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GÅRDSBY-NOTTERYD 1:5, Gårdsby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
och garage

Förslag till beslut från samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden beslutar att positivt förhandsbesked meddelas med stöd
av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL, för lokalisering av två tomter med
enbostadshus och komplementbyggnader.

Villkor

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

Att huvudbyggnader placeras med långsida och entré mot befintlig väg i
östvästlig riktning. 

Att vatten- och avloppsanläggningar anordnas gemensamt för de två
tomterna, alternativt att enskilda anläggningar samplaneras.

Upplysningar

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.

Inkomna yttranden från remissinstanser ska beaktas.

Byggnadsåtgärder får inte vidtas innan bygglov beviljats och startbesked
getts.

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.
 

Hanna Andersson Byggnadsnämnden

Planarkitekt

Tel. 0470-430 71

E-post. Hanna.Andersson4@vaxjo.se
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Endast mark som bedöms vara lämplig för ändamålet får tas i anspråk för att
bebyggas enligt 2 kap. 4 § PBL.
 
De senaste åren har ett större intresse av att tillföra ny bostadsbebyggelse i
Notteryd noterats. Med det ökade antalet ansökningar har frågor om
områdets förutsättningar för vatten och avlopp samt påverkan av natur- och
kulturmiljö uppkommit. På kommunstyrelsens initiativ har kommunen därför
utfört en studie av området. Framförda riktlinjer och ställningstagande från
studien kommer att föras in i kommunens översiktsplan i samband med en
uppdatering. Då översiktsplanen (2021) är vägledande vid beslut om
förhandsbesked bedöms även riktlinjerna från studien vara vägledande inom
området.
 
Den samlade bedömningen från studien visar att ny bebyggelse kan prövas i
området mellan Fylleryd och Notteryd. Området är i förslag till
översiktsplanen markerat som Landsbygd med fortsatt mark- och
vattenanvändning främst inom landsbygdsknutna verksamheter, men även
bostadsbebyggelse och obrukad mark. Riktlinjerna i studien ger att
tillkommande bebyggelse i området inte får bli en ny sammanhållen
bebyggelse och även ska bidra till en god helhetsverkan. Det får inte
förekomma risk för påverkan av dricksvattenbrunnar eller
miljökvalitetsnormer.
 
Föreslagen bebyggelse omfattas av två tomter med bostadshus samt garage.
De är placerade söder om Notteryds västra huvudinfart och placeras i
anslutning till tre bebyggda fastigheter norr om vägen. Vid en byggnation av
de föreslagna tomterna kommer en bebyggelsegrupp om totalt fem
bostadshus skapas.
 
Begreppet sammanhållen bebyggelse finns definierat i 1 kap. 4 § PBL som
"bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg,
gata eller parkmark". I regeringens proposition Prop. 2009/10:170 kan man
utläsa att begreppet bebyggelse definieras som minst tre byggnadsverk.
Boverket tolkar detta som att sammanhållen bebyggelse innebär minst tre
byggnader på minst två tomter. Begreppet en sådan sammanhållen bebyggelse
där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av
byggnadsverk i bebyggelsen behöver dock bestå av minst 10-20 bostadshus
enligt Boverket. I regeringens proposition kan man även läsa att begreppet
sammanhållen bebyggelse som nämns i 4 kap. 2 § PBL inte går att koppla till
ett visst antal byggnader och att detaljplanekravet enligt samma paragraf
måste bedömas utifrån åtgärdens omfattning.
 
För att bedöma huruvida ny bebyggelsegrupp omfattas av det begrepp
sammanhållen bebyggelse som avses i studien samt i Planeringsavdelningens
yttrande, behöver syftet bakom att använda begreppet i studien tydliggöras.
Syftet bedöms vara att motverka bland annat att dricksvattenbrunnar,
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miljökvalitetsnormer (MKN), trafiksituation och höga värden inom natur,
kultur och landskapsbilden påverkas negativt samt att kommunen skulle
riskera att behöva agera enligt 6 § LAV (lagen om allmänna vattentjänster).
Omfattande påverkan av detta slag skulle i sin tur ställa krav på detaljplan.
 
