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Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122  
(Moheda förskola) i Moheda tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2018-11-26 – 2018-12-17. Under 
samrådstiden har 4 yttranden utan synpunkter och 10 yttranden med synpunkter 
inkommit. Efter samrådstiden har 1 yttrande med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört den planerade förskolans 
placering, trafiksituationen, påverkan på det befintliga grönområdet och möjlig-
heterna till utemiljö för Mohedaskolan. Synpunkter har även berört önskan om 
förtydliganden om exempelvis naturvärden, brandvattenförsörjning och miljökvali-
tetsnormer.  

Inkomna synpunkter har föranlett mindre ändringar och kompletteringar i plan-
handlingarna. Åtgärder gällande trafiksituationen i området och övergripande 
information möjligheter till parkering vid förskola och skola har tydliggjorts. Mindre 
förtydliganden avseende exempelvis natur och rekreation, friytor, dagvattenhan-
tering, brandvattenförsörjning och miljökvalitetsnormer har lagts till.  
 
Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

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

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartsermark för skoländamål i Moheda i 
anslutning till Mohedaskolan. Målet är att uppföra en ny förskola på platsen för att 
säkerställa lokalbehovet för barnomsorgen i Moheda med långsiktiga och flexibla 
lösningar och som ger förutsättningar till en god utemiljö. Syftet är även att sä-
kerställa allmän platsmark i form av park- och naturmark med möjlighet att er-
sätta och bevara lek-, idrotts och rekreationsmöjligheter i ett skol- och bostads-
nära område. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2018-11-26 – 2018-12-17. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Central-
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plan 1, Alvesta, på Biblioteket i Moheda och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer. 

Ett samrådsmöte hölls i Mohedaskolan måndagen den 3 december kl 17:30. In-
bjudan till samrådsmöte fanns i missiv samt i annons i Smålandsposten 2018-11-
24. Se separata minnesanteckningar från mötet.  

Samrådet annonserades på kommunens webbplats och i Smålandsposten. 
Samtliga direkt berörda sakägare och remissinstanser har fått fullständiga hand-
lingar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Polismyndigheten  

TeliaSonera Skanova Access AB 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 
 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen  

Värends räddningstjänst 

Lantmäteriet 

Nämnden för myndighetsutövning 

Personal Mohedaskolan 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Mohedabo NN 

Mohedabo NN 

 

Yttranden med synpunker, inkomna efter samrådstiden: 

Mohedabo NN 

 

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

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till kommunens översyn av det långsiktiga beho-
vet av att ta fram lämplig mark för skola/förskola i Moheda. Områdets centrala 
placering direkt norr om Mohedaskolan och med god tillgänglighet till natur och 
grönstruktur, samt gång- och cykelvägar är bidragande till hållbar utveckling mil-
jökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Textbeskrivningen samt tillhörande illustrat-
ioner i detaljplanen visar på god planering utifrån ett barnperspektiv. Bevarande 
och utnyttjande av befintliga lekmiljöer där träden skyddas och bullerhänsyn och 
friyta prioriteras är exempel på detta. Detaljplanen skapar goda förutsättningar för 
allmänhetens möjlighet till rekreation och fysiska aktiviteter.  

Några överprövningsfrågor berörs inte direkt då idag obebyggd, delvis kuperad, 
naturmark tas i anspråk är geoteknik och risk för översvämning, liksom påverkan 
på landskapsbild och områdets naturvärden viktigt att följa upp och hantera. 

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning 

Länsstyrelsen konstaterar att det föreslagna området stämmer väl överens med 
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Moheda tätort (antagen 2014). 
Idag gäller en äldre byggnadsplan från 1964 som medger parkmark och område 
för idrottsändamål. 

Utökat planförfarande 

Detaljplanen tas fram med utökat förfarande. Länsstyrelsen är positiv till detta då 
allmän platsmark omvandlas till kvartersmark. 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

Bebyggelse 

Planområdet innehåller ingen befintlig bebyggelse förutom en transformatorstat-
ion i den södra delen av planområdet. Denna regleras som E Teknisk anläggning 
på plankartan. Inom planområdet finns idag också en återvinningsstation utmed 
Banérsgatan. Denna kommer enligt planbeskrivningen att flyttas. 

Kvartersmark användning S Skola medges i planområdets västra del. 

Byggrätten regleras genom att stor andel av kvartersmarken korsmarkeras, dvs 
Marken får endast förses med komplementbyggnad samt planbestämmelse om 
fördröjningsmagasin inom skolområdet. Byggnadens högsta höjd är +168 m 
Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan. Detta innebär att bebyggelse möjlig-
görs i två våningar vid de lägre delarna av kvartersmarken och i en våning i de 
högre belägna delarna. Alternativt kan bebyggelse utföras i souterräng för att 
utnyttja de befintliga terrängförhållandena på platsen. 

Planbestämmelserna är väl beskrivna med tydlig koppling till plankartan och 
planbeskrivningen. 

Geoteknik 

Länsstyrelsen är positiv till att en geoteknisk markundersökning har utförts som 
grund till detaljplanens genomförande. 



  

 2019-01-25 

 

 

 

4 

             

 

Naturvärden och grönstruktur 

Planområdet består till stor del av naturmark med kuperad och blockrik skogs-
mark samt öppen mark med gräs och solitära träd. 

