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Granskningsutlåtande
Unaman 9, Centrum i Växjö kommun
Detaljplan för handel, kontor och centrum, antagande

Förslag till beslut från samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden antar detaljplaneförslaget upprättat 2022-08-22,
reviderad 2022-11-21, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.

Med hänvisning till granskningsutlåtandet daterat 2022-11-21 ska framförda
synpunkter inte föranleda annan ändring av planförslaget än de revideringar
och justeringar som redovisas i utlåtandet.

Bakgrund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett effektivare markutnyttjande av
fastigheten Unaman 9 i centrala Växjö. Detaljplanen möjliggör för att bygga
en fjärde våning för kontor, istället för vad som idag är ett våningsplan för
ventilation, samt att möjliggöra förtätning av nuvarande innergård. Detta ska
göras med hänsyn till platsens kulturmiljö.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Detaljplaneförslaget har under perioden 2022-09-05 – 2022-09-26, enligt 5
kap. 18 § plan- och bygglagen, varit utsänt till sakägare samt statliga
myndigheter och kommunala förvaltningar för granskning. Under samma tid
har granskningshandlingarna också funnits tillgängliga på Stadsbiblioteket
samt digitalt på Växjö kommuns webbsida.

Yttrande utan erinran
Trafikverket
Värends räddningstjänst
Polismyndigheten
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Moa Rosvall Byggnadsnämnden

Planarkitekt

Tel. 0470-436 10

E-post. Moa.Rosvall@vaxjo.se
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Skanova AB

Yttrande med synpunkter
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kommunala lantmäterimyndigheten
Växjö Energi AB
Postnord

Sammanfattning av inkomna synpunkter

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Följande är ett citat ur mottaget yttrande.

Länsstyrelsens sammanfattade synpunkter
Länsstyrelsen har 2017-06-08 till kommunen lämnat synpunkter
införkommunens planbesked till fastighetsägaren, samt 2018-05-07 lämnat
ett samrådsyttrande i ärendet. Granskningsförslaget har nu justerats så att
en fjärde våning läggs till befintlig bebyggelse samt att innergården bebyggs
med upp till fyra våningar, på pelare. Den i samrådet föreslagna femte
våningen är borttagen.

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen genom sina ändringar av
planförslaget till stor del har tagit hänsyn till konsekvenserna för riksintresset
Växjö stad [G 27] och till stadsbilden som helhet. De antikvariska utredningar
och underlag som har tagits fram utgör god grund för ett genomförande av
detaljplanen.

Länsstyrelsen anser dock att den aktuella påbyggnadens utformning enligt
konsekvensanalyserna behöver regleras med begränsning av höjden även
gällande tekniska anläggningar samt varsamhetsbestämmelser på plankartan.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL)

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken
Växjö kommun har kompletterat planhandlingen med två antikvariska
undersökningar: Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys 2020 och
Antikvarisk konsekvensanalys 2021. Den sistnämnda fokuserar på de effekter
eventuella våningstillägg har på riksintresset Växjö stad [G 27].

Växjö kommuns bedömning är att planförslaget med en tillkommande våning
har liten negativ påverkan på kulturmiljön av riksintresse.

Länsstyrelsens bedömning är att planförslaget kan innebära påtaglig skada på
riksintressets värden om byggnadens höjdreglering inte innefattar tekniska
anläggningar. Byggnadens totalhöjd behöver härmed regleras för att
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säkerställa att tekniska anläggningar inte ger en negativ påverkan på
riksintressets värden.

Rådgivning om allmänna intressen

Kulturhistoriska värden
Länsstyrelsen noterar att byggnadens utformning inte regleras i detaljplanen.
Både i Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys 2020 och i
Antikvarisk konsekvensanalys 2021 lyfts fram att den befintliga bebyggelsen
har tidstypiska arkitektoniska kvaliteter som behöver värnas.

Länsstyrelsen ser här ett behov av att förse plankartan med
varsamhetsbestämmelser som stöd till bygglovsskedet. Detta för att minska
risken för förvanskning. För att en varsamhetsbestämmelse ska vara
ändamålsenlig bör den innebära en precisering av de generella
varsamhetskraven som alltid gäller. PBL:s 8 kap 13§ ger stöd för att även
byggnader som i sig inte är särskilt värdefulla, men som ligger inom ett
område av den karaktären kan skyddas.

Länsstyrelsen anser att det är positivt att nockhöjden i detaljplanen
begränsas till en indragen våning. Det är även viktigt att begränsa den visuella
påverkan av ventilations- och fläktaggregat, samt att dessa ryms i
påbyggnaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:
Plankartan förses med en varsamhetsbestämmelse vilken preciserar att
befintlig byggnads arkitektoniska utformning i modernistisk stil ska
bibehållas.