Med föreslagen bebyggelse skulle bebyggelsegruppen bestå av fem
bostadshus med komplementbyggnader. Med Boverkets definition skulle
gruppen omfattas av den typ av sammanhållen bebyggelse som reglerar
undantag för lov- och anmälningsplikt utanför detaljplanelagt område.
 
Sett till sin omfattning, inverkan på omgivningen samt behov av samplanering
kräver dock inte åtgärden detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. Bebyggelsen
omfattas därmed inte av det begrepp i 4 kap. 2 § PBL om sammanhållen
bebyggelse med krav på detaljplan, som avses i studien. Ansökan kan därmed
prövas genom ett förhandsbesked enligt 2 kap. 4 § PBL (jämför även med dom
P 8839-18) och bedöms inte vara i strid med förslag till översiktsplanen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt Planeringsavdelningen har yttrat sig
angående möjligheter att lösa vatten och avlopp. De gör bedömningen att
gemensamma vatten- och avloppsanläggningar bör anläggas mellan de två
tomterna, alternativt enskilda anläggningar som samplaneras. Två nya tomter
i området bedöms inte medföra att kommunen kan bli skyldig att bygga ut
kommunalt vatten och avlopp enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster,
LAV eller bidra till en negativ påverkan av miljökvalitetsnormer för vatten. Det
framförs dock i yttrandena att ytterligare tillkommande byggnation kan ge en
påtaglig påverkan.

VEAB har i sitt yttrande framfört att eventuell flytt av ledningar samt
transformatorstation bekostas av sökande.

Utifrån inkomna yttranden samt platsbesök bedöms marken vara lämplig för
byggnation enligt 2 kap. 5 § PBL då möjlighet finns att ordna
vattenförsörjning och avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation,
trafik och samhällsservice i övrigt. Vattenföroreningar bedöms kunna
förebyggas enligt inkomna yttranden.

I förslag till översiktsplanen är Notteryd utpekat som ett kulturmiljöområde.
Särskild hänsyn ska visas till landskapsbilds- och kulturmiljövärden inom
Notteryds karaktärsområd. Inom hela kulturmiljöområdet ska en god
helhetsverkan eftersträvas. Då föreslagen bebyggelsegrupp ligger väl avskilt
från karaktärsområdet men längs med huvudinfarten till Notteryd, är det av
vikt att även ny bebyggelse anpassas till omgivningen. Då de tre befintliga
bostadshusen norr om vägen har en viss karaktär i avseende på volym och
orientering utmed vägen bedöms dessa drag viktiga att bevara för en god
helhetsverkan. Villkor ställs därför på den nya bebyggelsens placering och
utformning.
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Föreslagen placering ligger inom Länsstyrelsens naturvårdsprogram (klass 3)
samt i närheten av Fylleryds naturreservat och Notteryds jordbruksmiljöer
med höga naturvärden. Natur- och gestaltningsavdelningen har i sitt
remissvar inte haft synpunkter på tillkommande byggnation med avseende på
naturvärden i området. Tänkt placering av tomter bedöms inte påverka det
rörliga friluftslivet negativt då det lämnas utrymme mellan de två tomterna
för passage.

Fastighetsägare till Gårdsby-Notteryd 1:23 har inkommit med erinran mot
föreslagen bebygelse då naturområdet Notteryd bör bevaras. Ny bebyggelse
bedöms inte påverka naturvärdena i området och innebär inte heller en
betydande olägenhet som anges i 2 kap. 9 § PBL. Omgivande skogsmark
bedöms fortsatt kunna brukas och bevaras.

Utifrån inkomna yttranden och ställda villkor bedöms 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 §
PBL vara uppfyllda med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Sammantaget bedöms marken lämplig för bostadsbebyggelse. Kraven i 2 kap.
1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9 §§ plan- och bygglagen samt 3 kap. 4 § miljöbalken
bedöms därmed uppfyllda. Ett positivt förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL
kan därför ges.

Bakgrund
Åtgärden sker på fastigheten GÅRDSBY-NOTTERYD 1:5 med adress: Notteryd
Nylyckan 1.

Planerad bebyggelse: Två tomter på ca 3 500 – 4 000 m2 med enbostadshus
och tillhörande komplementbyggnad.

