önskemål om 

planändring för att fullfölja den ursprungliga exploateringen på sätt att fastigheten delas i två 

fastigheter. Nu gällande plan tillåter ingen delning. På avstyckningslotten byggs 

marklägenheter och på välludden 3 fullföljs projektet med trähus i flera våningar med 

ytterligare ett fyravåningshus. Detaljplanen vann laga kraft 11998 i augusti. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter de menar bla att planområdet ger 

idag ett oavslutat intryck vilket skämmer ett viktigt stadsparti, vilket anses därmed mycket 

positivt om bebyggelsen på välludden fullföljs. Nya husen måste placeras med stor hänsyn till 

vegetation, så att många träd och buskar och naturmark sparas som möjligt. Kommunen 

kommenterar: att det är av stor vikt att området färdigställs. Den utökade byggrätten ger en 

exploateringsgrad om 0.3 inom hela planområdet. Vidare menar kommunen att byggnaderna 

placering därför bedöms kunna bestå. Befintliga träd har givetvis ett stort värde men alla träd 

går inte att bevara vid en exploatering.  

 

3.27. Kv. Pålaträden 
 Planbeskrivning: Planen ifråga antogs i Maj 1998 och innehåller bestämmelser om en 

utbyggnad på en handel och kontorsbyggnad i norra delen av Teleborg, utbyggnaden uppgår 

till en bruttoarea på 3500 m2. Tillbyggnaden ska användas till handel med skymmande varor 

och livsmedel. Detta kommer att innebära att trafiken ökar och detta gör att korsningen 

Teleborgsvägen-Skogsuddevägen måste vara helt klar innan detta arbete påbörjas, korsningen 

ska göras säkrare antingen med en cirkulationsplats eller trafiksignaler. Planen omfattar en 

korsning men den är en föresättning för planens utförande. 
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Synpunkter: Vägverket har svarat på denna plan med att det just nu finns en provisorisk 

lösning vid korsningen och de kommer inte att fortsätta att utveckla denna förrän ett resultat 

har kommit fram från den som idag finns där.  

Kommentarer: Ovannämnda fakta gör att planen är lagd på is. 

 
 
3.28. Kv gravören 17 
 

Kv. Gravören 17 

Planbeskrivning: Planen trädde i kraft i juni 1998 och Fastighetsägaren Fellessons AB som 

ligger på Gravören 17 och omfattar ca 10 000 m2 i Västra Mark vill ändra din 

markanvändning för en del av Gravören 17. Det används idag helt till industri men planen 

avser en styckning av ¾ av marken som istället ska användas till handel och skrymmande 

varor.  Fasad och mark som vetter mot bostadsområde ska utformas med omsorg. 

Synpunkter: Intressenter har lagt fram synpunkter på att en delning av mätning av vatten 

mellan den gamla industrin och det nya inte är möjlig.  

Kommentarer: Kommunen noterade detta och har slopat genomförandet av detta. 

 
3.29. Åbyfors 
 
Planbeskrivning: Syftet med planen är att ändra markanvändningen så att den 

överensstämmer med vattendom för fiskevandringsled, samt att möjliggöra utökningen av 

fastigheterna Åbyfors 2:146. Dessutom anger planen område där servitut ska inrättas till 

förmån. För Åbyfors 2:85 för att kunna komma åt den stensatta utloppssfåren från 

kraftstationen. Planen redovisar också överföring av mark från Åbyfors 2:86 till Åbyfors 2:85 

intill kraftstationen för uppställning av bilar vid skötsel av kraftstationen. Planområdet är ca 

2,5 ha. Är beläget i runt slussvägen och dammvägen vid slussen i Åby. Detaljplanen vann 

laga kraft 1999 i januari. 
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Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter där de menar att detaljplanen 

bygger på en gammal karta åfårans nya dragning är ej utritad och man vet inte hur det 

förhåller sig i verkligheten och kommer åfårens nya dragning att gå genom den mark som 

tillförs Åbyfors 

 Kommunen kommenterar: menar att Åfårans sträckning, som ligger på kommunens mark, har 

mäts ut och ritats in på kartan i rätt läge. Ett tio meter brett område intill Åbyfors 2:86 ska 

utgöra skyddsområde för fiskevandringsleden. Utvidgningen av 2:86 har justerats med hänsyn 

till åfårans faktiska läge. Vidare framförs att slussområdet är med sin natur och kultur 

värderas högt av Åbyborna. Miljön är känslig och hänsyn till detta måste tas. Kommunen 

kommenterar och menar att man beakta det som är värdefullt. 

 

3.30. Videum  
 
Planbeskrivning: Syftet med planen är att inom Vidéum 1 utöka byggrätten för att möjliggöra 

förtätning, samt att ange en väsentlig ändamålsbeteckning, Universitetsändamål, som avses 

rymma alla olika verksamheter som förekommer inom ett Universitetscampus, bestämning 

görs endast för aula och omgivande torg. Planområdet ligger inom Universitetsområdet på 

Teleborg och är ca 3,3 ha. Detaljplanen vann laga kraft 1999 i januari. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de menar att de avråder enkelt 

planförfarande eftersom förtätningar som föreslås är knappast ringa omfattning och det finns 

fördjupning av campusområdet saknas i översiktsplanen. Kommentarer: Kommunen menar 

att förtätning ingår i det perspektiv som skisserats i ”campusvisionen” och den nu reviderade 

” visionen för Växjö Universitet”. Vidare framförs synpunkter angående hur parkeringsfrågan 

ska lösas? Kommentarer: Kommunen menar att Vidéum har byggt en relativt stort parkering 

lite utnyttjad i väster. Tanken är också att de centrala parkeringarna på universitetsområdet 

ska klara av ca 1/3 av p-behovet. Vidare framförs synpunkt om att högskolan har akut behov 

av lokaler, vilket medför att Vidéum uppför för Högskolans räkning en paviljong som ska 

vara färdigställd i början av febuari 1999 på avsett område. Placeringen av paviljongen på 

detta centrala område är vald med hänsyn till personalen som placeras där ej ska känna sig 
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utanför verksamheten. Kommentarer: kommunen menar att en särskild bestämmelse ska 

sättas på området där paviljongen ska placeras, med lydelsen ” universitetsändamål”  

 

3.31.Öjaby 1:4 
 
Planbeskrivning: syftet med planen är att genom fastigheten Öjaby 1:4, exploatera för villor. 

Befintlig bebyggelse planläggs efter idag aktuellt förhållanden. Förslaget innebär även att 

Västergårdvägen görs till allmän gata. Området ligger i norra delen av Öjaby. Detaljplanen 

vann laga kraft 1999 i september. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de tar upp bl.a. att 

byggnaderna ska byggas med inredningsbar vind och att takslutningen ska begränsas till 22 g. 

