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Ändring av detaljplan M4 för del av Moheda-Ryd 
1:54 i Moheda tätort 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2020-05-13 – 2020-06-03. Under 
samrådstiden har 11 yttranden utan synpunkter och 2 yttranden med synpunkter 
inkommit.  

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört planens omfattning, utfarts-
förbud, MKN för vatten m.m.  

Inkomna synpunkter har inte föranlett några förändringar av planhandlingarna.  

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts.  

 

PLANENS SYFTE 

Ändringen av detaljplan M4 syftar till att minska den prickade marken för att öka 
byggrätten för komplementbyggnader, plusmark, på fastigheten Moheda-Ryd 
1:54. Detta för att möjliggöra byggnation av garage och bostadskomplementbygg-
nader. Föreslagen reglering innebär endast förändring för nämnd fastighet.  

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2020-05-13 – 2020-06-03. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Central-
plan 1, Alvesta, på Biblioteket i Moheda och på kommunens webbplats www.al-
vesta.se/planer.  

Missiv har skickats till fastighetsägare som inte direkt angränsar eller finns inom 
planområdet. Fullständiga handlingar har skickats till övriga. 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Polisen 

Wexnet AB 

E.ON 

http://www.alvesta.se/planer
http://www.alvesta.se/planer
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Värends Räddningstjänst 

Fastighetsägare 1 

Fastighetsägare 2  

Fastighetsägare 3 

Fastighetsägare 4 

Fastighetsägare 5 

Fastighetsägare 6 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Lantmäteriet 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Länsstyrelsen har i princip inga synpunkter på planförslaget som syftar till att öka 
byggrätten närmare vägen för en enskild fastighet. En önskan om att bygga när-
mare gatan kan dock tendera att spridas i närområdet. Länsstyrelsen ser här att 
det vore önskvärt att ta ett större helhetsgrepp för området där fler fastigheter in-
går i en ny detaljplan.  

Länsstyrelsen anser att redovisningen i planbeskrivningen är mycket kortfattad 
och med fördel kunde ha utvecklats för att bli mer tydlig. Inga överprövningsfrå-
gor eller skyddade objekt berörs. Det är angeläget att utfarter samt möjlighet till 
god sikt ses över närmare. Den utökade byggrätten bör av siktskäl inte omfatta 
tomtens södra del. Miljökvalitetsnormer för vatten är bristfälligt redovisat. 

Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL) 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Påverkas inte av planförslaget. 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Av planhandlingarna ska det enligt 5 kap. Miljöbalken framgå hur gällande miljö-
kvalitetsnormer följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen.  

Länsstyrelsen konstaterar att kommunens redovisning är väldigt kortfattad. Det 
saknas t.ex. en motivering till varför planförslaget inte kommer påverka MKN för 
vatten, samt en uppgift om vilket vatten som är recipient.  
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HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH 
EROSION 

Påverkas inte av planförslaget.   

Kommentar  

Området för ändringen är ca 180 m2 vilken möjliggör för byggnation av komple-
mentbyggnad. Den mängd hårdgjord yta som kan tillkomma är försumbar i sam-
manhanget och utgör ingen påverkan på MKN för vatten.  

Lantmäterimyndigheten 

Plankarta 

Enligt Boverkets råd kring ändring av detaljplaner ska endast en plankarta finnas 
och ändringarna ska då göras i den befintliga plankartan. Handlingarna kan nu 
missleda i denna del.  

Utfartsförbud inte OK i planområdesgräns 

På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i plan-
områdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast 
läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna 
typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdes-
gräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen 
kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar 
dessutom indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslaget ak-
tuella planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets konsekvensutredning 
inför införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. 

  

http://boverket.se/contentassets/9c3e3eeed503402cb4f03e566b049146/konsekvensutredning-dpb-1.pdf
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39 § Byggnadsstadgan 

Lantmäteriet vill upplysa om att minsta avstånd till gräns enligt 39 § Byggnads-
stadgan fortsatt gäller som en planbestämmelse, vilket bör beaktas i planarbetet. 

Kommentar 

Lantmäteriets synpunkter noteras. 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

2020-06-03 

 

Mario Jonjic 
Planarkitekt 


