
Samrådsmöte om detaljplan för del av 

Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd)  

Mötet hölls 28 november 2016 kl. 18:00 i Mohedaskolans matsal, Banérsgatan 15, Moheda. Inbjudan 

annonserade i Smålandsposten, på kommunens webbplats samt via missiv till berörda fastighetsä-

gare och intresseorganisationer. 

Närvaro: 10 personer kom till mötet utöver kommunens 2 tjänstemän. 

Närvarande tjänstemän: Patrik Karlsson och Magnus Wigren på FSP/planering. 

Magnus Wigren hälsade välkommen. Patrik Karlsson redogör för planförslaget. 

Under mötets gång kom följande frågor och synpunkter upp för diskussion: 

Källarlösa hus 

Är det möjligt att bygga källare i nya området? Det är i dagsläget inte förslag på att reglera källare. 

Idag är det mycket ovanligt att bygga med källare, men det kan vara läge att se över regleringen i 

detaljplanen inför planens granskningsskede. 

Befintliga diken som blivit sönderkörda 

I samband med röjning/avverkning 2011-2012 (ca) kördes ett antal diken i surdraget sönder av ma-

skinerna. Kan kommunen återställa? Kommunen tar med synpunkterna till markavdelningen och ser 

över om det är möjligt att åtgärda markskadorna. 

Gatans placering 

Där gatan är illustrerad kan det bli problematiskt att anlägga, kanske är det bättre mittför infarten till 

Moheda-Ryd 1:16? Gatan är planerad dels utifrån att få så mycket bostadsmark som möjligt till gatan 

och dels utifrån hur markförutsättningarna ser ut. Men frågan är inte helt utredd, så kommunen tar 

med synpunkterna till bearbetningen inför planens granskningsskede. 

El, fiber, VA (vatten och avlopp) samt fjärrvärme 

Hur har kommunen planerat att lösa anslutningar av el, fiber, VA och fjärrvärme? Finns det möjlighet 

att koppla på för befintliga fastigheter i ex Ryd? Kommunen har inte utrett alla anslutningar ännu, 

men till granskningsskedet kommer det vara utrett. VA är framdraget till nyplanerade bostadsområ-

det, men övriga dragningar behöver göras. El beror mycket på plats i systemet, men eftersom det är i 

direkt anslutning till Moheda bedöms det inte vara några stora bekymmer. Fiber kan kommunen 

förbereda med att gräva ner tomrör i samband med markarbeten. Fjärrvärme är troligen för långt 

och för få bostäder för att det ska bli ekonomiskt försvarbart, men frågor om el och fjärrvärme står 

kommunens bolag Alvesta Energi för. 

LTA-systemet (avlopp) fungerar så att kommunen står för pump och drift av pumpen som krävs för 

varje fastighet medan fastighetsägaren står för elen till pumpen. 

Naturvärden 



Finns det några naturvärden i området? Länsekologen har gjort en översiktlig naturinventering och 

konstaterar att området inte bedöms inneha stora naturvärden. Kommunen har identifierat revlum-

mer och i artdataportalen finns några fågelarter registrerade. Men kommunens bedömning är att 

området är lämpligt att kunna bebyggas enligt planförslaget. 

Övergångsställe och cykelväg, Växjövägen 

Hastigheten höjs direkt öster om (efter) passagen över Växjövägen och inga riktiga övergångställen 

finns. Med nya bostäder söder om Växjövägen ökar rörelserna på och över Växjövägen. Kommunen 

tar med frågan till Trafikverket, som är väghållare för Växjövägen. Idag fungerar villagatorna norr om 

Växjövägen som cykelvägar i blandtrafik. Kommunen har lyft cykelväg mellan Barrvägen och centrum 

i den Regionala cykelplanen (Region Kronoberg), men det är mycket svårt att säga om det är något 

som kommer att byggas. 

Befintliga bostadsfastigheter 

Vad är fördelar och nackdelar med att befintliga bostadsfastigheter ska omfattas av detaljplan? Med 

detaljplan regleras rättigheter och skyldigheter i markanvändnings- och fastighetsrättsliga frågor. För 

mer specifik information och dialog bokas möte med, inom planområdet, berörda parter. 

Iordningsställande av tomter 

Gör kommunen iordning tomterna inför försäljning? Kommunen ser till att gata byggs ut i den om-

fattning som krävs (alltså i den takt tomter kommer att säljas). Om intresset är stort kan kommunen 

göra iordning hela området eftersom det är billigare och smidigare med massbalansering etc. För 

tomtköparen är priset ungefär detsamma om kommunen gör iordning marken eller det säljs som 

råmark. 

Utökning av området i framtiden? 

Kommer området utökas i framtiden? Kommunen skissade i ett tidigare skede på ett större område, 

men markförutsättningarna gjorde att området fick den form den har i samrådsskedet. Det går inte 

att säga att området inte kommer att utökas, men troligtvis är det inte möjligt att göra det i närtid. 

Med tanke på markförutsättningarna är möjligheterna till utökning begränsade. 

 

 

Mötet avslutades. 

Ev. synpunkter på detaljplaneförslaget (helst skriftliga) ska lämnas till Alvesta kommun, FSP, 

342 80 Alvesta eller mailadress samhallsplanering@alvesta.se senast 9 december. 

Dessa minnesanteckningar kommer att redovisas på hemsidan. 

anteckningar av Patrik Karlsson 

mailto:samhallsplanering@alvesta.se