Kommentarer: Kommunen säger i sin tur att antalet tomter har minskat från 5 till 4. Större 

tomter medför att skuggningar minskar, vilket anses vara rimligt med att inredningsbar? vind 

tillåts. Byggnadshöjden har sänkts från 4,0 till 3,5 m. Vidare sammanfattas de synpunkter som 

ligger grund för överklagande har bearbetats under planarbetet och i vissa avseende lett till 

förändringar. 

 

3.32. Kv. Bondegårdsbacken 
 
 
Planbeskrivningen: Syftet med planenändringen är att möjliggöra uppförande av småhus och 

flerfamiljshus inom Bondegårdsbacken 3 och 4, avsedda att upplåtas med ägande- respektive 

bostadsrätt. Byggnationen får uppföras i högst två våningar och ska genomföras i tre etapper. 

Planområdet är ca ha, är beläget i norra delen av stadsdelen Hov och avgränsas i norr av 

surbrunnsvägen, i väster. Detaljplanen vann laga kraft 1999 i november.  

 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter där de bla tar upp att det viktigt att 

ge möjlighet att öka den sociala gemenskapen inom bostadsgruppen och även ge en bra 

närmiljö för småbarnsfamiljer det kan även vara bra och skapa närlekplats och träffpunkt. 

Kommunen kommenterar: detta och menar att inom Bondegårdsparken, öster om planområdet 
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finns möjlighet att anordna lekplats.Vidare framförs synpunkter som berör planförslaget som 

innebär att gator inom området och va-ledningar, med undantag av kommunens stamledning 

genom området ska inrättas som gemensamhetsanläggningar och sköts av fastighetsägarna 

själva. Detta anses inte stämma överens med kommunstyrelsen beslut från 1986 § 48 med 

”riktlinjer för gemensamhetsanläggningar i detaljplaner med småhusområden” riktlinjerna 

anges främst vara avsedda för nyexploatering på kommunens mark eller privat mark där 

kommunen har exploateringsavtal med markägaren. Kommenterar: Kommunen svarar med 

att NCC har förvärvat Bondegårdsbacken 3 och 4 med de förutsättningar som gällande 

detaljplan ger. Gator och ledningar inom området förvaltas av fastighetsägare/ägarna. 

Exploatören är väl medveten om att gator och ledningar som utgör gemensamhetsanläggning 

inte kan överföras till kommunal förvaltning. 

 

3.33. Segerstad 5 
 

Planbeskrivning: Planen trädde i kraft i november 1999 och syftet är att ändra 

planbestämmelserna för fastigheten på segerstad 5 i Hovshaga, kontor, småindustri och 

hantverksbyggnader ska ändras till bostäder, planområdet uppgår till en areal på 3600m2.  

Synpunkter: Intressenter har poängterat att utfartsförbud med stängselskyldighet bör införas 

p.g.a. av trafiksäkerhetsproblem vid Segerstadsvägen.  

Kommentarer: Planen har justerats efter ovannämnd synpunkt. 

 
 
3.34. Kv mjärden 
 
Planbeskrivning: Syftet med planen är att skapa fastighet som sedan kan bjudas ut till 

försäljning som kontor- och bostadsfastighet. Planområdet omfattar ca 2100m2. Området 

ligger i söder om nydalavägen. Detaljplanen vann laga kraft 1999 i maj. 

 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de påpekar bla att ”Gula 

Villan” är ursprungligen en äldre mangårdsbyggnad i en gårdsmiljö och det finns ett värde att 
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bevara detta hus anses det. Kommunen kommenterar: synpunkterna och menar att förslaget 

ger möjlighet till en komplettering av befintlig bebyggelse. Kommunen har i sin bedömning 

ansett att en flexibel byggrätt ha större värde än ett bevarande av en byggnad som utsatts för 

så stora ändringar som denna. Vidare framförs synpunkter om dagvatten från takytor 

omhändertas lokalt bör utredas. Skyddet för ekarna bör stärkas och därmed utökas i 

planbestämmelserna. Kommunen kommenterar och menar att dagvattenhanteringen kommer 

att utredas i samband med bygglov. 

 

3.35. Södra lugnet 
 
 Planbeskrivning: Planen trädde i kraft i Maj 1999. Syftet med planen är att det ska byggas 

fler småhusbyggnader i Stadsdelen Hovshaga, målet är att skapa en blandning av fristående 

villor, kedjehus, parhus och markbostäder. Stor vikt har lagts på utformningen av gatumiljön, 

med gångbanor och körbanor och trädzoner.  

Synpunkter: Intressenter påpekar en kommande hög belastning av elever på 

Gustavslundsskolan fram till år 2001. Synpunkter har även framförts att detaljplanen inte 

innehåller bestämmelser för fjärrvärme och ett förslag läggs fram att detta borde planeras för.  

Förfrågning på arkeologiska utgrävningar har gjorts och önskan om att naturområdet söder 

om Källarvägen ska respekteras, och att lekparken i bostadsområdet ska utökas p.g.a. alla barn 

som bor där. 

Kommentarer: Skolaspekten kommer inte ha någon förankring i detaljplanen och ingen 

begäran om fjärrvärme finns från fastighetsmäklaren därför kommer detta inte finnas med i 

planen. Utgrävningarna beviljas och skrivs in i planen. Naturområdet och lekplatsen sägs inte 

beröra detaljplanen och kommer inte att tas hänsyn till. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Institutionen för Samhällsvetenskap, Geografi  
Examensarbete 
 
 
 
 
 
 

31 
 

3.36. Kv. Uppfinnaren 
 
Planbeskrivningen: Planen tas upp eftersom Vidéums företagsby behöver mer mark för att 

kunna uppföra ytterligare kontorslokaler.  Området ligger norr om slottsallén intill 

Teleborgsvägen. Detaljplanen vann laga kraft 1999 i maj. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de menar att Allén mot 

Teleborgs slott bättre tillvaratas för framtiden om skyddsbestämmelser förs in i detaljplanen. 

Även om Allén i dagsläget inte upplevs som hotad kan det vara bra idé att införa när planen 

görs. Kommunen kommenterar: detta och menar att några skyddsbestämmelser inte är tänkta, 

allén är inte hotad och kommunen vill inte belasta planen med fler bestämmelser än 

nödvändigt. 

 

3.37. Lammhult 2:109 
 

Planbeskrivning: Planen antogs Maj 2000 och dess syfte är att de det gamla möbellagret 

Lammhult ska göras om till användning av lättare produktion och kontor.  

Synpunkter: Intressenter önskar en gång och cykelväg mellan idrottshallen och Lammengatan, 

att övergångställe anordnas över Lammengatan samt att markområdet som används för idrott 

får behålla sin funktion. Önskemål om att träden längs Växjövägen inte skymmer solen för 

fastigheterna väster om vägen har framkommit. En bom önskas vid infarten från 

Lammengatan för att hindra långtradare att stå inne vid fastigheten på natten med motorn 

igång. Det har även kommit fram att det hellre önskas ett fint bostadsområde istället för 

lagerbygge. 