Länsstyrelsen anser att kommunen på ett bra sätt har planlagt och tagit till vara 
området utifrån befintliga värden och förhållanden. Hänsyn har tagits till sprid-
ningskorridorer. 

Nuvarande allmän plats med bollplan och lekplats flyttas och regleras inom plan-
området och träden skyddas med planbestämmelser. 

Den pågående naturvärdesinventeringen bör redovisas till detaljplanens gransk-
ning. 

Trafik och kommunikation 

In- och utfart till skolbyggnaden kommer att ske från Banérsgatan i planområdets 
västra kant. Bil- och cykelparkering, hämtning/lämning och lastning och lossning 
till föreslagen förskola ska ske inom fastigheten. 

Länsstyrelsen erinrar om vikten av att gång/cykelstråk kan anslutas till planområ-
det för en trygg och säker skolväg. Kommunen redovisar tankar om detta i plan-
beskrivningen. 

Buller 

En bullerberäkning redovisas i planhandlingarna. Prognosår är 2040 och buller 
från Växjövägen och Södra stambanan ingår i beräkningen. Kommunen utgår 
från Naturvårdsverkets riktvärden om 50 dBA vid ytor avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet och 55 dBA vid övriga vistelseytor. Riktvärden för ekviva-
lenta ljudnivå och maximal ljudnivå för bostäder klaras vid alla beräkningspunk-
ter. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens bullerhantering. 

Tillgång till friytor och barnperspektiv 

Enligt Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga!” (2015) kan markens 
disposition behöva klargöras med mer detaljerade bestämmelser, till exempel 
byggnadens placering eller var det är förbjudet eller tillåtet med parkering, last-
ning och lossning och var det ska vara friytor. 

I det aktuella planförslaget uppnås Boverkets rekommendationer om tillräckligt 
stor friyta för förskolor med god marginal. Barns möjlighet till en bra utemiljö med 
lek och pedagogisk verksamhet uppfylls genom detaljplanen. 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har genomförts och bilagts handlingarna. Om planerade 
byggnader förutsätts uppföras med ett till två plan utan källare bedöms grund-
läggning kunna ske genom plattgrundläggning på ett lager av packad fyllning av 
grus ovan den naturligt förekommande friktionsjorden, förutsatt att all jord med 
organiskt innehåll schaktats bort. 

Masshantering 

Länsstyrelsen anser att kommunen till granskningen ska redovisa översiktligt hur 
massbalansen ser ut inom området. 
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KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken 

Behovsbedömningen ersätts sedan 1 januari 2018 av undersökning om bety-
dande miljöpåverkan. Dvs. för detaljplaner som har påbörjats efter detta datum. 

Kommunen har i en behovsbedömning/undersökning, enligt kriterierna i bilaga 4 
till MKB-förordningen/ Miljöbedömningsförordning (2017:966), kommit fram till att 
ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande mil-
jöpåverkan. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbedöm-
ningen. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom plan-
området. 

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 fornminnes-registret 
(FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 §) erfordras inte men om 
fornlämningar påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 

Planområdet ligger ca 300 m öster om Södra stambanan som är av riksintresse 
för kommunikationer. 

Riksintresset påverkas inte av planförslaget. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
Miljöbalken följs t.ex. kommenteras i planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen konstaterar att det framgår av planbeskrivningen att MKN för Leka-
rydsån och Alvestaåsen inte kommer påverkas då fördröjning kommer att ske 
inom området. Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring påverkan kopplat till 
föroreningar. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Översvämning klimatanpassning 

Av DHI:s skyfallskartering (2014) redovisas att det inom planområdet finns mark-
områden där vatten kan ansamlas vid kraftiga skyfall.  

Plankartans planbestämmelse m1 Fördröjningsmagasin för dagvatten ska di-
mensioneras för 29 m3 per 1000 m2 hårdgjord yta inom fastigheten, kan kopplas 
till översvämningsrisken. 
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Kommentar: 

Rapporten för den översiktliga naturvärdesinventering som håller på att tas fram 
för Moheda tätort har inte färdigställts och kan därmed inte hänvisas till i gransk-
ningshandlingarna. Platsinventeringarna är emellertid klara och artfynd har redo-
visats i artportalen. Informationen om registrerade fynd det aktuella området har 
förtydligats i planbeskrivningen. 

Som Länsstyrelsen nämner redovisas tankar i planbeskrivningen om gång- och 
cykelväg för en säker skolväg. I granskningshandlingarna har planerna kring tra-
fikåtgärder utvecklats.  

Angående masshantering och massbalans kommer massor uppstå under bygg-
nationen. Då masshanteringen är en genomförandefråga är bedömningen att 
frågan inte bör utredas i samband med detaljplanen. Möjliga alternativ kan till 
exempel vara att använda massor till en ny pulkabacke för att ersätta den befint-
liga inom området, och/eller att deponera massor.   

I planbeskrivningen har MKN för vatten har tydliggjorts avseende påverkan kopp-
lat till föroreningar. 

 

Värends räddningstjänst 

Värends räddningstjänst framför i sitt yttrande att byggnaderna ska vara lätt till-
gängliga för utryckningsfordon. Fordonen ska kunna framföras åtminstone 50 
meter från byggnadernas entréer. För att underlätta eventuella släckinsatser i tak 
mm rekommenderas att en av byggnadens fasader är tillgänglig för räddnings-
tjänstens höjdfordon. Eventuella bommar inom området ska vara öppningsbara 
för räddningstjänsten m fl. 