Plankartan har inte försetts med bestämmelse om totalhöjd, detta för att
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en sådan bestämmelse skulle
kunna utgöra ett hinder för en god och ändamålsenlig arkitektur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillför i stället en bestämmelse om
ändrad lovplikt som innebär att bygglov även krävs för, på byggnaden
utvändigt placerade, tekniska installationer som ändrar byggnadens
karaktär. Syftet med denna bestämmelse är att reglera tillkommande
tekniska anläggningar utanpå byggnaden som kan ha en negativ påverkan
på riksintresset för kulturmiljövård. Avvägningen om hur den tekniska
anläggningen påverkar riksintresset kan därmed ses i sitt sammanhang
och en bedömning görs i bygglovsskedet.

Kommunala lantmäterimyndigheten
Följande är ett citat ur mottaget yttrande.

Lantmäterimyndigheten har den 2 september 2022 mottagit
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ovanstående planförslag för samråd och har följande synpunkter.

Planbeskrivningen:

 Det saknas beskrivning av vilka konsekvenser planförslaget får för det
befintliga avtalsservitutet som är inskrivet på Unaman 9 1971-12-22 i
akt 71/7609 och gäller till förmån för Växjö 10:14.

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på planförslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:
Information om befintlig avtalsservitut 71/7609 samt planförslagets
konsekvenser på detta tillförs planbeskrivningen.

Växjö Energi AB
Följande text är ett citat ur mottaget yttrande.

Elnät:
Godkänner med synpunkter:
Vi antar att lastmässigt så kommer inte tillbyggnaden att vara annorlunda än
befintlig byggnad.

Kraft och Värme:
Godkänner utan synpunkter.

Wexnet:
Godkänner utan synpunkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:
Detaljplanen innebär en ökad elförbrukning eftersom byggrätten utökas.
Vilken typ av verksamheter som tillåts förändras dock inte, detaljplanen
innebär fortsatt handel- och kontorsverksamhet.

PostNord
Följande text är ett citat ur mottaget yttrande.

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det
aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.
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Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med
nybyggnation och förändring av befintlig detaljplan.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till
adressen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar PostNords synpunkter.

Revidering och justering av planförslaget efter
granskning
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:

Plankarta
 Plankartan förses med bestämmelse om varsamhet (k1).

 Plankartan förses med bestämmelse om ändrad lovplikt för utvändiga
tekniska installationer.

Planbeskrivning
 Information om befintlig avtalsservitut 71/7609, samt planförslagets

konsekvenser på detta, tillförs planbeskrivningen.

 Information om riksintresse för totalförsvaret, samt planförslagets
påverkan på detta, tillförs planbeskrivningen.

Efter granskningen har även ett antal mindre ändringar av redaktionell
karaktär gjorts i planhandlingen.

Revideringar av planförslaget
Efter granskningen har några revideringar gjorts av plankartan utifrån
inkomna synpunkter vilket medför att planhandlingarna har fått ett
revideringsdatum. Ändringarna medför ingen påverkan på allmänna intressen
eller miljön inom planområdet och bedöms inte vara av påtaglig betydelse för
sakägare och andra i närområdet. Revideringarna påverkar främst
fastighetsägaren och är till fördel för riksintresset för kulturmiljövård.
Ändringarna förtydligar byggrätten och planförslaget i reglering och
beskrivning. De revideringar och justeringar som har gjorts efter
granskningen bedöms därför inte vara av sådan karaktär att de innebär en
väsentlig ändring av planförslaget.

Kvarstående synpunkter

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Inga kvarstående synpunkter finns efter granskningen.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning daterad 2022-08-22, reviderad 2022-11-21
Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2022-06-28
Plankarta daterad 2022-08-22, reviderad 2022-11-21
Granskningsutlåtande daterat 2022-11-21

Planeringsunderlag
Övriga handlingar som ligger till grund för avvägningar i planhandlingarna
nås av nämndens ledamöter via länken nedan. Handlingarna finns också på
kommunens hemsida.
Antikvarisk förundersökning rapport 2022:2
Antikvariskt konsekvensanalys rapport 2021:2
Skuggstudie daterad 2022-08-17

https://vxo.sharepoint.com/:f:/s/SBFUnderlagtillnamnd/EowC8hHCWfJHt
V1BMBh-QXUBlgzliA475MxLIj9Vv_62yQ?e=rrkxR6

Beslutet skickas till
Sökande
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Per Sandberg
Förvaltningschef

https://vxo.sharepoint.com/:f:/s/SBFUnderlagtillnamnd/EowC8hHCWfJHtV1BMBh-QXUBlgzliA475MxLIj9Vv_62yQ?e=rrkxR6
https://vxo.sharepoint.com/:f:/s/SBFUnderlagtillnamnd/EowC8hHCWfJHtV1BMBh-QXUBlgzliA475MxLIj9Vv_62yQ?e=rrkxR6
https://vxo.sharepoint.com/:f:/s/SBFUnderlagtillnamnd/EowC8hHCWfJHtV1BMBh-QXUBlgzliA475MxLIj9Vv_62yQ?e=rrkxR6
https://vxo.sharepoint.com/:f:/s/SBFUnderlagtillnamnd/EowC8hHCWfJHtV1BMBh-QXUBlgzliA475MxLIj9Vv_62yQ?e=rrkxR6