Kommentarer:  Gång och cykelväg är en angelägenhet som får tas upp direkt med 

fastighetsskötaren men arbete med övergångställe pågår och idrottsområdet kommer behållas 

som förut.  Det ses inga problem med önskemålet om träden längst Växjövägen och ärendet 

bifogas vidare till fastighetsägaren. Det finns inte någon historia på att långtradare skulle vara 

ett störmoment detta gör att åtgärden väntas med. Planen är redan planerad för lagerarbete och 

kommer därför inte ta önskemålet om mer bostadsområde i beaktning. 
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3.38. Lugnetområdet 
 
Planbeskrivning: Syftet med detaljplanen är att fortsätta planläggningen av Lungetområdet 

för bostadsbebyggelse i enlighet med gällande översiktsplan och områdesbestämmelser. 

Dessutom finns det stor efterfrågan på tomter för småhus. Detaljplanen ger möjlighet till 

byggnation av fristående villor samt rad/parhus. Området ligger i norra delen av Hovshaga. 

Detaljplanen vann laga kraft 2000 i mars. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de bla menar att exploatering 

av den aktuella området leder till ökad efterfrågan på förskoleplatser, som under en begränsad  

period uppgå till minst 50 stycken. Resurser för den väntade barnomsorgsbehovet måste 

garanteras i Hovshaga anses det. Kommunen kommenterar: detta naturligtvis och menar att en 

nödvändig bostadsproduktion inte får bindas av skolans lokalproblem. Att tillgodose skolans 

behov måste ses som en självklar följd av att Växjö expanderar. Frågan bör diskuteras med 

ansvariga politiker för att fatta beslut. Vidare framförs protester mot nybyggnationen och 

anser att Växjö expanderar för mycket i utkanterna samt att övre gräns till nybebyggelse 

borde vara Lungetsväg. Kommunen kommenterar och menar att planförslaget följer 

översiktsplanens och områdesbestämmelsernas intentioner angående nya utbyggnadsområden. 

Växjö expanderar kraftigt och har stort behov av nya bostäder, både centralt och i utkanterna, 

där det framför allt finns efterfrågan på villatomter nära till naturen. 

 

3.39. Kv. Lilla Sandsbro 
 

Planbeskrivning: Planen antogs i januari 2000 och tar upp en detaljplan från 1994 som 

beskriver omvandling av fritidsboende till permanentboende i Sandsbro , i takt med att 

ändringen gjorts har det visats sig att den medgivna byggrätten var tilltagen i underkant. Fler 

byggnadsprojekt har tillkommit efter att byggnadsnämnden medgivit avvikelser från 

platsbestämmelserna. Det finns inte längre nått motiv att hålla en begränsning av byggrätten 

till endast 200m2, så planförslaget presenterar en plan där friheten vad gäller byggnadsyta och 

placering är stor, våningsantalet har även det utökats. Planområdet har en areal på ca 10,9 ha. 
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Synpunkter:  Det anses att kommunen bör ta över huvudmannaskapet för Lilla Sandsbrovägen 

i och med planändring. Problem med igenslammad damm söder om landtungan ut till 

Fiskmåsen 1 har tagits upp och en fast bilvägen anses förvärra situationen om inte vattnet kan 

cirkulera under den. Anslutningen till och från området är ej tillfredställande enligt 

intressenter. 

Kommentarer:  Ärendet om ägandeskapet skickades vidare till kommunstyrelsen vidare 

röstades det om hur vidare kommunen skulle ta över ägandeskapet men utslaget  blev i favör 

för Sandsbro. Problemet med den igenslammade dammen beaktas och åtgärden tas för att det 

ej ska igenslamning je ska uppkomma. Anslutningen till och från området ligger utanför 

detaljplanens områden och kommer tas upp i en annan detaljplan. 

 
 
3.40. Kv. Norrastugan 
 

Planbeskrivning: Planen antogs i Juni år 2000 och tar upp bestämmelser som tar upp en 

möjlighet till etablering av detaljhandel dock ej livsmedel. Sedan tidigare tillåten verksamhet 

behålles. Samtidigt kommer gränsen mellan vård- och handelsändamålen justeras för att 

anpassa tidigare medgiven avvikelse. 

Synpunkter:  Det har påpekats från intressenter att stora tak- och parkeringsytor skapar stora 

dagvattenmängder som bör tas omhand  och läggas till i planbestämmelserna. Vidare har 

fjärrvärme erbjudits vid behov och även täckning av elkablar. Tillgängligheten för 

funktionshindrade har kommit upp som ett problem i området. 

Kommentarer: Byggnadsarean i detaljplanen är begränsad därför kan enbart en tio meter bred 

zon mot gatan anläggas med trädgårdskaraktär som lösning till vattenproblemet. Fjärrvärmen 

och täckning av kablar har blivit tillgodosett. Planförslaget omfattar enbart området där 

tillgängligheten för funktionshindrade bedöms som god, dock kommer tillgängligheten på 

tomtmark och inom byggnaderna beaktas. 

 

 
 



 
Institutionen för Samhällsvetenskap, Geografi  
Examensarbete 
 
 
 
 
 
 

34 
 

3.41. Maskinaffär AB 
Planbeskrivning: Syftet med planen är att utveckla Oxtorget till en attraktiv plats, med riktigt 

torg och mötesplats. Torget får ett nytt liv, med nya verksamheter: filmstaden, handel, 

bostäder. Busstrafiken flyttas från storgatan till sandgärdsgatan och storgatan blir renodlad 

gågata mellan Stortorget och Oxtorget. Detaljplanen vann laga kraft 2000 i februari. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de menar att tidigare 

framförda synpunkter angående trafikföringen på Liedbergsgatan har viss mån tillgodosetts 

genom att inte stänga av liedbergsgatan helt. Däremot behöver hela stadsdelen kartläggas 

konsekvenserna av de förändringar som den nya planen innebär. Kommentarer: Kommunen 

menar att den totala trafiken kommer endast att öka marginellt. Då trafiken i området fördelas 

mellan Storgatan, Liedbergsgatan och den nya sandgärdsgatan. Vidare framförs det synpunkt 

om trafiken, där man mena att man är oroad av det stora trafikflödet på sandgärdesgatan. 

Kommunen kommenterar och menar att syftet med stadsomvandlingen vid Oxtorget , dä bla 

trafiken hör tillhör att skapa en likvärdig förutsättning för alla stadens invånare. 

 
3.42 Kv Minnet 
 
Planbeskrivning: Planen antogs i februari 2001. Målet med planen är att ändra användningen 

av fastigheten Minnet 10 från industri till bostäder och att prova en mindre utvidgning av 

kvartersmarken och på så sätt få en jämnbred köryta på Anteliigatan, arean på planytan när 

1,5 ha och sträcker sig från järnvägen Växjö-Alvesta i söder till Söderleden i väster och 

Anteliigatan i norr till Skärvavägen i öster.  

