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

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2016-11-17 – 2016-12-09. 
Under samrådstiden har 5 yttranden utan erinran och 7 yttranden med syn-
punkter inkommit. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandena innefattar främst synpunkter kring förtydligande kring riksintresse för 
kulturmiljövården, information om inventering av större vattensalamander i när-
området, trafiksituationen på och invid Växjövägen samt behov av tydligare be-
skrivning för hur riktvärden för buller ska säkerställas. 

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

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Förslag till detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd) ska ställas 
ut för granskning enligt PBL 5 kap. 18 § 

 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i Moheda. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

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

Ett samrådsmöte hölls i Mohedaskolans matsal måndagen den 28 november kl 
18:00. Inbjudan till samrådsmöte fanns i missiv samt annons i Smålandsposten 
2016-11-18. Se separata minnesanteckningar från mötet. 

Samråd annonserade på kommunens webbplats och i Smålandsposten. Samt-
liga direkt berörda sakägare och remissinstanser har fått fullständiga handlingar. 
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

3 st fastighetsägare  

Region Kronoberg 

E.ON Elnät AB 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

Naturskyddsföreningen 

Trafikverket 

Värends Räddningstjänst 

Nämnden för myndighetsutövning 

N.N., fastighet 

 

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

 

1. Länsstyrelsen  

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen ser positivt på att det planläggs för nya bostäder i anslutning till 
Moheda tätort. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget är väl utarbetat och ana-
lyserat utifrån sina förutsättningar. Några överprövningsgrundande frågor berörs 
inte. Ett genomförande bör bidra till hållbar utveckling och God bebyggd miljö i 
och med sitt läge i naturmiljö samtidigt som det är nära till service, skola och 
kommunikationer, inte minst tågstoppet i Moheda. En god anpassning till områ-
dets landskapsbild samt kulturmiljövärden är angeläget. Bullerhanteringen kan 
förtydligas ytterligare. 

Det föreslagna området finns inte särskilt utpekat i Fördjupad översiktsplan för 
Moheda tätort (antagen 2012). Kommunen anger att planförslaget inte bedöms 
strida mot översiktsplanens intentioner. Området är inte tidigare reglerat med 
detaljplan. 

Rådgivning om allmänna intressen 

Bebyggelse 

Inom det föreslagna området för nybyggnation finns inga byggnader. Inom plan-
området ingår dock två befintliga bostadsfastigheter, och som nu regleras i sam-
band med planläggningen. Planförslaget möjliggör cirka 5-7 nya (ca 2000-4000 
kvm stora) bostadsfastigheter. 
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Byggnadshöjd och exploateringsgrad har reglerats med hänsyn till landskapsbil-
den och omgivande karaktär av småhus på stora tomter. 

Länsstyrelsen anser att plankartan är tydligt redovisad där planbestämmelser och 
beteckningar formulerats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser i 
detaljplan BFS 2014:5 och där lagstöd enligt PBL angetts för respektive planbe-
stämmelse. 

Geoteknik och vattenavrinning 

En översiktlig geoteknisk markundersökning (bilaga) genomfördes 1983 och lig-
ger delvis till grund för avgränsning av föreslagna nya bebyggelseområden. 

VA, Dagvattenhantering 

Området är förberett att anslutas till kommunens VA-ledningsnät. 

Länsstyrelsen anser att hanteringen av dagvatten är väl beskriven i planbeskriv-
ningen och att det är positivt att ett område för dagvattenhantering redovisas på 
plankartan. Ett utformningsförslag illustreras i planbeskrivningen. 

Trafik och kommunikation 

Området ansluter via enskild väg till gång- och cykelvägnät längs med Växjövä-
gen. 

Att befintlig infrastruktur kan nyttjas vid den föreslagna exploateringen är positivt. 

Naturvärden och grönstruktur 

De delar av planområdet där nya bostäder nu reglers utgörs till största delen av 
naturmark i form av ung blandskog. Skogen drabbades av vinterstormarna under 
2000-talet. Ett antal lite större lövträd finns och enstaka stora tallar och granar 
står spridda i området. 

En översiktlig naturinventering har tagits fram för området. Denna bifogas till 
samrådshandlingen. 

Länsstyrelsen bedömer att kommunen vid framtagandet och avgränsningen av 
detaljplanen har tagit hänsyn till de redovisade naturvärdena. 

Kulturhistoriska värden och landskapsbild 

Området ligger i anslutning till aktiv jordbruksmark i utkanten av Moheda tätort. 
Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit hänsyn till omgivande kulturmiljö 
samt landskapsbild. Länsstyrelsen vill här ändå erinra om områdets närhet till 
riksintresset Horda- Ryd. 

