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UTLÅTANDE 

2016-04-29 

2015BN0647 

Kvasten 1, Västra mark i Växjö kommun 

Europm grö11a1/t 1/ad 

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att expandera verksamheten på 
Kvasten 1 nonut. 

Detaljplanen har under perioden 2016-04-01 till och med 2016-04-20 varit 
utställd enligt 5 kap PBL för granskning. Undenättelse om granskning har 
skickats till sakägare samt statliga och kommunala förvaltningar. Under 
granskningstiden har handlingar funnits tillgängliga på Växjö kommuns 
kontaktcenter (receptionen Björnen) samt på stadsbiblioteket i Växjö. 
Planhandlingarna har även funnits tillgängliga digitalt på Växjö kommuns 
hemsida. 

Yttrande utan synpunkter 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 

Ändringar av planförslaget efter granskning 
Inga ändringar har skett. 

Kvarstående synpunkter från samråd och/eller granskningsskedet som 
ej, eller endast delvis blivit tillgodosedda 
Inga kvarstående synpunkter finns. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget upprättat 2016-03-27 och 
överlämnar det till Kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kapitlet plan- och 
bygglagen. 

Med hänvisning till utlåtande 2016-04-29 ska framförda synpunkter inte 
föranleda till ändring av planförslaget. 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Postadress Box 1222 Besöksadress Västra Esplanaden 18 
Tel. 0470-410 00 Org. Nr 212000-0662  
Hemsida www.vaxjo.se E-post byggnadsnamnden@vaxjo.se 

Lars W ennerstål 
Stadsbyggnadschef 
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PLANBESKRIVNING 
Antagandehandling  
 
Upprättad 2016-03-07 

  Dnr 2015BN0647 Dpl 214 
  

Detaljplan för KVASTEN 1, Västra Mark, Växjö kommun  
  

PLANENS SYFTE  

Handlingar 

• Plankarta med bestämmelser 
• Bedömning av miljöpåverkan 
• Planbeskrivning med redovisning av planens genomförande 

 
Syfte 
Detaljplanens syfte är att utreda möjligheten att expandera verksamheten i norr för att 
kunna tillskapa en lagerbyggnad.  
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är beläget inom västra delen av Växjö stad, i norra delen av Västra Mark 
mellan Norrleden och Araby golfbana. Området omfattar en areal på cirka 0,2 ha mark.  
 
Markägoförhållande 
Fastigheten Kvasten 1 är i privat ägo. Marken i norra delen av planområdet som berör 
fastigheten Växjö 6:2 ägs av kommunen.  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Översiktsplan 
I den fördjupade översiktsplanen för Växjö stad är planområdet till största del utmarke-
rat som omvandlings- och utredningsområde med syftet att pröva förutsättningarna för 
att förtäta befintligt verksamhetsområde samt skapa blandstad i Västra Mark. Ytan 
inom planområdet som idag är naturmark är markerat i översiktsplanen tillsammans 
med Araby naturreservat och golfbana som område för parker, naturmark och område 
för rekreation och friluftsaktiviteter.  
 
Motivering till avsteg ifrån översiktsplanen: Ett av kommunfullmäktiges verksamhets-
mål för 2016 är att förtäta befintliga verksamhetsområde samt tillskapa mer verksam-
hetsmark. Planområdet är en begränsad yta och ligger mellan cykelvägen och befintlig 
verksamhet och bedöms därmed som ett mindre intressant område för friluftsliv. Hän-
syn har tagits till befintlig cykelväg genom ett skyddsavstånd på 10 meter. Hänsyn har 
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