Synpunkter: Synpunkter som tagits upp från en trafiksäkerhetssynpunkt är: Tillfartsvägar ska 

bli lättframkomliga för utryckningsfordon och inte kunna användas som smitvägar, cykel och 

gångvägar ska ligga väl syndliga så inte buskage kan användas som gömställen, 

parkeringsplatser ska vara väl upplysta. 

Kommentarer: Trafiksäkerhets aspekter har tagits i beaktning men kommer inte att ändra 

detaljplanen, men kommer tas upp vid bygglovet. 
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3.43. Kv Fabriken 
 
Planbeskrivning: Syftet med planen är att gynna förvandling till framförallt en kontors- och 

företagsmiljö med utställningslokaler, service och bostäder. Planen anger även riktlinjer för 

bevarande/utveckling av lokstallarna och dess närmiljö. Området ligger norr om järnvägen 

och omfattar ca 3,5 hektar. Detaljplanen vann laga kraft 2001 i februari. 

Synpunkter: Polisen menar att Storängsgatan- Regementsgatan används som utryckningsväg 

vilket innebär att detta måste hänsyn tas vid eventuella byggnader. Kommentarer: Kommunen 

menar att denna synpunkt inte påverka den aktuella planen däremot är det en viktig synpunkt 

som kommer att beaktas i framtida exploateringar. 

3.44. Öster i Växjö 
Planbeskrivning: syftet med planen är att ge möjlighet till byggrätt för nybyggnad av 

bostadshus i fastigheternas inre delar och gräns mot grannfastigheter. Dessutom föreslår stor 

del av planen att parkeringsbehovet täcks genom användande av del av Risingevägen och 

öster om Östrabogatan. Planområdet ligger, området är ca 0,38 ha. Detaljplanen vann laga 

kraft 2001 januari. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de menar att det bör revideras 

på sätt som medger högsta nockhöjd ca 5,4 m vilket regleras med hänvisning till högsta höjd 

över nollplanet. Överigt så framförs synpunkter angående trafiken- och 

parkeringsförhållanden. Kommentarer: kommunen menar att angående otillfredsställande 

lösta trafik- och parkeringsfrågor är ej kommenterade.  

 
 
3.45. Hollstorp 7:30 
 
Planbeskrivning: syftet med planen är att bygga småhusbyggnader inom stadsdelen Högstorp. 

Målsättningen har även varit att skapa en detaljplan som ger utrymme för relativt stora tomter 

för fristående villor. Detaljplanen innehåller mycket liten andel ”restmark” med hänsyn till 

områdets belägenhet i anslutning till strövområde. Planområdet ligger sydöstra delen av 

stadsdelen Högstorp. Detaljplanen vann laga kraft 2001 i september.  
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Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de menar att dels att 

naturmark bör läggas in mellan befintlig bostadsområde och att detaljplanen inte antas innan 

Växjö kommun vet att skolan (Högstorp) vet att de kan ta hand om de barn som ett antagande 

av detaljplanen innebär. Kommentarer: Kommunen menar att söder om och väster om 

bostadsbebyggelsen finns stora och attraktiva skogsområden lämpliga för rekreation.  Man 

vill även utvidga tomterna inom kv Dunörten. Skolsituationen sa har kommunstyrelsen, innan 

byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret påbörjats något planeringsarbete, medgivet en 

exploatering med förutsättningar överensstämmande med detaljplanens innehåll. 

 
3.46. Öjaby 1:17 
 
Planbeskrivning: Syftet med planen är att i enligt med översiktsplanen, tillskapa mark för 

verksamheter med närhet till Växjö flygplats och inrikesvägnätet. Befintliga verksamheter, 

verkstad, bilbärgning samt stall med sin ridverksamhet ska det inordnas i detaljplanen. I övrigt 

medges industri, verkstad, partihandel och lager som dock inte är störande samt kontor. 

Planområdet ligger ca 7km om Växjö kommun och området är ca 13 ha. Detaljplanen vann 

laga kraft 2001 i september.  

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de menar att för att kunna 

driva verksamhet vid postens paketterminal utan störningar eller andra trafikanter, måste man 

göra totalt tre körfält på planerade infart till industri. Kommentarer: Kommunen menar at 

planen inte gör något hinder för detta önskemål, och kontakt ska tas med tekniska 

förvaltningen för ombyggnader av gatumark. 

 
 
3.47. Ekebergs 
 
Planbeskrivning: Syftet med planen är att expansiva Växjö måste kunna erbjuda industrimark, 

för svål den lilla som den stora etableringen. I nuläget finns det stort brist på industrimark där 

ytkrävande verksamheter kan etableras. En ytterligare stor kvalité är att kunna erbjuda 
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anslutning kust till kust. Området omfattar ca 90 ha. Och ligger sydost om växjö. Detaljplanen 

vann laga kraft 2001 april. 

Synpunkterna: Telia påpeka att en optokabel utmed järnvägens norra sida. Vidare framförs 

synpunkter om att planförslaget ska ta hänsyn till möjligheten att bygga dubbelspår. 

Kommenterar: För att kunna beakta kabeln, vid framtida projektering och byggande görs en 

notering i genomförandebeskrivningen. Vidare menar kommunen att planändringen omfattar 

planförslaget endast mark som sedan tidigare ingår i detaljplanen, förslaget medför inga 

hinder för spårområdet. 

 
3.48. Kv Professom  
 
Planbeskrivning: Syftet med planen är att detaljplanlagt område öster om Georg Lúckligs väg 

fram till naturvårdsområdet. Stallvägen förlängs och gränsen till naturvårdsområdet planeras 

byggnation för ca 1000 studentlägenheter. Området är ca 6.5 ha, och ligger i Teleborg inom 

campusområdet. Detaljplanen vann laga kraft 2001 januari. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de menar att området kring 

campus finns det redan ett stort antal studentbostäder, många studenter vill bort från boendet 

då man måste kunna få lugn och ro med studier och nattsömn. Nu när ytterligare antal 

lägenheter byggs är det viktigt att det blandad befolkning, vilket på sikt gör det lugnare och 

stabilare miljö med lägre omsättning av studentbostäder. Kommentarer: De boendes säkerhet 

är viktig vid planering av nya bostadsområden men dessa frågor tas inte upp som enskilda 

detaljer i detta skede utan kommer att avgöras vid bygglovsprövningen. 

 
3.49. Prästmarken II  
 
Planbeskrivning: planen trädde ikraft i augusti 2002. Syftet med planen är en utbyggning av 

etapp 2 på Prästmarken, det ska planeras med stor hänsyn till den natur som finns där. Planen 

ska ge utrymme för småhus och flerfamiljshus, det ges även utrymme för kontor och handel 

samt förskola. 
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Synpunkter: Synpunkter har kommit in från intressenter och sakägare om cykelbana som 

upplevs som farlig och önskemål om att flytta denna, irritation till att tidigare önskemål till 

förslaget ignorerats.  Det har kommit fram att bostadsbebyggelse inte är önskvärt vid 

Sandsbrovägen om bullernivån blir för hög. Dagvattnet ska även det omhändertas lokalt. 