Planförslaget angränsar i öst till kulturmiljö av riksintresse [G21] Horda-Ryd. Riks-
intresseområdet sammanfaller även med det regionala kulturmiljöprogrammet för 
Horda och Ryd. I planbeskrivningen omnämns ej riksintresse eller kulturmiljöpro-
gram, men däremot den aktiva jordbruksmarken i öster som ingår i riksintresset. 
Detta bör tydliggöras. I planbeskrivningen beskrivs en omgärdande kulle till öster 
om planområdet, som med en höjd på uppemot 10 m bidrar till att skära av sikt-
linjen mellan den planerade bebyggelsen och riksintresset. Bebyggelsen inramas 
i norr och söder av skogsmark. Den planerade bebyggelsen framstår som en 
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förhållandevis gles och låg villabebyggelse med 1-2,5 våningar. Länsstyrelsen 
bedömer att riksintresset inte riskerar att påtagligt skadas av planförslagets ge-
nomförande. 

Buller 

Enligt planbeskrivningen bedöms planområdet i huvudsak klara riktvärden för 
buller enligt 3-5 §§ förordning (2015:216) om trafikbuller. Västra planområdet 
överskrider värdet 55 dB(A) vid fasad och behöver därför en genomtänkt huspla-
cering för att möjliggöra en mindre bullerstörd sida åt öster. 

Enligt illustrationen i planbeskrivningen kommer tre av tomterna att helt eller näs-
tan helt få ekvivalenta bullervärden över 55 dB(A). Det saknas i planbeskrivning 
en redovisning av utformning/åtgärder för att klara så att minst hälften av bo-
stadsrummen är vända mot en sida där 55 dBA inte överskrids. 

Hantering av massor 

Det bör framgå översiktligt hur eventuella massor som uppstår under bygg-
nationen ska hanteras. 

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). 

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 

Påverkas inte av planförslaget. 

Mellankommunala intressen 

Påverkas inte av planförslaget. 
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Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att 
detta är väl redovisat. 

Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken 

Påverkas inte av planförslaget. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Påverkas inte av planförslaget. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande om riksintresse för kulturmil-
jövården. Hur riktvärden för buller kan uppfyllas beskrivs i planbeskrivningen, 
men information förtydligas enligt önskemål. 

Hur massor hanteras är inte nödvändigt att beskriva i en detaljplan. 

 

2. Lantmäteriet 

På konsekvensnivå för 5:122 bör det skrivas att avstyckning av kvartersmarken 
ska ske. Samt att lite kvartersmark ska överföras till 1:16. 

För 15:1 bör sista stycket omformuleras och förtydligas att angränsande nya 
planområde ska bebyggas med småhus. Fastigheten ska avstå mark för gatan 
då det är kommunalt huvudmannaskap. 

Från 1:16 kan det nu avstyckas och bebyggelsen begränsas med planen. mark 
ska överföras från 5:122 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med hur fastighetsreglering lämpligen kan ske 
och förtydligas beträffande konsekvenser på fastighetsnivå. 

 

3. Naturskyddsföreningen 

På fastigheten har större vattensalamander förekommit. För några år sedan var 
jag där och de som bodde där då visade mig flera salamandrar i deras jordkäl-
lare. Det blev också ett reportage i Smålandsposten med foto. Jag vet om den 
förekommer just nu. 

Där finns idag en damm på tomten nedanför jordkällaren. Utformningen av den är 
mycket viktigt för salamandern. Önskvärt är att ägaren undersöker om det finns 
salamander fortfarande. Finns den kan man ta kontakt med Erika Gulich eller Per 
Ekerholm på länsstyrelsen för att få råd om hur man kan gynna deras förekomst. 

Exakt var större vattensalamandern fortplantar sig i området är inte undersökt, 
men våtmarkerna runt omkring är viktiga. Hänsyn till detta måste tas vid dräne-
ring och andra vattenfrågor. 
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Större vattensalamander är fridlyst enligt artskyddsförordningen. På artportalen 
förekommer rapporter endast från fyra lokaler i Alvesta Kommun, Mörhult, Oden-
sjö, Gottåsa och Huseby. Det finns ingen rapporterad i den norra delen av Al-
vesta, så lokalen är viktig. 

Kommentar: 

Alvesta kommun har under vintern haft ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
(NFS 2017/4) om dikena i skogsområdet och fördjupat kunskaperna kring större 
vattensalamander i närområdet. Planbeskrivningen har kompletterats med in-
formationen som framkommit. Vidare är bedömningen att planens genomförande 
inte riskerar att påverka arten. 

 

4. Trafikverket 

Då planförslaget gäller förslag komplettering med en mindre husgrupp i anslut-
ning till Moheda tätort så har Trafikverket endast några smärre påpekanden att 
ge med anledning av översänd planremiss. 