I yttrandet framför räddningstjänsten även synpunkter om brandvattenförsörj-
ningen. Räddningstjänstens bedömer brandvattenbehov till 1200 l/min per 
brandpost. Befintliga brandposter på Repslagaregatan och Klockmakaregatan 
bör kunna nyttjas vid en brand inom planområdet under förutsättning att de upp-
fyller brandvattenbehovet.  

Räddningstjänsten skriver att Alvesta kommun bör kontrollera befintliga brand-
poster omkring området med avseende på flöde och tryck. Information om 
brandposterna bör finnas som underlag till bygglovet. 

Kommentar: 

Det bedöms finnas god framkomlighet för utryckningsfordon vid planerad för-
skola, med möjligheter till uppställningsplatser inom 50 m från förskolebyggna-
dens entréer, antingen vid Banérsgatan och angöringsytor inom förskolefastig-
heten eller vid gångvägar inom parkområdet öster om planerad förskola. 

Baserat på teoretiska beräkningar är bedömningen är att brandposten vid Rep-
slagaregatan kan leverera ca 1200 liter vatten per minut och brandposten vid 
Klockmakaregatan knappt 600 liter per minut.  

Planbeskrivningen har kompletterats med denna information.  
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Lantmäteriet 

I yttrandet framför Lantmäteriet att det ser det ut som att ledningsrätterna går in 
på kvartersmarken med en liten marginal utmed Banérsgatan. Lantmäteriet anser 
att det kan vara lämpligt att använda ett u-område eller att det beaktas under 
fastighetsrättsliga frågor. 

Kommentar: 

Ledningsrätten har till granskningen uppmärksammats i planbeskrivningen och 
reglerats som u-område i plankartan. 

 

Nämnden för myndighetsutövning 

Nämnden för myndighetsutövning vill lyfta att det är viktigt att ta i beaktande den 
eventuella bullerstörning som förskolans verksamhet kan utgöra för närboende. 
Då är det framförallt ”buller” som barnen kan ge upphov till samt buller från ökad 
trafik till och från förskolan som avses. Det blir då viktigt att lägga den huvudsak-
liga förskolegården så att den inte ligger i direkt anslutning till de närliggande 
bostäderna. Avseende denna fråga hänvisar nämnden till rättsfall 2016-M 4876 i 
Mark- och miljööverdomstolen. I övrigt har nämnden för myndighetsutövning 
inget att yttra på samrådshandlingen.  

Kommentar: 

Byggrätten begränsas till den nordvästra delen av området för skoländamål, vil-
ket är den del som ligger närmst bostäder. Det innebär att den huvudsakliga för-
skolegården bedöms komma att vara belägen i det kuperade skogspartiet i den 
södra delen av förskolefastigheten samt i den östra delen av förskolefastigheten, 
och därmed inte i direkt anslutning till de närliggande bostäderna. Dessutom 
skiljs bostadsfastigheter och förskolefastigheten av med mellanliggande gatu- 
och parkmark. Bedömningen är därmed att förskolans verksamhet inte kommer 
utgöra någon betydande bullerstörning för närboende. Detta har förtydligats i 
planbeskrivningen.  

 

Personal Mohedaskolan 

Personal vid Mohedaskolan har lämnat ett yttrande där de framför följande syn-
punkter på planförslaget: 

Skolgårdsyta  
Personalen framför att ytan som planeras för förskola används flitigt av deras 
elever. De upplever redan idag att skolgården är alldeles för liten. I och med att 
ca 10000 km2 kommer bli inhägnad till förskolan, och den tänkta gemensamma 
lekplatsen för allmänheten inte kommer räknas som skolgård anser de att det 
inte kommer finnas utrymme för den rastverksamhet skolan har behov av.  

Trafiksituationen  
För att skolbarnen ska kunna få en säker väg till och från skolan ställer persona-
len sig starkt kritiska till att placera en förskola med 7 avdelningar på den aktuella 
platsen. De framför att det redan idag är det kaos vid vissa klockslag, och menar 
att transport till och från förskolan kommer förvärra den redan idag farliga trafiksi-
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tuationen runt skolan. I yttrandet framför de vikten av att kunna garantera att de 
elever som tar sig till och från skolan på egen hand ska kunna göra det tryggt och 
säkert, vilket de tror kan bli svårt om förskolan byggs på tänkt plats. De påpekar 
också att trafik till och från det nya biblioteket på Mohedaskolans framsida utmed 
Banérsgatan också tillkommer framöver. 

Slitage på miljön 
Personalen framför att marken redan idag är rejält “sliten” och upptrampad. Ännu 
fler barn och elever på samma yta anser de kommer förvärra detta ytterligare. 

Avsaknad av miljöombyte 
I yttrandet framförs att förskolans placering kommer innebära att barnen/eleverna 
kommer befinna sig i samma närmiljö från 1 års ålder tills de slutar 9:an. Perso-
nalen ser detta som en stor nackdel, då de menar att det kan vara bra med mil-
jöombyte och möjlighet att upptäcka nya lekställen och miljöer när de börjar sko-
lan. 