Sammanhängande skogsområden anses också vara viktigt och ett önskemål om att flytta 

bebyggelsen 30-50 meter så att detta går ni upplevelse. Generellt så vill intressenter att mer 

skog o natur ska sparas än vad som framgår i planförslaget. Det önskas utbyggnad av skolan 

då antal elever komme röka de kommande åren. 

Kommentarer:  Tidigare önskemål uppges inte ha ignorerats utan passade inte in i just denna 

detaljplanen. Vägverket ska undersöka bullernivån vid Sandsbrovägen. Detaljplanen 

kompletterades med att dagvattnet ska omhändertas först och främst lokalt. Planering av 

utbyggnad av skolan har inletts. 

 
 
3.50. Amfium 
 
Planbeskrivning: avsikten med planen är en fortsatt utbyggnad av Campus i enlighet med 

”Campusvisionen 2001”. Utmed Teleborgsvägen planläggs för universitetsändamål och 

samtidigt anläggs en parkgata norr om Amfium med anslutning till rondellen vid 

Teleborgshallen. Området är ca 19,5 ha och ligger mellan slottsallén och sjön. Detaljplanen 

vann laga kraft 2002 i december. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter där man bla. Tar upp att 

byggrätterna inom strandskyddsområdet begränsats och omfattar nu endast en del av 

kvartersmarken för idrottsändamål inom kv Glunten. Denna tomt uppfattas i dagsläget som 

färdigbygd, genom pågående utbyggnaden, och med plats för en idrottsplan eller parkering 

norr om idrottshallen. Vidare framförs det synpunkter att fastigheten i kv Glunten 

kompletteras med byggnadshöjd. Kommentarer: Kommunen menar att kv. Glunten 

kompletteras med en byggnadshöjd på 9,0 meter läggs inom kv. Glunten.  Övrigt läggs 

utfartsförbud utmed parkgatan vid korsningen till framtidsvägen. 
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3.51. Svetsaren 3&5  
 
Planbeskrivning: syftet med planen är att ta ett helhetsgrepp över Svetsaren 3 samt 5 kv. 

Tvinnaren, och förändra området till handels- och arbetsplats även tillbyggda hus blandas med 

nya, som tillsammans med nya markbeläggningar och trädplanteringar skapar en tilltalande 

miljö.Planområdet är ca 2,5 ha och ligger vid Smedjegatan på väster. Detaljplanen vann laga 

kraft 2002 i februari.  

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter där de menar att bla. GC-trafiken 

har orsakad av etableringen inom kv. Svetsaren, bör få bra lösning. Kommentarer: 

Kommunen menar att infarten från Storgatan till kv. Svetsaren finns redan och enligt 

trafikexperterna inom kommunen föreligger inget hinder att fortsättningsvis använda denna 

infart.  

 
 
3.52. Fastigheten Långstorp 5:17  
 
Planbeskrivning: Förslaget gick igenom Januari 2002, och innefattar en explotering av 

motoranläggningen med inomhusaktiviteter samt trafikövningsbana. 

Synpunkter:  Intressenter tycker att trafiksäkerheten ej tagits upp på rätt då det redan är en 

trafikfara och kommer bli ännu mer av er fara om planen genomförs, hsstighetsbegränsningar 

är önskväörda, verksamheten önskas också få tidsbegränsning mellan 0800-1600. Buller anses 

också som störade. 

Kommentarer:  Trafiksäkerheten har gåtts igenom av vägverket och anses inte vara 

nödvändiga. Bullerproblemen har kollats igenom och inget buller som överstiger tillåtna 

värde kommer att förekomma. 
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3.53. Biskopshagen 
 
 
Planbeskrivning: Planförslaget gick igenom i December 2003. P.g.a. bostadsbrist  så kommer 

trots svåra markförhållande  området planläggas med bostäder. Planen tar hänsyn till den 

svåra marken och växt och djurlivet. 

Synpunkter:  Synpunkter har kommit in från intressenter och sakägare. Hastighetssänkning 

önskas på söderleden. Naturen anser exploateras för mycket i planförslaget, fågellivet 

kommer att bli hotat och även det intilliggande naturreservatet, en buffertzon önskas runt 

detta. En minskning av hela exploateringsområdet önskad även det.  

Kommentarer: Hastighetssänkningarna diskuteras och önskemål om att skydda naturlivet mer 

kommer inte att göras något åt då det anser att detta redan har utretts tillräckligt. 

 
3.54. Sigfridsområdet 
 
Planbeskrivning: syftet med planen är i fösrat hand exploateringsmöjligheter som finns för i 

första hand bostäder/universitetsändamål, kontor,handel och därmed få öppna upp området så 

att det integreras med den övriga staden. Området är ca 15 ha, och ligger öster om Teleborg. 

Detaljplanen vann laga kraft 2003 i augusti. 

Synpunkterna:  har inkommit från sakägare och intressenter, där de menar att den utställda 

detaljplanen framgår inte de faktiska förhållandena när det gäller den strandskyddade delen, 

på söder råder fortfarande strandskydd. Kommentarer: Kommunen mnear att det viktigt och 

skilja på ett upphävt strandskydd till följd av en detaljplan och ett strandskyddat område. 

Strandskyddet är idag upphävt i området planen gäller, detta område som avser upphävda 

strandskydd är planområdets södra del. Vidare framförs det att telekablar måste beaktas. 

Kommentarer:  Kommunenn menar att man lämna vidare synpunkten till lanmätaretiet, som 

måste komplettera dessa uppgifter. 
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3.55. Pålaträdan 
 
Planbeskrivning: Planen gick igenom i Mars 2003 och syftet är att bygga en fastfood-

anläggning i området. Den yttre miljön ska ges en tillfredsställande utformning när det gäller 

parkering, detta ska göras så att inte annan trafik störs. 

Synpunkter: Sakägare har lagt fram synpunkter om att de starkt sätter sig emot förslaget om 

det på något sätt kommer inkräkta på deras mark. 

Kommentarer: Markfrågan är ingen fråga för detaljplanen utan ett framtida problem mellan 

fastighetsägaren och arrendator. 

 

3.56. Rallaren 
 
Planbeskrivning: Planen gick igenom i januari 2003 och syftet med den är att göra om 

Kvarteret Rallarna till bostadsändamål, arean för projektet uppgår till 4 hektar och är beläget i 

Hovshaga. 

Synpunkter: Stenmurar borde byggas i tomtmarkerna för att göra skötseln lättare och 

skyltning till och från cykelvägarna göras tydliga. 

Kommentarer: Stenmurförslaget läggs till i planen och skyltningen undersöks vidare. 

 
3.57. Kv Enbäret 36 
 
Planbeskrivning: Beslutet trädde i kraft i juni 2004 och syftet är att bygga ett mindre 

flerbostadshus inom den befintliga fastigheten Enbäret 36 på Norr, fastighetens areal är 928 

m2. 

