
  

 2017-05-22 

 

 

 

 

 

1 

             

 

Detaljplan för Moheda 4:113 m.fl., i Moheda tätort 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2017-04-28 – 2017-05-19. 
Under samrådstiden har 9 yttranden utan erinran och 3 yttranden med syn-
punkter inkommit. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandena innefattar främst synpunkter kring förtydligande av påverkan på kul-
turmiljövärden, av hur riktvärden för buller ska säkerställas samt hur dagvatten 
ska hanteras. Vidare behöver upphävande av strandskydd anges på plankartan. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan. Synpunkterna har föranlett 
endast små förändringar av planförslaget. 

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för Moheda 4:113 m.fl. ska ställas ut för granskning 
enligt PBL 5 kap. 18 § 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse genom förtätning i 
Moheda. Planen möjliggör 8-10 lägenheter i flerbostadshus. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 
Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, 
Moheda bibliotek samt 
Kommunens webbplats www.alvesta.se. 

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

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

4 st fastighetsägare 

Lantmäteriet 

Trafikverket 
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Region Kronoberg 

E.ON Elnät AB 

Värends Räddningstjänst 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen 

Skanova 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

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

 

1. Länsstyrelsen  

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen är positiv till att fler bostäder kan tillkomma centralt i Moheda. 
Planområdet är redan bebyggt och VA och teknisk infrastruktur framdragit. När-
heten till skola, service, grönområden, god kollektivtrafik, samt gångavstånd till 
Moheda tågstation gör området till en bra boendemiljö. Inga överprövningsfrågor 
berörs direkt. Att området kan byggas så att bullervärdena inte överskrids och att 
omgivande kulturmiljöer beaktas på ett bra sätt är angeläget. Strandskyddets 
upphävande behöver klargöras på plankartan. 

Det föreslagna området stämmer överens med intentionerna i fördjupad över-
siktsplan för Moheda tätort att förtäta med fler bostäder i centrum. 

Rådgivning om allmänna intressen 

Bebyggelse 

Länsstyrelsen anser att det är svårt att lämna synpunkter på bebyggelsen då det 
inte framgår av detaljplanen om nuvarande byggnader ska rivas eller inte. Det 
skulle underlätta om det beskrevs närmare hur förtätningen är tänkt att kopplas 
till den befintliga bebyggelsen. 

Naturvärden och grönstruktur 

Inom planområdet finns inga skyddade naturvärden. 

Kulturhistoriska värden 

Det aktuella planområdet ligger i anslutning till den medeltida kyrkomiljön i cen-
trala Moheda. Moheda socken nämns första gången år 1334 i de skriftliga käl-
lorna och kallas då Moahde. Moheda kyrka är dock äldre och byggdes redan i 
skiftet 1100-1200-tal. På grannfastigheten ligger Moheda prästgård, vilken upp-
fördes 1892 som ersättning till en äldre f.d. prästgård. Byggnaden har sadeltak 
med frontespiser och är gulmålad med vitt listverk. Prästgården finns utpekad i 
en kulturhistorisk undersökning om prästgårdar i Kronobergs län från 1983. I ut-
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redningen bedöms byggnaden som en enstaka byggnad på prästgård som har 
särskilt värde som exempel på en viss tids byggnadsskick. Befintlig modern be-
byggelse inom planområdet har varsamt anpassats till prästgårdens arkitekto-
niska utformning, vilket ges uttryck i fönstersättning, takkupor och val av färgsätt-
ning, vilken även här är gul med vita listverk. Även i höjd har den yngre bebyg-
gelsen underordnat sig prästgårdsbyggnaden. Syftet med planen är att möjlig-
göra bostäder med en byggnadshöjd på 8 meter. Det framkommer inte av planen 
om befintlig bebyggelse ska rivas. Beroende på den nya bebyggelsens utform-
ning kan totalhöjden komma att bli högre än prästgårdsbyggnaden. 

Sammantaget saknar Länsstyrelsen en redovisning av planerad bebyggelse be-
träffande arkitektonisk gestaltning och utformning samt den planerade byggnads-
volymens påverkan på intilliggande bebyggelse. Länsstyrelsen anser att kommu-
nen tydligare i planbeskrivningen ska redovisa hur stadsbilden och kyrkomiljön 
kommer att påverkas. 