Kommentar: 

Det område som i detaljplanen avsätts som allmän platsmark – park och natur är 
tänkt att kunna nyttjas av elever vid Mohedaskolan som kompletterande utemiljö 
utöver den friyta som finns inom skolfastigheten. Det finns ett pågående arbete 
inom kommunen för att iordningställa lekutrustning inom detta område som ele-
ver vid Mohedaskolan ska kunna nyttja under raster. Detta projekt ligger emeller-
tid utanför planarbetet, så detaljplanen avser endast att säkerställa möjligheten 
att anlägga dessa lekmiljöer. För fler frågor om utvecklingen av lekutrustning för 
Mohedaskolan hänvisas till utbildningsförvaltningen. 

Att ytor som planläggs som allmän plats inte kommer tillhöra skolfastigheten och 
därmed även kommer kunna nyttjas av allmänhet bedöms inte innebära någon 
förändring från nuläge.  

Den friyta som finns inom Mohedaskolans fastighet och den kompletterande 
utemiljö som finns tillgänglig i anslutning till Mohedaskolan bedöms gott och väl 
ge förutsättningar till tillräckligt stor utemiljö. Med hänsyn till pågående ombygg-
nationer inom Mohedaskolans fastighet och planerad ny förskola bedöms till-
gången till friyta vara 49 kvm/barn inom skolgården och med kompletterande 
allmänna grönytor och skogspartier som bevaras norr om Tallvägen ytterligare 43 
kvm/barn (beräknat med hänsyn till att även förskolebarnen kan komma att vistas 
i området). Boverkets riktlinjer för friyta för grundskola åk 1-6 är 30 kvm/barn och 
i förskola 40 kvm/barn, vilket alltså uppfylls gott och väl i området. Riktlinjerna är 
bland annat baserade på att ge förutsättningar för ett varierat innehåll i friytan 
samt vad utemiljön bör tåla för att inte utsättas för allt för omfattande slitage.   

Då det bedöms finnas goda förutsättningar för tillräcklig storlek på friyta, kan 
eventuella brister i utemiljön bero mer på innehåll och utnyttjandet av yta. Planer 
på eventuell utveckling av skolans utemiljö hanteras emellertid inte i den aktuella 
detaljplanen. Även här hänvisas till utbildningsförvaltningen. 

Avseende frågor om trafiksituationen har granskningshandlingarna kompletterats 
med mer detaljer kring hur trafiken utmed Banérsgatan avses regleras för att sä-
kerställa god trafiksäkerhet. Åtgärder inkluderar enkelriktning av Banérsgatan 
mellan Repslagaregatan och Tallvägen samt gång- och cykelväg utmed 
Banérsgatan. Planhandlingarna har också kompletterats med mer översiktlig in-
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formation om trafik och parkeringsmöjligheter vid skola och förskola för att ge en 
tydligare helhetsbild. 

Fråga om avsaknad av miljöombyte är en fråga som ligger utanför vad detaljpla-
nen kan hantera. För frågor om detta hänvisas istället till utbildningsförvaltningen. 

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägarna skriver att de inte har några större synpunkter på att det even-
tuellt kommer byggas en ny förskola på östra sidan av Moheda enligt förslag till 
detaljplan. De skriver att det är viktigt för samhället och säkert mer kostandseffek-
tivt än de paviljonger som hyrts för skol- och förskoleverksamheten i många år.  

Fastighetsägarna tror att placeringen av byggnader enligt samrådsförslaget 
kommer påverka andra fastigheter i anslutning till förskolan betydligt mer än de-
ras egen. Men de vill ha ett förtydligande vad som gäller vid området i anslutning 
till deras fastighet (enligt karta bifogad i yttrandet) avseende möjlighet till bygg-
nation. Fastighetsägarna vill veta hur nära eventuella byggnader och komple-
mentbyggnader kan komma deras fastighet.  

Kommentar: 

Fastighetsägarna har fått ett skriftligt förtydligande om hur marken i anslutning till 
deras fastighet regleras samt på vilket avstånd från deras fastighet som byggna-
der och komplementbyggnader kan komma att uppföras enligt samrådsförslaget. 
Granskningsförslaget har inte inneburit några förändringar kring detta.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägarna framför i yttrandet att de är positiva till att det planeras en per-
manent förskola, vilket är praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt i förhållande till de 
tillfälliga paviljongerna. De påpekar att många yngre par flyttar till Moheda för det 
lugna läget och de fantastiska skolmiljöerna med skog och grönytor och närhet till 
större orter. 

Vidare framför fastighetsägarna att de tycker det är tråkigt att förskolan planeras 
byggas på grönområdet mellan deras tomt och Mohedaskolan eftersom grönom-
rådet utnyttjas mycket av både skolan och fritidsverksamheten. De påpekar att 
även om det finns riktlinjer som visar på att det finns tillräckligt med yta för skol-
gård vid Mohedaskolan, så är Moheda inget storstadsområde. Därmed räcker 
inte minsta möjliga yta på en grusplan för rastverksamheten utan de härliga 
skogsmiljöerna bör bevaras som rastmiljö. Utanför skoltid används grönområdet 
av föreningar och enskilda, både under sommar och vinter, för aktiviteter som 
fotboll, brännboll, lek och pulkaåkning.  