Synpunkter: Intressenter Uppgifter om aktuella trafikmängder och bullernivåer ska redovisas i 

planen och vilka åtgärden som behövs. Motsättningar mot att bullerplank sätts upp mot 

fastighet enbäret 29,35 eller Växjö 9:39. 

Kommentarer: Planen innehåller redan en karta som visar bullernivån och det visar på att inga 

åtgärden behövs det är också att rekommenderas p.g.a. estetiska skäl. Bullerplank är inte 

aktuellt vid Enbäret 29, 35 eller Växjö 9:39. 
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3.58. Kroneberg-evedal (lilla smäckan) 

 
Planbeskrivningen: Kroneberg-Evedalsområdet, ligger vid Helgasjön. Planen ger möjlighet 

till en utökad valfrihet och variationsmöjlighet för villabyggande beträffande byggnadsyta och 

byggnadshöjd, placering och utformning av ny bebyggelse ska ägnas stor omsorg för att 

anpassa områdets karaktär och bebyggelse. Detaljplanen vann laga kraft 2004 i januari. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, där de anser bl.a. Att nuvarande 

bebyggnadsyta ska bibehållas, för att områdets karaktär innefattar stora kulturhistoriska, natur 

och estetiska värden riskera minska. Kommentarer: kommunen menar att Tomternas storlek 

och oregelbundna form och markens topografi tillsammans med de naturområden som finns 

på området bedöms utgöra tillräcklig garanti för att kulturhistoriska, natur och estetiska 

värden inte påverkas negativt. 

 
3.59. Kv Kantkedjan 
Planbeskrivning: Planen trädde i kraft i januari 2005 och syftet är att fortsätta arbetet, med 

bostadsbebyggelse i Hovshaga med blandad bebyggelse. Områdets ösytra del utgörs till 

största del av granskog. Väster om Segerstadsvägen finns ett flertal fornlämningar och ängs-

/betesmarker med värdefulla solitärträd. Planområdet är ca 17 ha.  

Synpunkter: Biltrafik mellan kv. Kantkedjan och Östra lugnet är ej önskvärt, enbart gång och 

cykelvägar. Synpunkter på att inga bostäder i området är välkomna har framkommit. 

Kommentarer: En förutsättning för projektet har varit att det ska vara lätt att ta sig fram och 

tillbaka och då är trafik på ovanstående gator ett måste, dock kommer det vara en hastighet på 

30 km/h där. Området är utpekat som i stort behov av bostäder så bostäder ska och kommer 

att byggas. 
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3.60. Nylanda  
Planbeskrivning: Planen gick i kraft i januari 2005 och planområdet är ca 17 ha. Syftet med 

planen är att skapa mark för verksamheter samt kontor och lagerhotell med närhet till 

flygplatsen. Det finns fornlämningar på området som kommer lämnas ifred 

Synpunkter: Sakägare och intressenter har lagt fram synpunkter på att de nya byggnaderna 

måste utformas så att ljudnivån inomhus uppfyller kraven på god arbetsmiljö. Dåliga 

förutsättningar för räddningstjänst vid en brandsituation, vattenförsörjningen bör därför ske 

med sprinklersystem. Elförsörjningen kommer kräva två transformatorstationer. Intressenter 

som har egen försörjning av vatten med brunn förväntar sig en protokoll besiktning av 

brunnen innan schaktningsarbetet börjar 

Kommentarer: En ny sektion i planen med rubriken ”Störningsskydd” kommer att läggas till. 

Ställningstagande till sprinklersystem kommer att tas i bygglovsskedet och vid bygganmälan. 

Transformatorerna läggs in i planen. Befintlig brunn kommer att besiktigas och se till att 

vattnet är innehar bra kvalitet och vattenytans höjd dokumenteras. 

 

 

 
3.61. Skatan 9 
 
Planbeskrivning: syftet med planen är främst planlägga mark för moskébyggnad och skola. 

Man vill även skapa en trafiksäker angöring till moskén och intilliggande fastigheter för att 

möjliggöra detta behövs en ny lokalgata som ansluter kvarteret till 

Liedbergsgatan/Sommarvägen. Planområdet ligger i norra delen av Dalbo. Detaljplanen vann 

laga kraft 2005. 

Synpunkterna: har inkommit från sakägare och intressenter, som framförs mest synpunkter 

om trafik, parkering, störning för omgivning, integration/segregation samt om 

livsmedelsförsäljning ska tillåtas eller inte. 
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 Kommentarer: Kommunen anser att trafiken kommer att påverkas marginellt av 

byggnationen. Störningen på omgivningen kan inte heller antas bli sådan att lokaliseringen 

inte kan accepteras. Synpunkterna leder inte till någon förändring av det utställda 

planförslaget.  

 
3.62. Uppfinnaren 
Planbeskrivning: Planen gick igenom i april 2005 och syftet är att ändra detaljplanen för kv. 

Uppfinnaren. Genom att ändra utformningen av kunskapskällan och utöka byggrätten för 

universitetsändamål i området öster om framtidsvägen anpassa planen till förslag om en ny 

campus vision. Kunskapskällan kan då efter användas som dagvattensystem för campus. 

Synpunkter: Byggrätter för broar finns ej redovisat i planen. I och med planen kommer 

dagvattenbrunnen att minska och detta är ej bra ur miljösynpunkt. Eftersom byggnaderna är 

tänka bygga si trä så är brandskyddet en viktig fråga, sprinkler anses en nödvändighet.  

Kommentarer: Planen kommer att kompletteras med byggrätt för broar. Dagvattenbrunnen 

bedöms inte som ett problem och är en nödvändighet för att projektet ska genomföras.  

Sprinklerfrågan kommer att diskuteras vidare i samband med bygglov och samråd vid 

bygganmälan. 
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Kapitel 4 

4.1 Analys 

 
                                 Figur 1: Sammanställning av alla framförda synpunkter 

 

Tolkning och analys av diagram: Diagrammet ovan anger de mest intressanta frågorna som 

sakägare och intressenter var missnöjda med. Barn och omsorgs kategori innefattar önskemål 

om utbyggnad av skolsalar men även önskemål om större utrymme för lekplatser etc. Miljön 

kategorin omfattar synpunkter på ändringar som anses ha en negativ påverkan på miljön så 

som giftigt avfall och utsläpp. Mot planförslaget är en grupp som motsatte sig hela 

planförslaget och ansåg att detaljplanen borde avvisa hela planförslaget. Kategorin bebyggelse 

täcker allt ifrån helt nya uppförandet till utbyggnad av gamla. Bevarande är synpunkter och 

önskemål på bevarande av t.ex. byggnader som anses ha värde i sig d.v.s. bland annat 

kulturbyggnader. 

