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Ändring av detaljplan M4 för del av Moheda-
Ryd 1:54 Moheda tätort, Alvesta kommun, 
Kronobergs län 
 
PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR:  

Denna planbeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Plankarta upprättad på grundkarta 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ..........................................................................................2 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR ......................................................4 

PLANFÖRSLAG ..................................................................................5 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET .........................................6 

GENOMFÖRANDE ..............................................................................6 

 



  
  

 
 

 
 

2 

INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Gällande detaljplan M4 reglerar, inom den föreslagna ändringen, 
friliggande bostäder.  

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 bostadskomplementbyggnader. 
Föreslagen reglering innebär endast förändring för nämnd fastighet.  

Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte. 

Detaljplanen handläggs med standardplanförfarande enligt 5 kap. 6 § 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL). Möjlighet finns att använda 
ett begränsat planförfarande, om samtliga berörda aktivt godkänner 
samrådsförslaget. 

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Fastigheten Moheda-Ryd 1:54 återfinns i Moheda tätort 
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Areal 

Ca 180 m2 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Moheda-Ryd 1:54 ägs av en privatperson 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Ändringen är inte i strid med kommunens översiktsplan – Fördjupningen 
av översiktsplanen avseende Moheda tätort.  

Gällande detaljplaner 

Gällande detaljplan M4, Ändring och utvidgning samt partiellt 
upphävande av byggnadsplanen för Moheda stationssamhälle, reglerar 
friliggande bostäder inom föreslagen fastighet. Gällande detaljplan 
fastslogs av Länsstyrelsen i Kronobergs län 1966-08-21  

Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag (SBN/2020-50 
§35 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Bedömningen är att planförslaget är förenligt med bestämmelserna i 3, 
4 och 5 kap miljöbalken. Planen bedöms stämma överens med 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden enligt 3 kap Miljöbalken. Planen ligger i Moheda tätort 
och området bedöms vara lämpat för den typ av ändring som föreslås. 
Ändringen är av så ringa karaktär att bedömning är att den inte innebär 
någon betydande miljöpåverkan. 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 

Tomtmark med gräsmatta. 

Befintlig bebyggelse 

Ett friliggande småhus. 

Gator och trafik 

Banérsgatan löper längs med föreslagen ändring.   

 

Banérsgatan med tillhörande cykelväg. Fastigheten Moheda-Ryd 1:54 
återfinns direkt vänster i bild. 

Befintliga ledningar 

Det återfinns inga ledningar på del av fastigheten som föreslås ändras. 
Dagvattenledning återfinns i Banérsgatan men bedöms ej påverkas. 
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PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Bostadskomplementbyggnader  

Ändringen föreslår öka byggrätten och möjliggöra komplementbyggnad. 
Föreslaget planområde, som idag är prickat, ersätts med plusmark som 
möjliggör att komplementbyggnad medges inom 1,5 meter från 
tomtgräns.   

 

GATOR OCH TRAFIK 

Utfartsförbud 

Utfartsförbud mot Banérsgatan i väster läggs till. Syftet är att inte tillåta 
korsande trafik på cykelbanan så går utmed fastighetsgränsen och 
längs Banérsgatan. 
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

MKN för luft 

Luftföroreningar har i spridningsmodeller 
(Luftvårdsförbundet Kronoberg 2013) på 
Växjövägen bedömts enligt tabell till höger och 
således inte överskridit gällande MKN. 

Planens genomförande bedöms inte medföra risk 
för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. 

Uppmätta värden är även under de fastställda 
riktvärdena (preciseringar) i miljömålet Frisk luft. 

Växjövägen 
(årsmedel) 

NO2 9 µg/m3 
PM 10 14 µg/m3 
Bensen 0,9 µg/m3 

MKN 

NO2 40 µg/m3 
PM 10 40 µg/m3 
Bensen 5 µg/m3 

Miljömål 
NO2 20 µg/m3 
PM 10 15 µg/m3 
Bensen 1 µg/m3 

MKN för vatten 

Genomförandet av ändringen bedöms inte påverka MKN för vatten. 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

Detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande enligt 5 kap. 6 § PBL. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är satt till 5 år. Genomförandetiden räknas från det datum 
planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planens 
bestämmelser därefter att gälla fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller 
upphävs. 

Verkan på andra detaljplaner 

Vid lagakraftvunnen detaljplan ersätts delar av äldre detaljplaner av markregleringar 
enligt föreliggande planförslag. 



  
  

 
 

 
 

7 

Ansvarsfördelning 

Ansvarig Åtgärder 

Alvesta 
kommun 

Ägare av 
Moheda-
Ryd 1:54 

Upprättar detaljplan 

 

Genomför detaljplanen 

Ekonomiska frågor  

Ägare av Moheda-Ryd 1:54 bekostar ändringen av detaljplanen. 

 

 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Konsekvenser på fastighetsnivå 

Fastighet 
(inom 
planområdet) 

Sammanfattning av konsekvenser 

Moheda-Ryd 
1:54 

Prickad mark övergår till plusmark 
och kommer således att möjliggöra 
komplementbyggnad. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

I samband med upprättade av detaljplanen har planchef Patrik Karlsson 
och trafikingenjör Emil Malm medverkat.  

Alvesta 2020-06-03 

 

Mario Jonjic 

Planarkitekt 