Fastighetsägarna påpekar även att den befintliga lekplatsen är ett ”tillhåll” för 
ungdomar på kväller och helger, där det används alkohol, droger och bedrivs 
skadegörelse. Förelagen byggnation menar fastighetsägarna kommer att mini-
mera insynen från närboende och förbipasserade. Fastighetsägarna skriver att 
de brukar säga ifrån när saker och ting inte går rätt till och att de då har fått skräp 
inslängt på tomten och ungdomar som slår och bankar på huset nattetid. Av den 
andelningen vill de inte ha någon passage mellan deras tomt och den planerade 
förskolan.  
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I yttrandet framförs oro över trafiksituationen. Fastighetsägarna anser att situat-
ionen vid korsningen Banérsgatan/Repslagaregatan är riktigt dålig nu och att en 
utökad cykelväg kommer att göra det trängre. Med en tillkommande förskola med 
120 förskolebarn och personal som ska passera och parkera, plus alla skolung-
domar som kommer på cykel och till fots så anser fastighetsägarna att det måste 
ske en ändring av trafikflödet. Dessutom passerar tung trafik som ska till och från 
Moheda järnhandel, skolan och den framtida förskolan. Fastighetsägarna skriver 
att de då inte vill vara ansvariga för trafiksäkerheten i området.  

Slutligen framför fastighetsägarna att de tycker det är bättre att placera förskolan 
i området norr om Långagård. De menar att det där finns parkering, grönytor, ett 
närliggande skogsområde, en stor grusplan som inte används av föreningar eller 
skola samt en sporthall som kan användas för aktiviteter som avslutningar och 
luciafirande. Långagårds förskola ligger nära för samordning av personal, aktivi-
teter och annat. Trafiken genom centrum anser inte fastighetsägarna vara något 
problem då alla ändå ska köra och lämna sina barn för att sedan köra vidare till 
sina jobb. Om trafiken däremot ska kanaliseras till smågator blir situationen en 
helt annan. 

Kommentar: 

Den friyta som finns inom Mohedaskolans fastighet och den kompletterande 
utemiljö som finns tillgänglig i anslutning till Mohedaskolan bedöms gott och väl 
ge förutsättningar till bra lekmiljöer av god storlek. Det är med stor marginal som 
tillgänglig utemiljö överstiger Boverkets riktlinjer om 30 kvm/barn i åk 1-6 och 40 
kvm/barn i förskola, där Mohedaskolan bedöms ha tillgång till ca 49 kvm/barn 
inom skolgården och ytterligare 43 kvm/barn med kompletterande allmänna 
grönytor och skogspartier som bevaras norr om Tallvägen (beräknat med hänsyn 
till att även förskolebarnen kan komma att vistas i området). Stora delar av 
skogsmiljöerna kommer fortsatt vara tillgängliga för skoleleverna. Allmänhetens 
möjligheter att nyttja park- och naturmiljöer kommer kvarstå i de delar som inte 
avsätts för förskola. Ett pågående projekt finns för att ersätta befintliga lek- och 
aktivitetsmiljöer med ny lekutrustning som både skola och allmänhet kommer 
kunna nyttja. Kommunens bedömning dessa satsningar kommer utveckla park-
områdets standard, vilket kan leda till minskad risk för vandalisering.     

I granskningshandlingarna till detaljplanen har det förtydligats om planerna på 
åtgärder för att förbättra trafiksituationen och säkerställa en säker skolväg. Åt-
gärder avser gång- och cykelväg utmed Banérsgatan med samt enkelriktning av 
Banérsgatan mellan Repslagaregatan och Tallvägen. Planhandlingarna har 
också kompletterats med mer översiktlig information om trafik och parkeringsmöj-
ligheter vid skola och förskola för att ge en tydligare helhetsbild. 

Det bedöms också positivt att möjliggöra att förskoleverksamheten får en större 
spridning över orten för att fler boende i Moheda ska ha nära till förskola. Den 
aktuella placeringen har även fördelar i form av naturrika omgivningar med höga 
lekkvaliteter och möjligheten att samutnyttja funktioner och lokaler med skolan. 

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägaren ställer sig negativ till den planerade förskolan och framför föl-
jande synpunkter i sitt yttrande: 
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Placering 
Fastighetsägaren vill veta vilka vinster det finns med att förlägga den nya försko-
lan i anslutning till Mohedaskolan sett ur förskolebarnens perspektiv. Frågor ställs 
om vilka fördelar det finns för de små barnen att samsas på samma yta som de 
större skolbarnen samt hur stora möjligheter finns det för förskolan att använda 
de gemensamma ytorna såsom ytan för lek i den nya detaljplanen, utan att be-
höva begränsa verksamheten när de större skolbarnen vill använda samma yta. 

Vidare framför fastighetsägaren att det på området för den tidigare Vegbyskolan 
finns stora möjligheter som mycket väl uppfyller kraven och ger möjligheter for 
förskolans verksamhet utan att påverka skolverksamheten. Där finns en säker 
trafikmiljö, tillgång till utomhusytor för pedagogisk verksamhet och lek samt en 
sporthall för verksamhetens behov av inomhusaktiviteter. 

Trafik 
Gällande trafiksituationen beskriver fastighetsägaren att det i det aktuella områ-
det redan idag finns stora problem med många risker, samt att farliga situationer 
uppstår nästan dagligen. Personbilar, varutransporter, bussar, A-traktorer, cyklis-
ter och gående är idag hänvisade till samma vägar. Vid vissa tider, främst mor-
gon/eftermiddag när skolverksamheten börjar/slutar, innebär detta stora trafikre-
laterade risker. Fastighetsägaren listar flera exempel då trafikolyckor har varit 
nära att inträffa i korsningen Repslagaregatan/Banérgatan, några där barn har 
varit nära på att bli skadade.  

