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Underrättelse
Rimfrosten 1 mfl, Räppe i Växjö kommun
Detaljplan för ett nytt sjukhus

Förslag till detaljplan är utställt för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen
under perioden 2021-06-07 - 2021-08-30.

Växjö kommun har upprättat förslag till detaljplan för Rimfrosten 1 mfl. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande
verksamheter inom planområdet och som kan utvecklas på platsen under lång tid.
Det är av stor vikt att utrymme finns för sjukhusets nuvarande behov men även
framtida utbyggnad så sjukhuset kan växa och byggas till på platsen, när behovet
uppstår. Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig funktion. Genom
detaljplanen förbereds också mark för byggnationen av trafikplats riksväg 23-Stora
Räppevägen/Bergsnäsvägen där aktuellt planförslag upphäver berörda detaljplaner i
området för att möjliggöra en byggnation av trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock
inte i detaljplanen utan planläggs separat i en vägplan av Trafikverket. Planförslaget
upphäver även äldre planer för vattenområde i väster för att undvika äldre planrester
i området.

Planförslaget var utsänt på samråd under perioden 2020-09-14 - 2020-11-02. Efter
samrådet har planförslaget omarbetats.

Planen handläggs med utökat förfarande. För utökat förfarande där planförslaget kan
medföra risk betydande miljöpåverkan ska granskningstiden vara minst 30 dagar
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens
genomförande bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed tagits fram som närmare beskriver
miljökonsekvenserna för planens genomförande.

Frågor gällande detaljplanen besvaras av planarkitekt Stina Klyft, tel. 0470-436 27
eller e-post stina.klyft@vaxjo.se och projektledare Kristina Thovaldsson, tel. 0470-412
10 eller e-post kristina.thovaldsson@vaxjo.se.

Frågor gällande projektet besvaras av projektchef Stefan Lundin, Region Kronoberg,
tel. 0470-58 93 30 eller e-post stefan.p.lundin@kronoberg.se.
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Utställningslokaler:

· Växjö kommuns kontaktcenter, besöksadress Norra Järnvägsgatan 7.
Kontaktcenter har öppet måndag-fredag kl 07.30-16.30.

· Stadsbiblioteket, Västra Esplanaden 7, Växjö.

· Information finns också på kommunens hemsida www.vaxjo.se/detaljplaner

Som privatperson kan du lämna eventuella synpunkter via kommunens e-tjänst:
www.vaxjo.se/detaljplaner

Företagare och privatpersoner utan e-legitimation kan lämna eventuella synpunkter
via e-post till byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351
12 Växjö.

Synpunkterna ska vara skriftliga och ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast

2021-08-30. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under
granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta
planen.
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