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 Detaljplan 
 BERGKVARA 6:26 MFL (BREDVIK), RÄPPE I VÄXJÖ KOMMUN 

 
Sä rskild sämmänstä llning enligt Miljö bälken 
(Uppfö ljning äv miljö könsekvensbeskrivning)  

Genom upprättande av en behovsbedömning har de frågor som bedömts kunna leda till 

betydande miljöpåverkan i samband med planens genomförande identifierats. Dessa frå-

gor har särskilt behandlats i MKB. I MKB redovisas miljökonsekvenser och skadeföre-

byggande åtgärder. I samrådsredogörelse och utlåtande har synpunkter på MKB och de-

taljplan kommenterats tillsammans eftersom dessa i stora delar är svåra att särskilja. 

Syftet med detaljplanen 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av en stadsdel med en blandad 

bebyggelse av såväl bostäder som lokaler för vård och undervisning samt arbets-

platser. Med variationen i bebyggelsens användning skapas mångfald och att områ-

det befolkas alla tider på dygnet. Målet är att uppnå goda boendemiljöer och välut-

nyttjad mark genom en helhetsgestaltning. 

Inledning 
Enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken framgår att när en kommun upprättar eller ändrar en plan 

skall en miljöbedömning göras om dess genomförande kan antas medföra betydande mil-

jöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en 

hållbar utveckling främjas. 

 

Efter att planen antagits skall en särskild sammanställning göras som redovisar hur miljö-

aspekterna har integrerats i planen och hur MKB och synpunkter på denna har beaktats.  

Kommunen ska även redogöra för skälen till val av alternativ. Slutligen innehåller den 

särskilda sammanställning en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som ett genomförande av 

planen medför. 

Alternativ 
I MKB redovisas ett noll- och ett planalternativ. Nollalternativet innebär att pågående 

markanvändning fortsätter. För planalternativet redovisas förutsättningar och åtgärder. 

Eftersom förutsättningen för planarbetet varit att pröva en planläggning i just det aktuella 

området har inga alternativa lokaliseringar redovisats i MKB. 
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Integrering av miljöaspekterna i detaljplanen 
Med hjälp av behovsbedömning, undersökningar/utredningar och MKB har de viktigaste 

miljöfrågornas kunnat identifieras i ett tidigt skede och därmed kunnat integreras i detalj-

planen i största möjliga mån.   

Hur MKB och synpunkter från samråd beaktats 
Ett flertal samråd och avstämningar har skett mellan myndigheter (Länsstyrelsen, Trafik-

verket), kommunen, exploatör m.fl. under planprocessens gång.  

Kommentarer till synpunkter på detaljplan och MKB och eventuella förändringar av plan-

förslaget framgår av samrådsredogörelse och utlåtande för planen. I de fall synpunkter 

varit relevanta och varit möjliga att ta hänsyn till har dessa arbetats in i detaljplanen efter 

samråd och utställning. Mindre tillägg/justeringar av MKB och detaljplan har även gjorts 

efter utställningen. Dessa framgår av utlåtandet. 

Frågor som särskilt beaktats efter samråd och utställning är: 

 Strandskydd  

 Fornlämningar 

 Riksintressena Bergkvara Gård och Rv. 23 

 Förorenade områden 

 Buller och risker, Rv. 23 

 Risker, kraftledning 

 Tunnel/Bro/Gångstråk längs med sjön (Tillgänglighet) 

Uppföljning och åtgärder 
Genom de åtgärder som föreslås i detaljplan och MKB bedöms betydande miljöpåverkan 

på grund av planens genomförande kunna undvikas. 

 

Direkta åtgärder som behöver vidtas framgår av detaljplanen genom planbestämmelser, 

exempelvis; bullerskydd mot riksvägen, tunnel under riksvägen, avstånd till ledningsgata, 

naturmark längs med sjön, krav på markundersökning, fasadmaterial, tomtstorlekar, pla-

cering av dagvattendammar mm. Andra åtgärder som inte framgår direkt av plankarta och 

bestämmelser är exempelvis att en skötselplan skall upprättas för naturmarken för att sä-

kerställa tillgängligheten till strandszonen och säkerställa strandskyddets syften.  

Uppföljning sker av framförallt buller från riksvägen i samband med bygglovgivning och 

även när området är utbyggt. Även en uppföljning av vattenkvaliten i Norra Bergunda-

sjön kommer att ske kontinuerligt. Ett större arbete kring Växjösjöarnas vattenkvalitet är 

påbörjat i Växjö kommun. Efter fullföljt projekt bör en större utvärdering göras av stads-

utvecklingsprojektet Bredvik för att dra lärdom inför större utbyggnadsområden i framti-

den. 
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DETALJPLAN/Tillägg till MKB 

 
 BERGKVARA 6:26 MFL (BREDVIK), RÄPPE I VÄXJÖ KOMMUN 
  

Inför utställningen/antagande har vissa planeringsförutsättningar ändrats och nya 

fakta tillkommit, därför görs detta tillägg till upprättad MKB. Dessa handlingar 

skall läsas tillsammans.  