Om den planerade förskolan genomförs menar fastighetsägaren att situationen 
kommer bli än värre på grund av ytterligare biltrafik, så att trafiksituationen blir 
ohållbar. Fastighetsägaren ställer därför krav på en utredning av trafiksituationen 
där det framgår hur många fordon passerar platsen vid vilka tider idag och mer 
detaljer hur dagens risker för barnen skall minimeras och hur en säker skolväg 
skall säkerställas. 

Försämrat fastighetsvärde 
I yttrandet framför fastighetsägaren att kraftigt ökad trafik och verksamhet i an-
slutning till hans fastighet riskerar att påverka fastighetsvärdet negativt. Förskole-
verksamhet för 120 barn som pågår året runt innebär stor påverkan på omgi-
vande miljö. Både med anledning av uteverksamheten då barn hörs när de är 
utomhus och på grund av de många fordon som används vid hämtning och läm-
ning, då merparten av dagens föräldrar kör sina barn till förskolan.  

Avseende detta vill fastighetsägaren ha svar på hur många fordon passerar plat-
sen vid vilka tider idag samt mer detaljer på hur angöringsytan till förskolan skall 
utformas och hur varutransporterna ska hanteras. Vid gemensamma aktiviteter 
som personal- och föräldramöten och luciafirande vill han veta hur trafik och par-
kering ska hanteras. Fastighetsägaren vill även att buller och miljöpåverkan på 
min fastighet utreds och redovisas.  

I yttrandet tas även de översvämningsrisker som redovisats i samrådshandling-
arna upp. Fastighetsägaren vill veta hur byggnationen av förskolan kommer att 
påverka översvämningsriskerna vid hans fastighet och påpekar att hans trädgård 
redan idag påverkas av översvämning av vatten från gatan.  

Fastighetsägaren anser att, utöver ovan nämnda punkter, kommer värdet på 
hans fastighet påverkas negativt av förändringen av den omgivande miljön som 
idag utgörs av ett grönområde med fri sikt och närhet till naturmiljö.   
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Kommentar: 

Avseende frågan om vinster av placeringen ur förskolebarnens perspektiv bedö-
mer kommunen att det finns goda förutsättningar för lek- och rekreationsmiljöer 
för både skola och förskola inom och i anslutning till planområdet. Utöver detta 
finns det god närhet till det större rekreationsområdet vid elljusspåret. Hur skol- 
och förskoleverksamhet kommer nyttja gröna miljöer utanför den egna skol- och 
förskolegården hanteras emellertid inte i detaljplanen.  

Det bedöms också positivt att möjliggöra en större spridning av förskoleverksam-
heten över orten för att ge förutsättningar att fler boende i Moheda får nära till 
förskola och kan gå/cykla dit, vilket även är positivt ur barnens perspektiv. 

I granskningshandlingarna till detaljplanen har det förtydligats om planerna på 
åtgärder för att förbättra trafiksituationen och säkerställa en säker skolväg. Åt-
gärder avser gång- och cykelväg utmed Banérsgatan med samt enkelriktning av 
Banérsgatan mellan Repslagaregatan och Tallvägen. En trafikmätning har utförts 
vid Banérsgatan under mitten av januari 2019. Mätningen visar på en bedömd 
årsdygnstrafik på ca 350 fordon utmed gatan, vilket inte bedöms vara för höga 
trafikmängder i förhållande till gatans dimension och inte heller bedöms kräva 
åtgärder. Förskolan kan komma att bidra med en viss trafikökning i området, men 
med förseslagen enkelriktning bedöms samt pågående ombyggnationer vid 
Mohedaskolan med en ny angöring i den södra delen av skolfastigheten, bedöms 
trafiken till skola och förskola komma att fördelas med ett jämnare flöde av trafik 
via Replagaregatan-Banérsgatan-Skolgatan samt via Bäckvägen/Bäckvägen-
Skolgatan. 

Utvecklingen av ny förskola i området tillhör normal tätortsutveckling och bedöms 
inte medföra betydande påverkan på fastighetsvärde. Utvecklingen är dessutom 
att förvänta baserat på de riktlinjer för markanvändningen som fastställts i den 
fördjupade översiktsplanen för Moheda (antagen av Kommunfullmäktige 2014-
10-28 § 82). Konsekvenser för specifika fastigheter redovisas i planbeskrivningen 
under avsnittet Genomförande. Då den större delen av utemiljön för förskolan 
planeras förläggas i den södra och östra delen av förskolefastigheten, och där-
med riktat mot allmän platsmark och skola, bedöms inte störningar vid bostads-
fastigheterna från ljudet av lekande barn öka betydande i jämförelse med nuläge. 
Med de åtgärder som ovan beskrivits för trafiken bedöms inte trafikbuller öka vid 
bostadsfastigheter.  

Utformningen av förskolans angöringsyta regleras inte i detaljplanen. Emellertid 
har granskningshandlingarna kompletterats med skisser över möjliga utform-
ningsalternativ av angöringsytan för att säkerställa att behovet av parkeringsplat-
ser och angöring för varutransporter går att uppfylla. Handlingarna har också 
kompletterats med mer översiktlig information om trafik och parkeringsmöjligheter 
vid skola och förskola för att ge en tydligare helhetsbild.  