Buller 

Länsstyrelsen anser att de i planbeskrivningen ska redovisas utförligare hur man 
kommit fram till att platsen är lämplig för förtätning av bostäder med tanke på att 
maxvärdena för buller överskrids. Det finns ingen planbestämmelse om buller 
och kommun har inte visat hur den ”tysta sidan” kan utnyttjas. 

VA, dagvattenhantering 

När det gäller dagvattenhanteringen uppger kommunen att det ska tas omhand 
lokalt där det är möjligt och att andel hårdgjord yta inte kommer att öka jämfört 
med idag. En stor del av planområdet är bebyggt redan idag, men om hela om-
rådet bebyggs kommer andel hårdgjord yta att öka. I plankartan är hela planom-
rådet kvartersmark och det är osäkert om dagvatten kan fördröjas inom området. 
På plankartan finns varken mark avsatt för dagvattenhantering eller dagvatten 
reglerat på annat sätt. 

Krav/anspråk enligt annan lagstiftning 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11§ miljöbalken 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbe-
dömningen. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom 
planområdet. 

Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om 
området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om 
det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret 
(FMIS). 
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Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 §) erfordras inte men om fornläm-
ningar påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet avbrytas omedel-
bart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 

Överprövningsgrundande frågor 

Riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbalken 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är ett 

vattendrag av riksintresse enligt 4 kap 6 § Miljöbalken. Södra stambanan ligger 

öster om området. 

Mellankommunala intressen 

Ur ett mellankommunalt intresse är det positivt att fler bostäder byggs i Moheda 
då det är lätt att ta sig med tåg till Alvesta tätort samt Växjö. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen re-
dovisar kommunen detta i samband med planens konsekvenser. När det gäller 
MKN för vatten anges att då dagvattnen inom detaljplanen ska fördröjas lokalt 
och att MKN för vatten inte påverkas. 

Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken 

För Moheda ån gäller ett generellt strandskydd på 100 meter. 

Kommunen uppger att den del som berörs av strandskyddet upphävs. De sär-
skilda skäl som uppges är att området är ianspråktaget(befintlig byggnad) samt 
att området är väl avskilt genom Torpsbruksvägen som ligger väster om planom-
rådet. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på detta. Däremot saknas på plankartan en 
planbestämmelse om att strandskyddet upphävs samt en markering av hur stor 
andel av planområdet som upphävs. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Ev. krav på planbestämmelser, koppling till översvämningskarteringar och andra 
underlag. 

Kommentar: 

Plankartan har kompletterats med bestämmelse om upphävande av strandskyd-
det. 

Planbeskrivningen har förtydligats gällande bedömning om påverkan på kul-
turmiljövärden samt med tydligare redovisning av bullersituationen. 

Gällande dagvatten kan kommunen påtala behovet av lokalt omhändertagande 
av dagvatten, men fastigheterna är redan bebyggda. Omhändertagande av dag-
vatten är möjligt, såväl genom anslutning till kommunalt nät som med viss för-
dröjning och omhändertagande inom fastigheten. 
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2. Skanova 

Skanova har kabelanläggningar till befintliga byggnader inom området.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden tar 
kontakt i ett tidigt skede för vidare projektering 

Kommentar: 

Noteras 

 

3. Nämnden för myndighetsutövning (NMY) 

NMY bedömer att det ena av angivna särskilda skälet att upphäva strandskydds-
bestämmelserna inte föreligger i detta fall då avskiljande exploatering inte inne-
fattar mindre väger. Den avskiljande exploateringen ska tydligt hindra allmänhet-
en att röra sig från den aktuella platsen till stranden. I detta fall rör det sig om en 
gata i tätorten. Dock bedömer NMY att områden redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Vid nybyggnation bör den förhöjda radonrisken beaktas och byggnationerna an-
passas efter detta. 

På sida 3 i planbeskrivningen står det att dagvatten kan anslutas till befintligt 
dagvattensystem. På sida 10 står det att dagvatten inom detaljplanen ska fördrö-
jas lokalt. Det bör tydligas vad som menas i beskrivningen. 

Kommentar: 

Åberopandet av det ena särskilda skälet har tagits bort. 

Gällande dagvatten, se svar till 1. Länsstyrelsen 

 

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2017-05-22 

 

Patrik Karlsson 

planchef 