 

  Trafiken: Den mest förekommande frågan gällde trafiken, hela 21 % av sakägare och 

intressenter ansåg att det bör göras något åt problem som gällde just trafiken. Trafiken anses 

vara en svår del av planeringen att komma till rätta med, då det är en viktig del av 

detaljplanerna eftersom varje liten ändring oftast leder till en förändring i trafiken. Trafiken 

ska också utvecklas på så sett att tillgängligheten, säkerheten och miljön tillgodoses.(Växjö 
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kommun översiktsplan 2005, s.80) På samma gång är det även ett område som bedöms vara viktig 

av både sakägare och intressenter, oftast då det önskas bättre trafiksäkerhet i form av 

hastighetsbegränsningar och övergångställen. En anledning till antalet inkomna synpunkter 

angående trafiken kan vara att många av detaljplanerna som förslagits handlade om 

bebyggelse och kontorsbyggnader vilket medför att tung trafik så som lastbilar och andra 

transportfordon ökar och detta är något som skapar en målkonflikt då sakägare och 

intressenter frekvent bekymrar sig för att samhällen ofta blir genomfarter. (Växjö kommun 

översiktplan 2005 s. 159)  

 

 Övriga kategorier: Det låga procenttalet när det gäller miljön kan förklaras med att 

planerarna har ett nära samarbete med konsulter som jobbar med 

miljökonsekvensbeskrivningar så de flesta miljöproblem hanteras innan planen är klar för 

utställning. (Växjö kommun översiktsplan 2005 s.91-92). Det kan även vara en fråga om målkonflikt; 

då ovanstående resultat visar på att då en attraktiv och smidig trafikmiljö prioriteras faller 

miljöaspekterna i glömska, eller anses inte lika primära. (Växjö kommun översiktsplan 2005 s.184). 

Planerarna har vid utformning av detaljplaner många lagar att följa och att använda som 

riktlinjer när det gäller kulturmiljöer bl.a. Plan och bygglagen, Miljöbanken och Lagen om 

Kulturminnen (Växjö kommun översiktplan 2005 s. 40), det låga procenttalet när det gäller 

bevarande kan då vara ett bevis på att Växjö kommun följt dessa lagar bra, en annan 

förklaring kan vara att i jämförelse med de andra kategorierna förekommer inte detaljplaner 

med bevarandetemat lika frekvent. 
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                      Figur 2 Jämförelse mellan inkomna synpunkter  
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                                                                Figur 3: Synpunkter uppdelade mellan olika intressenter och sakägare. 

 

Förklaring och tolkning av figur 2 och 3: Diagrammen här ovan visar skillnader på 

inkomna synpunkter under de två undersökta perioderna samt vilka som framförde dessa.  

Myndighet & offentliga sektorn i figur 3 innefattar bl.a. organisationer som Vägverket, 

Länsstyrelsen, Polisen, Skola och andra kommunala organ.  
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Den största avvikelsen ligger i det sammanlagda deltagandet där det 98-05 varit betydligt 

större än 90-97, detta kan beror på olika faktorer, dels att fler medborgare har insett 

möjligheten att kunna påverka detaljplanerna, detta är ett resultat av att planerarna nu har fler 

verktyg att jobba med i processen att involvera medborgarna.(Växjö kommun översiktsplan 2005) I 

dagens plan- och bygglag betonas det betydelsefulla i att informera medborgarna att få dem 

att delta genom ny arbetsätt som exempelvis den kommunikativa metoden där man använder 

sig av en öppen dialog mellan olika grupper och tar hänsyn till varandras åsikter och 

synpunkter tills man kommer fram till ett beslut. (Khakee, 2000, s.34) 

 

 Det ökade deltagandet kan också bero på att fler och fler människor högutbildar sig nu för 

tiden än för några år sedan. (Sjögren & Berggren, 2000 s.122). Detta kan där med leda till att 

individen blir mer insatt och intresserad i samhällsutvecklingen inte minst i planeringen i ens 

närmiljö, och man börjar se mer mönster och kopplingar mellan samhällsutveckling och 

samhällsplanering.  

 

Utifrån figur 2 kan man fastställa att trafiken var en kategori som skilde sig stort mellan de 

olika tidsperioderna. En anledning till detta kan vara att Växjö kommun just nu befinner sig i 

en expanderings fas vilket frambringar mer trafik tung fordonstrafik så som privattrafik, detta 

i kombination med att Växjö ligger mitt i en pendlings region väcker starka åsikter. 

 

 Även Barn och omsorg fick ett resultat som är värt att notera, detta kan man förklara med 

baby-boomen som inföll 1990-1991, då alltfler kvinnor födde sina barn samtidigt,(Sjögren & 

Berggren, 2000 s.20-21) vilket resulterade i att många av de barn som föddes under den perioden 

började skolan i slutet av 90-talet och därför har det kommit in mycket synpunkter och 

påpekande av behovet till en expanderande skola. 

 

Även om miljöaspekterna generellt inte tar upp så stor del av de inkommande synpunkterna 

för ovan nämnda anledningar, så ser vi en 50 % ökning i denna kategori. Detta kan bero på att 

miljön har blivit en betydelsefull del av det mänskliga samhället, det bygger på en obalans där 
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det som tas från naturen dvs. naturresurserna inte återförs. Därmed ökar olika typ av 

föroreningar som skadar miljön.(Waldo, 2002 s.13). Denna obalans har uppmärksammats mycket 

av Växjö kommun och det har under 2000-talet konturnerligt pågått miljöprojekt som har 

resulterat i flera stora internationella mijöutmärkelser och har av internationella medier 

utropats till Europas grönaste stad. (http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=6007) 

Detta har med stor säkerhet påverkat befolkningen i kommunen och höjt deras 

miljömedvetande. 
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 Figur 4. Antal noterade och avvisade synpunkter uppdelade efter avsändare  

 

                                                                  Avvisade och noterade synpunkter 1998-2005 
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                                                                Figur 5: Antal noterade och avvisade synpunkter uppdelade efter avsändare 

  

http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=6007
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Förklaring och tolkning av figur 4 och 5: Diagrammet visar antalet nekade och noterade 

synpunkt under 90-talet bland medborgare, företag och myndigheter. Noterade synpunkter 

avser synpunkter som antingen ändrat detaljplanen eller som kommunen antecknat och ska 

återkomma till vid ett senare skede. De avvisade synpunkterna syftar på dem som kommunen 

avskrivit direkt och inte tagit någon hänsyn till, varken i detaljplanen eller för framtida bruk. 

 

 Som man kan se ovan har andelen avvisade synpunkter från medborgare ökat i den senare 

perioden och företagens avvisade synpunkter har minskat. Detta kan ha ett samband med att 

Växjö expanderas och som nämnt innan ökar då även den tunga trafiken från och till företag 

samt den privata trafiken vilket ökar omgivningens synpunkter på trafiken. En expandering av 

Växjö är positivt för Växjös kommun därför finns det en möjlighet att kommunen prioriterar 

företags synpunkter då de vill att de ska trivas och med en förhoppning att det ska locka andra 

företag. Detta skapar en målkonflikt mellan företagens önskemål och medborgarnas som leder 

till att de senare förlorar.  