I detaljplanen ställs krav på fördröjning av dagvatten inom förskolefastigheten, 
bland annat i syfte att inte påverka översvämningsrisk i områden och fastigheter 
nedströms. De befintliga problem som tagits upp i yttrandet om att vatten från 
gatan rinner in på fastigheten har vidarebefordrats till kommunens tekniska en-
het. I granskningshandlingarna har planerna kring fördröjningsåtgärder inom all-
män platsmark utvecklats, vilket också ska minska risk för påverkan av fastighet-
er nedströms.  
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Mohedabo NN 

Mohedabon skriver i sitt yttrande att det är bra att förskolan inte planeras place-
ras intill Långagård, då det är positivt att kunna välja förskola till sitt barn. Det 
som framförs som negativt i yttrandet om planförslaget är att pulkabacken i sko-
gen på den aktuella platsen försvinner. Pulkabacken anses vara värdefull. 
Mohedabon nämner att det planeras en ny pulkabacke där de befintliga pavil-
jongerna står, men att det är oslagbart att kunna behålla den naturliga backe som 
redan finns i skogen.  

Vidare tar Mohedabon upp att skogspartiet mot Granvägen har utsatts mycket 
hårt slitage av all lek, så att marken är helt brun och sliten och området inte kan 
kallas skog längre. Norr om Tallvägen påpekas dock att skogen fortfarande har 
grön mark, men att även denna skog börjar bli sliten. Mohedabon anser att detta 
område är värdefullt för elevernas lek i skog och kuperad natur och att det inte är 
lämpligt att fler barn kommer ha denna skog som lekområde.   

Slutligen föreslår Mohedabon att den nya förskolan bör byggas i det nya området 
Moheda-Ryd, villagatan mot Västregård. Det föreslås även att stora stenar spa-
ras och läggs på skolgården för att skapa lekmiljöer, så som gjordes mot Bäck-
vägen vid förra tillbyggnaden.  

Kommentar: 

Kommunen bedömder det aktuella området som lämpligt för förskoleverksamhet 
och att det finns flera fördelar med att förlägga förskolan på den aktuella platsen 
jämfört med en placering i samhällets ytterkanter. Fördelar är bland annat det 
centrala läget, de naturrika omgivningarna med höga lekkvaliteter och möjlighet-
en att samutnyttja funktioner och lokaler med skolan. Intresset att omvandla det 
aktuella området till mark för förskola bedöms i detta fall väga tyngre än att be-
vara den naturliga pulkabacken. Det bedöms finnas möjligheter att återskapa en 
pulkabacke i närområdet, t ex genom att använda massor som uppkommer un-
der byggnationen.  

De grönytor som finns inom och i anslutning till skolans och den planerade för-
skolans fastigheter bedöms gott och väl kunna inrymma det antal barn som skola 
och förskola är dimensionerade för utan att öka slitaget betydande. Ytorna övers-
tiger med god marginal de riktlinjer som Boverket rekommenderar avseende 
friyta/barn, vilka bland annat bygger på vad utemiljöerna bör tåla för att inte utsät-
tas för alltför omfattande slitage. Stora delar av de kuperade skogspartierna be-
varas allmänt tillgängliga och kommer på så sätt kunna nyttjas både av elever vid 
skolan och barn vid förskolan.  

 

Mohedabo NN 

Mohedabon beskriver planerna om den nya förskolan som idioti och att kommu-
nen måste tänka färdigt innan byggnationen startar.  

Området beskrivs i yttrandet vara ett värdefullt grönområde och lekområde med 
pulkabacke. Hon menar att det nästan är det enda som finns kvar för barnen på 
den östra sidan av samhället, eftersom det inte satsas några pengar på ordent-
liga lekparker eller miljöer där barn kan vistas utanför skola och förskola. 
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Mohedabon påpekar att förskolans område inte kommer vara tillgängligt för all-
mänhet när det behövs, då det inte blir tillgängligt före kl 18 på dagarna. I yttran-
det ställs även en fråga om var mellanstadieeleverna ska få vara då de mer eller 
mindre är hänvisade till detta område idag.  

Vidare lyfts trafiksituationen och Mohedabon menar att det kommer bli mer pro-
blematiskt än idag, både ur framkomlighetsperspektiv och ur trafiksäkerhetsper-
spektiv. Hon anser att det finns för lite plats för att parkera eller hämta och lämna 
och att föräldrar inte kommer gå för att hämta och lämna. Detta kommer leda till 
parkering utmed alla gator, vilket i kombination med många lekande barn blir far-
ligt då sikten försämras. Att enkelrikta vägen ser fastighetsägaren inte som lös-
ning då det påverkar de som bor på denna sida samhället negativt med längre 
körsträckor. Mohedabon undrar också var besökarna till biblioteket ska parkera 
när biblioteket flyttar till Mohedaskolan. 

Att platsen för återvinningsstationen nyligen har asfalterats påpekar Mohedabon 
var helt bortkastade pengar, när den ändå planeras rivas upp. En fråga ställs 
också om hur smidigt det kommer bli att återvinna när allt ska vara enkelriktat.  

Mohedabon ifrågasätter om man vill att barnen ska behöva vara på ett och 
samma område från 1 års ålder tills de slutar skolan.  