(Handlingen har efter utställningen bl.a kompletterats med en utförligare sammanfattning 

enligt bla. länsstyrelsens synpunkter dessa har markerats med röd text.) 

 

SAMMANFATTNING (MKB med Tillägg) 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör förslag till detaljplan för Berg-

kvara 6:26 mfl (Bredvik) Räppe i Växjö. Syftet med MKB (inkl. Tillägg) är att översikt-

ligt beskriva och bedöma de miljökonsekvenser som genomförandet av detaljplanen kan 

antas medföra. 

 

Syftet med planläggningen av hela området är att möjliggöra utbyggnad av bostäder med 

blandade typer och upplåtelseformer med tillhörande service. 

 

Planalternativet jämförs med ett nollalternativ. Ytterligare jämförande alternativ är inte 

motiverat då detta område utpekas som ett utbyggnadsområde i gällande översiktsplan för 

Växjö. Dessutom finns ett planprogram upprättat för området, daterat 2010-06-30. 

 

I detaljplanen finns det möjlighet till 400-500 nya bostäder. Bostäderna kommer att vara 

en blandning av en-plans hus, två- plans hus och även flerfamiljshus med varierande antal 

våningar.  

Detaljplanen ger även möjlighet att bygga en större F-9 skola inom planområdes norra 

del. 

 

Inom området kommer lokalgator att byggas som sörjer för service till och från området. 

GC-vägar kommer att anläggas från området och knyta an till befintligt GC-stråk i Växjö 

stad för att ytterligare säkerställa skyddandet av oskyddade trafikanter. En GC-väg plane-

ras parallellt med den genomgående huvudgatan. Längs strandlinjen planeras en gång- 

och cykelväg med enklare standard. En bro planeras över Norra Bergundasjön och en 

tunnel planeras under riksväg 23 i höjd med skolan. 
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Området är starkt påverkat av kulturmiljö och denna kommer i delar där detta bedömts 

som möjligt att bevaras när planen genomförs genom att de, i den arkeologisk under-

sökningen, utpekade fornlämningsområdena i till största delen lämnas utanför bebyg-

gelse och markeras med planbestämmelse. Även torpmiljön kring torpet Hagen bevaras 

och planläggs för friluftsändamål och odling. Övriga torp bedöms inte kunna bevaras, 

främst pga deras läge. 

 

Idag är tillgängligheten till Norra Bergundasjön i stort sett obefintlig inom planområdet 

då strandlinjen består av svårtillgänglig terräng. I och med att planen genomförs kommer 

allmänhetens tillgänglighet till området att förbättras då en gång- och cykelväg med en-

klare standard planeras parallellt med strandlinjen. En landskapsanalys har gjorts för att 

kartlägga befintliga kvaliteter inom området samt för att få fram idéförslag på hur strand-

zonen kan användas. 

 

Växjö kommun har påbörjat ett utredningsarbete rörande stadens sjöar. Målet är att ta 

fram en datamodell som kan leda fram till ett åtgärdsprogram. En VA-utredning har 

gjorts för området. 

 

Landskapsbilden kommer genom exploateringen att förändras genom naturmarken tas an-

språk för ny bebyggelse och infrastruktur. Bebyggelsen kommer till största delen att 

hamna utanför strandskyddslinjen. Hagmarken i söder kommer att bevaras för att skapa 

en lantlig karaktär i mötet med bebyggelsen söder ifrån. 

 

Bullervall kommer att byggas mot rv 23 för att säkerställa att riktvärdena för buller klaras 

inom området. Bullerberäkningar har gjorts med ett bullerskydd med en höjd av totalt 4 

m. 

 

BAKGRUND 

MKB tillhörande detaljplan för Bergkvara 6:26 mfl (Bredvik), Räppe i Växjö kommun, 

har upprättats av VECTURA 2011-04-25 och reviderats 2011-10-25 inför plansamrådet. 

 

Efter samrådet har Landskapsanalys, Magnetfältsberäkning och Arkeologisk utredning 

gjorts. VA-utredningen har utvecklats när det gäller grund- och dagvatten. Dessutom 

har Växjö kommun påbörjat ett utredningsarbete rörande Växjös sjöar. Bland annat ut-

reds möjligheten att leda vatten från Helgasjön/ Helige Å in i Norra Bergundasjön och 

sedan vidare ut genom Bergunda kanal. Målet är att ta fram en datamodell för sjöarna 

som sedan leder fram till ett åtgärdsprogram. 

 

Efter samrådet har Växjö kommun även antagit en ny översiktsplan för staden vilken 

även omfattar Bredviksområdet. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

”Översiktsplan för Växjö Stad” antogs av KF 28 februari 2012. 