Med anledning av den föreslagna exploateringen är avsikten att den befintliga 
enskilda vägen övergår till kommunal gata inom planområdet. I samband med 
det är avsikten att gatan breddas till kommunal standard. I samband med detta är 
det angeläget att standarden på anslutningen till väg 738 också ses över även 
om detta är en fråga som ligger utanför det avgränsade planområdet. Det är 
bland annat önskvärt att ett tydligt vilplan anläggs på gatan så att en säker an-
slutning kan ske också vintertid till väg 738. Inför planering av en sådan upprust-
ning skall kontakt tas med Trafikverket. 

Busshållplats finns välbeläget längs väg 738 i nära anslutning till entrén till det 
planerade området. Gång- och cykeltrafikanter från området hänvisas längs med 
väg 738, vilket inte är helt optimalt då det anvisade cykelstråket går längs villaga-
tor parallellt med den allmänna vägen. Väg 738 är relativt starkt trafikerad med 
ca 2000 fordon per dygn och tillåten hastighet är numera 40 km/h. 

Kommentar: 

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. 

Hastighetssänkning vid cykelöverfarten (Växjövägen) har initierats av Alvesta 
kommun. 

På grund av befintlig utfart från Moheda-Ryd 5:19 är ett vilplan i korsningen vid 
Växjövägen ej möjligt. Sikten vid korsningen är god och lutningen bedöms vara 
acceptabel. 
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5. Värends Räddningstjänst 

Eftersom det detaljplanelagda området har en större sammanhållen bebyggelse, 
bostäder med 8 m högsta byggnadshöjd, ska brandposter finnas jämt fördelade i 
området. Brandposter bör placeras med högst 150 meter avstånd ifrån varandra. 
Brandposterna bör ha ett minsta flöde på 600 l/min per brandpost. Trycket i 
brandposterna bör uppgå till 1.5-7 bar. 

Byggnaderna ska vara lätt tillgängliga för utryckningsfordon. Fordonen ska kunna 
framföras åtminstone 50 meter från byggnadernas entréer. 

Kommentar: 

Noteras 

 

6. Nämnden för myndighetsutövning 

Nämnden ser positivt på planförslaget. 

Människor som köper mark och bygger hus i området behöver vara väl medvetna 
om vad det innebär att bo nära åkermark och att viss påverkan på omgivningen 
måste accepteras på landsbygden. 

Detaljplanen tar inte upp något om risken för radon. Även om det inte finns några 
risker anser nämnden att informationen bör lyftas med. Det finns ett stråk genom 
Moheda som har förhöjd risk för radon i bergborrade brunnar. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information om den kartläggning som finns 
kring förhöjd risk för radon. 

 

7. N.N., fastighet 

Det är positivt att Alvesta kommun vill satsa på fler nybyggda fastigheter i 
Moheda tätort som har en stor potential, skola med gott renommé, ett flertal ar-
betstillfällen samt närhet till Alvesta/Växjö med goda förbindelser. 

Tyvärr är infrastrukturen inte anpassad till ökad fordonstrafik och inte heller till 
fotgängare eller cyklister. Enligt beskrivningen är ”gång- och cykeltrafikanter hän-
visade till lokalgatorna norr om Växjövägen”. Hur ska alla vi som bor längs Växjö-
vägen vid genomfarten närmare Moheda komma dit? Vi är hänvisade till att 
gå/cykla på den hårt trafikerade vägen för att komma ner till skolan och sam-
hället. Separat gång/cykelbana saknas. Eftersom det är vanligt att personer par-
kerar sina bilar på den remsa av genomfartsleden som vi är hänvisade till, 
tvingas vi ut i körbanan på respektive sida. Hastigheten genom samhället har 
sänkts från 50 till 40 km/h, men denna begränsning efterlevs mycket dåligt ef-
tersom mycket få fartkontroller görs. Dessutom har hastigheten österut höjts till 
60 km/h. Detta har i praktiken medfört att många bilförare ökar hastigheten precis 
vid övergången. Denna övergång är dessutom mycket dåligt markerad. 
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Eftersom den föreslagna nya bebyggelsen ska ligga på västra sidan om Växjö-
vägen bör en separat gång- och cykelväg anläggas också längs Växjövägen fram 
till Mohedaskolan. 

Bullersituationen på Växjövägen gör att behovet av hastighetsdämpande åtgär-
der och bullerskydd är akut. 

Kommentar: 

Gällande cykelvägar, se tidigare svar i 4. Trafikverket. 

Bullersituationen på Växjövägen kan inte hanteras inom ramen för denna detalj-
plan för föreslagen nybyggnation. Utbredningen av buller är kartlagd och redovi-
sas i planbeskrivningen, men för åtgärder inom befintliga bostadsområden bör 
kontakt tas med väghållaren (Trafikverket). 

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2017-02-10 

 

Patrik Karlsson 

planarkitekt 