Slutligen ber Mohedabon kommunen att inte förlägga allt till den östra sidan av 
Moheda då det redan är kaos. Istället föreslås att bygga ett större förskoleom-
råde på Vegby där det finns parkeringsmöjligheter, ytor att röra sig på och dessu-
tom en gymnastiksal som förskolebarn kan nyttja för aktiviteter. Dessutom före-
slås att satsa på att göra grönområdet runt skolan ännu mer attraktivt med fler 
aktivitetsalternativ.  

Kommentar: 

Ett genomförande av planförslaget innebär att den del av grönområdet som fort-
satt kommer vara allmänt tillgängligt blir mindre till ytan i syfte att uppföra en för-
skola, men ett större område kommer fortfarande bevaras som allmänt tillgänglig 
park- och naturmark. I den parkmiljö som bevaras finns det möjlighet att investera 
i nya lek- och aktivitetsytor. Kommunen har ett pågående projekt att uppföra ny 
lekutrustning på platsen. Avsikten är att park- och naturområdet ska kunna nytt-
jas både av allmänhet och skola. Det kan också finnas möjligheter att återskapa 
en pulkabacke i närområdet, till exempel genom att använda massor som upp-
kommer under byggnationen av förskolan.  

I granskningshandlingarna till detaljplanen har det förtydligats om planerna på 
åtgärder för att förbättra trafiksituationen och säkerställa en säker skolväg. Åt-
gärder avser gång- och cykelväg utmed Banérsgatan med samt enkelriktning av 
Banérsgatan mellan Repslagaregatan och Tallvägen. Planerna på enkelriktning 
bedöms inte påverka körsträckor i betydande omfattning. Planhandlingarna har 
också kompletterats med mer översiktlig information om trafik och parkeringsmöj-
ligheter vid skola och förskola för att ge en tydligare helhetsbild.  

FTI sköter återvinningsstationen i området och har, som nämns i yttrandet, nylig-
en asfalterat denna. Kommunen hade vid tidpunkten för asfaltering tyvärr inte 
hunnit informera FTI om planerna på förskolan. Genomförandet av detaljplanen 
beräknas dock ligga några år fram i tiden och behovet av en väl fungerande åter-
vinningsstation kommer kvarstå fram till dess. Att delar av Banérsgatan planeras 
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enkelriktas bedöms inte innebära någon betydande svårighet för att besöka en 
återvinningsstation. Dessutom kommer återvinningstationen vid genomförandet 
av detaljplanen förläggas till en annan plats i närområdet och det är troligt att den 
nya placeringen inte kommer påverkas av enkelriktningen av gatan. 

Frågan avseende att barn kan komma att vistas i samma område i under tiden i 
förskola och grundskola är en fråga som ligger utanför vad detaljplanen kan han-
tera. För frågor om detta hänvisas istället till utbildningsförvaltningen.  

Investeringar i grönområdet runt skolan hanteras inte i detaljplanen, men möjlig-
heter för lek- och aktivitetsytor inom allmän plats möjliggörs. Kommunen har ett 
pågående projekt avseende att uppföra ny lekutrustning inom allmän plats, som 
skolan också ska kunna nyttja. För fler synpunkter om investeringar i skolans 
utemiljö hänvisas till utbilningsförvaltningen.    

 

Mohedabo NN 

Mohedabon ser positivt på att det planeras för en permanent förskola men anser 
att placeringen inte är lämplig för en förskola. Som anledning hänvisar Moheda-
bon till trafiksituationen på Banérsgatan och Klockmakarevägen, men framförallt 
också möjligheterna till lek för skolbarnen på ett skolgårdsområde med skog och 
lekytor. I yttrandet hänvisas till ett ortofoto som visar skolgårdsområdets minsk-
ning från 2008 fram tills idag samt med hänsyn till pågående byggnationer vid 
Mohedaskolan och till planförslaget för ny förskola. Samtidigt som ytorna minskar 
påpekas också att antalet barn på skolan har ökat.  

Mohedabon anser att det borde finnas andra lösningar på behovet av en perma-
nent förskola än att förtäta skolområdet. En placering av förskolan i samhällets 
ytterkanter, istället för inne i befintlig bebyggelse, borde även ge större möjlighet-
er för tillgång till utemiljöer utanför förskolegården. 

Kommentar: 

I granskningshandlingarna till detaljplanen har planerna på åtgärder för att för-
bättra trafiksituationen i området utvecklats och förtydligats. Området bedöms ha 
goda möjligheter att inrymma både skola och förskola och samtidigt erbjuda stora 
grönytor för lek och utevistelse, både inom och i anslutning till skol- och förskole-
fastigheten. Det stämmer att utvecklingen av skolområdet har lett till minskad 
andel friyta, men då storleken på skolområdet redan från början varit väl tilltaget 
bedöms det fortsatt efter förändringarna god tillgång på utemiljö i förhållande till 
antalet barn och elever. Dessutom ligger området med nära avstånd till större 
skogs- och rekreationsområden i Moheda.  

Med anledning av de goda förutsättningarna för utemiljö och med hänsyn till att 
placeringen ger fördelar i form av bra gång-, cykel och kollektivtrafikförbindeler, 
närmre placering till fler bostäder i och med större spridning av förskoleverksam-
heten på orten, samt samutnyttjandemöjligheter med skolan, bedömer kommu-
nen placeringen som lämplig för en förskola.     
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Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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