Platsen: Avsedd plats ligger mellan Fylleryd och Notteryd, cirka 6 km från
Växjö centrum.

Markanvändning: Skogsmark. Fastighet på ca 21 ha.

Översiktsplan: Området är i Växjö kommuns nya översiktsplan (2021), som
ännu inte vunnit laga kraft, markerat som Landsbygd inom området
Landsbygd - Notteryd. Specifika samt generella riktlinjer gäller för området.

Riksintresse: Berörs inte

Militärt: Berörs inte

Radon: Marken i området är klassad som normalradonmark vilket innebär att
bostäder skall uppföras radonsäkert.

Kulturmiljö: Inga kända fornlämningar. Platsen ingår i område där underlag
för kulturmiljö håller på att sammanställas till översiktplanen. Placeringen
hamnar utanför särskilt utmarkerat karaktärsområde i Notteryds by. En
studie av områdets förutsättningar för ny bebyggelse har även tagits fram.
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Naturmiljö: Upptaget i naturvårdsprogramsområde Fyllerydsskogen –
Vikensved, klass 3 inom landskap, biologi, geologi och friluftsliv. Ligger även i
anslutning till naturreservatet Fylleryd.

Remisser och grannar

Ärendet har remitterats till SSAM, VEAB samt internt till berörda avdelningar
och förvaltningar, se sammanställt i dokument Yttrande från remissinstans
daterat 2022-10-17.

Ärendet har även skickats ut på grannhörande enligt sakägarlista daterad
2022-09-22.

Synpunkter har inkommit ifrån fastighetsägare till:
Gårdsby-Notteryd 1:4
Gårdsby-Notteryd 1:23

Fastighetsägare till Gårdsby-Notteryd 1:4 har inkommit med önskemål om att
beslut av ärendet ska tas av byggnadsnämnden.

Fastighetsägare till Gårdsby-Notteryd har inkommit med erinran mot
föreslagen bebyggelse då naturområdet i Notteryd borde bevaras. Ett nytt
bostadsområde är inte önskvärt i Notteryd.

Inkomna synpunkter och yttranden redovisas i sin helhet i beslutsunderlaget.

Bestämmelser mm som beslutet grundas på

Plan- och bygglagen, PBL

En ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen ska
lokaliseringsprövas mot de allmänna intressen som anges i 2 kap. plan- och
bygglagen och bestämmelser om tomters utformning som anges i 8 kap.
plan- och bygglagen.

Enligt 2 kap. 1 § plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen vid prövningen av frågor enligt denna lag.

Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen anges bl. a. att mark- och
vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Enligt 2 kap. 3 § plan- och bygglagen anges bl. a. att en ändamålsenlig
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden
och kommunikationsleder ska främjas. I samma paragraf anges också att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror ska främjas.
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Enligt 2 kap. 4 § plan- och bygglagen anges att mark får tas i anspråk för att
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

2 kap. 5 § plan- och bygglagen anger bl. a. att bebyggelse och byggnadsverk
ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Vidare anges att
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och risken för olyckor, översvämning och erosion ska
beaktas.

Enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen ska bl. a. byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen.

Enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen får planläggning av mark och
vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk,
skyltar och ljusanordningar enligt denna lag inte ske så att den avsedda
användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan
medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som
innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på
annat sätt.

Enligt 8 kap. 9 § plan- och bygglagen ska en obebyggd tomt som ska bebyggas
ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska bl.a.
ordnas så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara.

Miljöbalken, MB

Enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken, MB är jord- och skogsbruk av nationell
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Beslutsunderlag
Ansökan inkom 2022-09-14
Situationsplan inkom 2022-09-14
Karta inkom 2022-09-14
Protokoll platsbesök daterat 2022-10-03
Yttrande från SSAM inkom 2022-09-22
Synpunkter från sakägare inkom 2022-09-26
Synpunkter från sakägare inkom 2022-09-27
Yttrande från VEAB inkom 2022-10-05
Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2022-10-17
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-11-07
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Beslutet skickas till
Sökande
Grannar med erinran

Per Sandberg
Förvaltningschef


