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Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd) i 
Moheda tätort 

 

UTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-03-02 – 2017-03-
23. Under granskningstiden har 3 yttranden med synpunkter och 11 yttranden 
utan erinran inkommit. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandena innefattar synpunkter kring trafik utanför planområdet och förslag på 
mindre redigeringar. 

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-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd) antas enligt 
5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i Moheda. 

 

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: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län  

Trafikverket 

Region Kronoberg 
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Telia Skanova 

Värends Räddningstjänst 

Wexnet 

5 st fastighetsägare 

 

Yttranden med synpunkter: 

Lantmäteriet 

2 st fastighetsägare 

 

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

 

1. Lantmäteriet 

Ska det anordnas vändplan i slutet av lokalgatan? 

Under konsekvenser för fastigheter utanför detaljplan bör ”Angränsande natur-
område” omformuleras till ”Föreslagen detaljplan innebär…”. 

Kommentar: 

Kommunen avser, med hänsyn till den karaktär på området som planeras, inte 
att med allmän platsmark reglera eventuell framtida vändplan i slutet av gatan. 

Synpunkter om ändring i planbeskrivningen lämnas utan åtgärd. 

 

2. N.N., Adress 

Viktigt att skapa en separat gång- och cykelväg längs Växjövägen ner till 
Moheda. 

Nödvändigt att bygga ett fysiskt farthinder söder om korsningen med Barrvägen. 
Exempelvis av det slag som finns vid infarten till Lammhult från Jönköpingshållet 
(red. sidoförskjutning av körbanan). Hastigheten måste dämpas. Få bilister re-
spekterar vad som står på skyltarna. Nästa inga fartkontroller görs. 

Kommentar: 

Gällande cykelvägar, se tidigare svar 4. Trafikverket i samrådsredogörelsen; 

Det går att ta sig in till centrala Moheda från nya bostadsområdet utan att cykla 
på Växjövägen. En ny cykelväg längs med Växjövägen har lyfts i arbetet med 
Regional cykelplan (Region Kronoberg) och arbete pågår även med en kommu-
nal åtgärdsplan för cykel. Frågan hänskjuts till nämnda processer. 

Fysiska åtgärder på Växjövägen prövas av Trafikverket. Hastighetssänkning vid 
cykelöverfarten (Växjövägen) har initierats av Alvesta kommun. 
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3. N.N., Adress 

Håller med fastighetsägare N.N. i samrådsredogörelsen om synpunkter om trafik 
och cykelväg. 

Kommentar: 

Gällande cykelvägar, se tidigare svar 2. Anita Johansson-Ahlberg. 

 

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2017-03-24 

 

Patrik Karlsson 

planarkitekt 


