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Detaljplan för del av Moheda 4:206 m.fl. (Toffelvä-
gen) i Moheda tätort 

 

UTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-06-28 – 2018-08-
10. Under granskningstiden har 1 yttrande med synpunkter och 11 yttranden utan 
erinran inkommit. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandena innefattar synpunkter kring fornlämningsbilden och reglering av ut-
fartsförbud. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har inte föran-
lett ändring av planförslaget. 

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för del av Moheda 4:206 m.fl. (Toffelvägen), i 
Moheda antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark i Moheda tätort, för 
både nya verksamheter och för befintliga att utöka verksamheten. 

 

REDOGÖRELSE FÖR GRANSKNINGEN 

Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 
Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 
Biblioteket i Moheda 
Kommunens webbplats www.alvesta.se. 

Samtliga direkt berörda sakägare och remissinstanser har fått fullständiga hand-
lingar. 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Värends räddningstjänst 

Lantmäteriet 
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Region Kronoberg 

Polismyndigheten 

Nämnden för myndighetsutövning 

6 st fastighetsägare 

 

Yttranden med synpunkter: 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form. För fullständig 
lydelse hänvisas till respektive yttrande i sin helhet. 

 

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län  

Länsstyrelsen anser att tillstånd sannolikt kan ges enligt 2 kap kulturmiljö-
lagen 1998:950 (KML), men att en arkeologisk utredning (KML (1998:950 
2 kap 11 §) erfordras innan området kan exploateras.  
 
Länsstyrelsen bedömer att det främst är boplatslämningar som kan tänkas 
finnas inom närområdet till gravfälten, men det kan inte heller baserat på 
topografin uteslutas att något av gravfälten ursprungligen sträckt sig in i 
det aktuella området. Avstånden är ringa, cirka 50 meter från gravfältet i 
norr (Raä Moheda 626), respektive cirka 100 meter från gravfältet i öster 
(Raä Moheda 39:1).  
 
Delar av det aktuella området har under 1900-talet använts som flykting-
boende. Detta har bestått av enkla barackliknande hus, som gett upphov 
till en del markskador. Dessa är emellertid inte så omfattande att Länssty-
relsen bedömer att det är osannolikt att det kan finnas bevarade spår av 
forntiden under markytan. 
 
Kommentar: Noteras. Ansökan om ingrepp i fornlämning behandlas i parallella 
processer. 

Länsstyrelsen hänvisar här till Trafikverkets uppfattning om att plankartan 
ska regleras med ett utfartsförbud i gränsen mot Slätthögsvägen/väg 738 i 
planområdets norra del. Planområdet kan ev. utökas med några meter av 
allmänplatsområdet för att tydliggöra vad som gäller. 
 

Kommentar: I befintlig detaljplan M33(Detaljplan för området vid korsningen av 
vägarna 126 och 746) kvarstår utfartsförbudet och är således fortfarande regle-
rat.  
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2. Värends räddningstjänst 

Räddningstjänsten kan konstatera att tidigare synpunkter har bemötts och tagits i 
beaktande. 

Dock vill räddningstjänsten bara tydliggöra att i tidigare yttrande fanns ett fel med 
gällande kapacitet på flöde för brandpost. I tidigare yttrande meddelade rädd-
ningstjänsten att man såg ett behov av flöde från brandpost på 100 l/min. Detta 
ska vara 1200 l/min. Men då man avser att bibehålla befintligt brandpostsystem 
för området ser räddningstjänsten det som tillräckligt. Avser man däremot att 
vidta åtgärder i samband med exploateringen bör man överväga att vidta åtgär-
der för att säkerställa aktuellt behov om man detta inte redan uppfylls. 

Räddningstjänsten har därmed inte kvarstående synpunkter eller anmärkningar 
utan tillstyrker detaljplanen. 

Kommentar: Noteras 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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Mario Jonjic 

planarkitekt 