 

4.2 Nimby-effekten 
 

Efter att ha undersökt detaljplanerna och genom gått de inkomna synpunkterna och klagomål 

från medborgarna har jag insett att det finns ett tydligt mönster som upprepas. Ett mönster 

som kan beskrivas med hjälp av ”Nimby-effekten”.  

 

Enligt Nationalencyklopedins definition är Nimby-effekten följande 

:  

Nimby ['nimbi] subst.  vard. (Person som motsätter sig att något sker inom det egna 

området) 'bara inte jag drabbas'”. (www.ne.se) 
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Detta är intressant då man såg detta klart och tydligt i detaljplanerna både när det kom till 

företag och medborgare. Både företag och medborgare har misslyckats med att se till det stora 

hela och kollar mest på vad som gynnar dem själva. Företag är vinstdrivande och vill inte se 

förändringar som påverkar deras resultat negativt och privatpersoner och mänskligheten i 

största allmänhet har en försvarsmekanism som gör att det som hålles kärt beskyddas d v s 

egendom och familj och hot mot detta bekämpas; bebyggelse, trafikfaror och skola. Det kan 

man se då nästan inga medborgar synpunkter hade inkommit till planer som gällde 

industriområden utanför samhällen. 

 

4.3 Slutsats 
 

Detta har under arbetes gång varit mina övergripande frågor. 

 
1. Vilka klagomål och synpunkter är vanligast? 

2. Hur möter kommunen de synpunkter och klagomål som kommer in? 

3. Kan man se några större skillnader på 1990-talet och 2000-talet när det gäller 

inkomna synpunkter och klagomål. 

 

Efter att har sammanställt presentationen av sammanlagt 61 detaljplaner och analyserat dessa 

med hjälp av 5 olika diagramfigurer kan man konstatera att trafiken är det största problemet 

som uppkommer vid utställningar av detaljplaner, hela 21 % av de inkomna synpunkterna 

handlade om just trafiken och kom in från både myndigheter, företag och medborgare, dock 

kom majoriteten av trafiksynpunkterna från medborgare. Alla övriga kategorier hade 

jämbördiga procenttal där ingen stack ut speciellt mycket förutom trafiken. (Se figur 1) 

Det finns en möjlighet att miljöaspekterna på detaljplanerna har kommit lite i skymundan då 

trafikfrågorna verkar ha prioriteras av både medborgare, företag och myndigheter och man 

inte riktigt sett till sambandet mellan de båda. 
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Det hade inte kommit in speciellt många synpunkter på miljön vilket kan bero på att 

kommunen själva tar väl hand om miljöfrågorna innan planen går vidare till utställning. 

 

 Frågan om hur kommunen möter de synpunkter som kommer in (se Figur 4 och 5) visar på 

att under den senare tidsperioden dvs. 98- 05 har företagens inflytande växt om man jämför 

med perioden 90-97 och deras önskemål går nästan alltid igenom, innan blev majoriteten av 

deras synpunkter avviksade. Detta kan ha ett samband med att när Växjö expanderas är 

företagen en betydande faktor och därför tillgodoser kommunen deras önskemål hopp om 

framtida etableringar. 

 

 Medborgardeltagandet under slutet av 90-talet var slående. Detta betyder att 

kommunikationen mellan medborgare och kommun har förbättrats men även att planerarna 

har börjat involvera medborgarna i planeringen, genom nya metoder som exempelvis den 

kommunikativa metoden som kännetecknas av samtal och dialog. 
(http://www.vaxjo.se/upload/1/VXO_medborgarundersokn2006.pdf) 

Generellt sett så har alla synpunkter åren 1990-2005 präglats av den s.k. Nymby effekten där 

alla egentligen tänker på sitt eget bästa och ignorerar att se det stora sambandet mellan olika 

aktörer i samhället. 

 

Utifrån resultatet jag kommit fram till skulle det även vara intressant med fortsatt forskning 

om målkonflikterna som uppstår när miljöfrågorna hamnar i skuggan av trafikfrågorna, där 

trafiken verkar prioriteras mer. Växjös kommuns slogan är: ”Det expansiva Växjö”, men hur 

ska man kombinera medborgares önskemål om trafiksäkerhet utan att förlora innebörden med 

denna slogan? Både företag och medborgare behövs för att Växjö ska växa och alla ska känna 

sig välkomna och ingen ska behöva känna sig överkörd. 

 

http://www.vaxjo.se/upload/1/VXO_medborgarundersokn2006.pdf
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Kapitel 5 Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen har varit att granska och jämföra detaljplaner från början av 1990-talet 

med detaljplaner från 2000-talet, för att se vilka synpunkter och klagomål som framkommit 

under de nämnda åren. Syftet har vidare varit att ta reda på om det fanns stora skillnader på 

synpunkter och klagomål under de två tidsperioderna. 

 

Jag har undersökt 61 stycken detaljplaner från 1990-2005, dessa var färdiga detaljplaner dvs. 

utställningstiden hade passerat. De detaljplaner jag har undersökt fanns i lantmäteriets arkiv 

och jag fick tillstånd att gå genom dessa för att titta närmare på synpunkter och klagomål men 

även för att undersöka kommunens kommentarer. Efter att jag gått genom de nämnda 

detaljplanerna använde jag dessa som arbetsmaterial, för att sedan analysera med hjälp av 

diagramfigurer. Diagramfigurerna och analysen har varit mitt största redskap under 

uppsatsens gång, då jag bearbetat och analyserat dem för att komma fram till mitt resultat. Jag 

kom fram till att trafiken är den fråga som har engagerat mest hela 21 % har framfört 

synpunkter i denna kategori.  

Vidare framkom det att deltagandet har varit mycket större under slutet av 90-talet dvs. 98-

05,än i början av 90-talet. Jag delade även upp synpunkterna beroende på vem som framfört 

dem; Slutet av 90-talet hade högre medborgardeltagande vilket beror på bättre 

kommunikation mellan planerare och medborgare men också att man har involverat fler 

medborgarna än förut.  

Jag kom även fram till att under den senare perioden har medborgarnas åsikter blivit lite 

åsidosatta, detta kan vara ett resultat av att företag har prioriterats mer p g a en önskvärd 

expandering.   

 

De teorier som ansågs vara relevanta för uppsatsen är följande:  

• Plan- och bygglagen med bestämmelser om planläggning av mark och vatten.  
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• Planeringsprocessen som utformar översiktsplanen samt detaljplan men även ställer 

krav på medborgarinflytande och rätten att yttra sig. 

• Medborgardeltagandet enligt plan- och bygglagen där syftet är att demokratisera 

planprocessen. 

• Den kommunala fysiska planeringen och vad den har inneburit från ett historiskt 

perspektiv.  

• Niby-effekten. 

• Allmänna intressen och om hur detta ska tolkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 6 
Källförteckning 
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