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GÅRDSBy-NonERYD 1 :4, Gårdsby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus,
garage och stall
Dnr FÖRH.2020.602

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Sökanden meddelas som förhandsbesked att byggnadsnämnden avser att lämna
bygglov för nybyggnad av bostadshus, garage och stall på den föreslagna platsen,
varvid följande gäller:

Villkor:
Att bebyggelse får uppföras till en byggnadshöjd om högst två våningar.

Bebyggelsen ska utformas med fasad- och takfärg samt material som hamoniserar
med omgivande landskapet. Detta innebär normalt matta färger och natumära toner.

Upplysnin8:
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov inkommer till
byggnadsnämnden inom två år från att beslutet vunnit laga kraft.

Ansökan om enskilt avlopp bör skickas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden i
samband med att man lämnar in ansökan om bygglov.          r

lnkomna yttranden ffån remissinstanser ska beaktas.

Byggnadsåtgärder får inte vidtas innan bygglov beviljats och startbesked getts.

Ansökan om utfart till allmän väg gör hos, Trafikverket.

Stenmurar i jordbrukslandskapet är skyddade enligt gällande lagstiftning.

MOTIVERING
En ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) ska
lokaliseringsprövas mot de allmänna intressen som anges i 2 kap. PBL. Den aktuella
tomten år i dag obebyggd. Åtgärden ansluter till befintlig väg och det bedöms gå att
ordna, dricksvatten, avlopp och avfallshantering.

Översiktsplanenärvägledandenä'rdetkommerprövningavexempelvis
förhandsbesked och aktuell plats omfattas av Växjö kommuns fördjupade
översiktsplan, del Växjö stad (2012). I den fördjupade översiktsplanen så tas området
upp som användning: Rekreation Fylleryd-Notteryd-Lövsjön. Följande står om
användningen ska bmkas, förvaltas och utveckla områdena för friluftsliv, rekreation,
motion och naturvård. Dessa intressen kommer före jord- och skogsbrukets
intressen. Det står även i översiktsplanens kapitel kring natuivård att bebyggelse i
Notteryds (naturreservats) närområde kan ge indirekt påverkan på naturvärdena.
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Föreslagen lokalisering är belägen cirka 400-500 meter fågelvägen fl-ån Notteryds
naturreservat och mellan naturreservatet och lokaliseringen finns flertalet tomter,
vägar och byggnader. Den enstaka exploateringen bedöms inte påverka fl.iluftsliv,
rekreation, motion och naturvårds-området så sätt att det skulle strida mot
översiktsplanens intentioner.

Det har kommit in synpunkter från fastighetsägama av fastigheten Gårdsby-
Notteryd 1:14, Gårdsby-Notteryd 1:13. I yttrandena framförs oro för ytterligare
enskilda VA-lösningar, ökande trafikmängd, inverkan på bystruktur och kulturmiljö.
Fastighetsägaren av fastigheten Gårdsby-Notteryd 1:5 har yttrat synpunkter kring att
ytterligare förtätning, ökad trafikmängd och exploateringens inverkan på jordbruket i
närområdet. Det har även inkommit synpunkter ffån medborgare som inte bedömts
vara sakägare i ärendet.

Byggnadsnämnden gör bedömningen att det inte innebär en fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 §PBL. Enligt inkommet
remissvar från Miljö och hälsoskyddsnämnden så går vatten och avlopp att lösa via en
enskild lösning. Gällande ökad trafikmängd så bedöms inte en ytterligare tomt ha så
pass stor påverkan på trafiksituationen förändras tänkbart. Exploatering är inte i
direkt anslutning till jordbruksmark på andra fastigheter utan det skiljs av med ett
skogsparti mellan betesmark och föreslagen placering.

För att värna om bystruktur, bebyggelsemiljöoch kultumiljö så ställs krav på
byggnademas höjd, kulör och material.

En sammanvägning mellan det allmänna och enskilda intresset har gjorts enligt 2 kap.
Plan-och bygglagen och det bedöms inte finnas något allmänt intresse som väger
tyngre än det enskilda intresset att uppföra ett bostadshus med tillhörande
byggnader på platsen. Sammantaget bedöms platsen lämplig för bebyggelse. Kraven i
2 kap. 3,4,5,6,9§§ PBL bedöms vara uppfyllda. Ett positivt förhandsbesked kan därför
ges enligt 9 kap. 17 § PBL.

BAKGRUND
Ansökan avser förhandsbesked för ett bostadshus, garage och stall inom fastigheten
Gårdsby-Notteryd 1:4. Fastigheten har en landareal på 335254 kvm.  Den aktuella
platsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

BESLUTsuNDERnG
Ansökan inkom 2020-04-27
Situationsplan inkom 2020-04-27
Situationsplan inkom 2020-05-25
Fotografi inkom 2020-05-25
Yttrande från sakägare inkom 2020-07-15, 2020-07-15, 2020-07-17, 2020-07-17,
Yttrande från remissinstanser ink6m 202-06-25, 2020-06-26, 2020-06-26, 2020-07-
02, 2020-07-06, 2020-07-08, 2020-08T06, 2020-09-14.
Yttrande fi-ån medborgare 2020-07-14, 2020-07-15, 2020-07-28.
Protokoll platsbesök daterat 2021-01-26
Skrivelse från sökande inkom 2021-05-20
Stadsbyggnadskontorets skrivelse daterad 2021-05-24
Arbetsutskottets förslag till byggnadsnämnden 2021-06-03 § 102
Skrivelse fl.ån sökande inkom 2021-06-20
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