 

Planområdet är i ÖP för staden utpekat som ”Den blandade stadsbygden” 

I beskrivningen av den blandade stadsbygden anges bl.a. Stadsbebyggelse som i huvud-

sak används för bostäder, handel, kontor eller annan verksamhet som är förenlig med bo-

städer i närheten. Trafik- och parkeringsytor, fritidsanläggningar, stadsdelsparker och 

andra grönytor ingår.  

 

I ÖP för staden anges även riktlinjer för alla nya utbyggnadsområden:  
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Vi ska ta fram ett mer avancerat planprogram, eller motsvarande, för alla utbyggnadsom-

råden innan detaljplanearbetet startar. Planprogrammet ska bl.a. beskriva markens lämp-

lighet för byggnation och idéer om utformning av området samt konsekvenser. 

 

Områdena skall utformas på ett sådant sätt att de blir en del i sammanhängande bebyggel-

sestråk med tät och snabb kollektivtrafik. Vi ska även bygga områden så täta att kollek-

tivtrafiken blir effektiv. 

 

"Den moderna trädgårdsstaden" ska gälla som allmän modell för utbyggnaden. Med det 

menar vi den gröna småskaliga blandstaden med villor, radhus och mindre flerfamiljshus 

där många har en liten täppa och gatorna kantas av träd. Samtidigt ska vi sträva efter va-

riation mellan och inom stadsdelarna samt anpassning till platsen. 

 

Fördjupad översiktsplan 

Växjö kommun upprättade 2007 en fördjupad översiktsplan för Bergkvara Gård, KF 

2007-04-17 § 93. I ÖP för staden anges att denna FÖP upphävs och ersätts av ”Över-

siktsplan för Växjö stad”. Dock skall FÖP för Bergkvara Gård ses som ett kunskapsun-

derlag. Denna beskriver och betonar hur de riksintressen som finns inom planområdet 

skall skyddas och hur skyddet skall tolkas i kommande planering och kommunala be-

slut. 

 

MILJÖKONSEKVENSER OCH SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Rv 23 

Förutsättningar 

Utöver vad som anges i MKB har trafikverket framfört önskemål om plats för planskild 

korsning och breddning av rv 23. 

 

Planalternativ/åtgärder 

Detaljplanen har anpassats efter trafikverkets önskemål och bedöms därför inte ha nå-

gon negativ påverkan på rv 23. 

 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Särskild arkeologisk utredning av området har gjorts. Planförslaget har anpassats i 

största möjliga mån efter de kända fornlämningarnas respektområde. Viss juste-

ring har gjorts efter den arkeologiska undersökningen.  

 

Planalternativ/åtgärder 

Inom de delar som berörs av bebyggelse kommer slutundersökning att göras i samband 

med exploateringen. De delar som ligger kvar inom naturmark har markerats i plankartan 

som fornlämningsområden, ”FORN”. Dessutom har fornlämningarna redovisats i sin hel-

het i plankartan för att dessa skall uppmärksammas i det fortsatta arbetet. Fortsatt dialog 

kommer att ske mellan exploatör och länsstyrelsen rörande fornlämningarnas hantering. 

 

Dagvatten/Grundvatten 

Va-utredning, vilken även kompletterats med dagvatten och grundvatten, har gjorts. 

 

Planalternativ/åtgärder 

I planen föreslås platser för fördröjning av dagvatten. I dessa sker infiltration, filtrering 

och sedimentation innan vattnet når Norra Bergundasjön. Genom uppfyllnader och viss 

uppsamling av ytligt grundvatten bedöms goda och säkra boendemiljöer kunna skapas. 
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Förorenade områden 

Förutom den gamla tippen finns det risk för föroreningar inom verksamhetsområdet i 

norr.  

 

Planalternativ/åtgärder 

I detaljplanen finns bestämmelse om att undersökning/ev sanering skall ske innan områ-

det tas i anspråk. 

 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Sammanställning av de bedömningar som förändrats efter samrådet. 

 

Miljökonsekvens Nollalternativ Planalternativ 

Riksväg 23  Inga konsekvenser Inga konsekvenser då planförslaget 

    anpassats efter trafikverkets önske-

    mål rörande trafikplats och 

    breddning av väg. 

 

Kulturmiljö  Inga konsekvenser Ytterligare utredning/ slutunder-

    sökning kommer att ske i samband 

    med att marken tas i anspråk. 

 

Förorenade områden Ev. förorening kvar Undersökning/ev sanering skall ske 

    innan området tas i anspråk. 

 

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING 

Efter antagandet av detaljplanen kommer det att upprättas en särskild sammanställning.  

Frågorna som kommer att beaktas i den särskilda sammanställningen är: 

1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,  

2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats,  

3. skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit 

föremål för överväganden, och  

4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. 

 

 

  

 STADSBYGGNADSKONTORET 

 2013-01-03 
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