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Detaljplan för Moheda 3:9 m.fl.  
i Moheda tätort 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2019-11-29 – 2019-12-20. Under 
samrådstiden har 15 yttranden utan synpunkter och 5 yttranden med synpunkter 
inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna yttranden berört buller, utfartsförbud, potentiellt 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt oro över insyn. Inkomna synpunkter 
har föranlett mindre förändringar i planhandlingarna. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 

- Planförslag detaljplan för Moheda 3:9 skall ställas ut för granskning 
enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i centrum-
nära läge i Moheda tätort. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2019-11-29 – 2019-12-20. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Central-
plan 1, Alvesta, på Biblioteket i Moheda och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer. 

Samrådet annonserades i lokaltidningarna och samtliga sakägare och remissin-
stanser har fått fullständiga handlingar.  
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

Polismyndigheten 

Region Kronoberg 

Nämnden för myndighetsutövning 

Allbohus fastighet AB 

Värends räddningstjänst 

Wexnet Nät 

Närboende, 9stycken 

 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

Trafikverket 

Närboende 1 

Närboende 2 

 

Inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen 

Sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen är positivt att nya bostäder tillkommer i Moheda tätort. Inga 
skyddsvärden eller särskilda objekt berörs. Trafikverket har lämnat synpunkter 
om att förtydliganden behöver göras i bullerberäkningen. En analys av påverkan 
på det befintliga kulturhistoriska värdet inom planområdet saknas. 

Bebyggelse 

Länsstyrelsen erinrar om vikten av att den nya bebyggelsens påverkan på omgi-
vande bostäder ses över 

Kulturhistoriska värden 

Inom planområdet finns idag ett äldre bostadshus från 1900-talets första hälft 
med tillhörande komplementbyggnader samt ett vagnslider, som avses rivas. 
Kommunen har i planförslaget angett att planområdet idag ligger i nära anslut-
ning till småhusbebyggelse. Anpassningar ska därför göras i skala och karaktär 
av ny bebyggelse för att skapa en enhetlig och sammanhåller bebyggelsestruk-
tur. 

Länsstyrelsen saknar underlag i form av en beskrivning och bedömning av befint-
lig bebyggelses kulturhistoriska värde samt analys av påverkan på stadsbilden 
och områdets bebyggelsekaraktär. Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och an-
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passa ny bebyggelse utifrån dessa är en förutsättning för att skapa en god be-
byggd miljö. 

Naturvärden och grönstruktur 

Planområdet berörs inte av några skyddade naturvärden. Hur området förhåller 
sig till närliggande natur- och rekreationsområden kan med fördel redovisas. 

Trafik och kommunikation 

Trafikverket har lämnat synpunkter till ärendet och ser positivt på kommunens 
ambitioner att utveckla bostäder centralt i Moheda, då denna typ av lokaliseringar 
förefaller bidra till att främja ett mera hållbart och transportsnålt samhälle. När det 
gäller tillfart och utfart till området konstaterar Trafikverket att det för norra delen 
av planområdet inte regleras något inget utfartsförbud mot Torpsbruksvägen/väg 
739. Trafikverket anser att planen på denna sträcka bör kompletteras med en 
bestämmelse om att enbart tillåta en utfart mot Torpsbruksvägen/väg 739 i norra 
delen av planområdet. 

Buller 

En bullerberäkning redovisas i planbeskrivningen. Länsstyrelsen hänvisar till Tra-
fikverkets synpunkter om att tolkningen av de redovisade ekvivalentvärdena från 
väg och järnväg kan förtydligas samt att hastigheten på Södra stambanan behö-
ver uppdateras. Trafiksiffrorna som anges för Torpsbruksvägen är svårbedömd. 

Vatten, avlopp och dagvattenhantering 

VA-ledningar för dagvatten från området ansluts till befintligt VA-system på Veg-
byvägen. Länsstyrelsen är positiv till att dagvattenhanteringen regleras i detalj-
planen. 

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken 

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 tillsyns-myndigheten 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 
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 
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Södra stambanan ligger öster om planområdet. Se Trafikverkets synpunkter av-
seende buller. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens redovisning. 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Länsstyrelsen erinrar om att hantering av buller är överprövningsgrundande då 
ett genomförande av detaljplanen kan innebära skada på människors hälsa. 
Riktvärden som finns för buller vid bostäder och uteplatser ska kunna klaras. 

 

Kommentar 

Planbeskrivningen förtydligas kring planområdets byggnader och eventuella kon-
sekvenser vid förtätning och utveckling av planområdet. 

I frågor kring trafik och utfartsförbud hänvisar kommunen till svaret på Trafikver-
kets yttrande (se nedan). 

Bullerutredningen visar att enligt förordning (2016:216) om trafikbuller vid bo-
stadsbyggnader ligger byggnaderna klart under gällande riktvärden i fråga om 
buller vid fasad och uppfyllande av riktvärden för buller kan uppnås. 

 

Trafikverket 

Trafikverket ser positivt på kommunens ambitioner om förtätning i centrala 
Moheda. Utöver detta har Trafikverket två synpunkter kring: 

Buller 

Trafikverket efterfrågar ökad tydlighet kring ingångsvärdena i bullerutredningen. 

Trafikverket upplyser kommunen om att den maximala hastigheten för snabbtåg 
genom Moheda tätort är 200km/h och inte 160 km/h. 

Trafikverket informerar kommunen om att det trafiksiffrorna i trafikmätningen för 
Torpsbruksvägen är svåra att bedöma, eftersom mätpunkten är belägen norr om 
en korsning där relativt mycket trafik länkas av in emot centrum. Varför trafikflö-
den på Torpsbruksvägen kan antas vara något överskattade i bullerutredningen. 

Trafikverket lyfter att de beräknade bullervärdena vid byggnadernas östra fasa-
der är höga. Därför efterfrågar Trafikverket att kommunen överväger en bestäm-
melse om krav på förstärkt bullerfasad och utformning av ventilation vid bostäder 
utmed Torpsbruksvägen. 

Utfarter 

Trafikverket efterfrågar en bestämmelse som begränsar antalet utfarter till en i 
planområdets norra del till utmed Torpsbruksvägen. 

Kommentar 

Bullerutredningen revideras i fråga om tydlighet kring ingångsvärden och kring 
snabbtågens maximala hastighet.  
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Bullerutredningen har reviderats ifråga om trafikdata. I den uppdaterade version-
en används data som kommunen själva tagit fram på Torpsbruksvägen. Mät-
ningen visar precis som Trafikverket befarade att trafikmängden var överskattad. 

Vidare visar ovannämnda bullerutredning att enligt förordning (2016:216) om tra-
fikbuller vid bostadsbyggnader ligger bullernivån klart under gällande riktvärde i 
fråga om buller vid fasad. Varvid en bestämmelse kring förstärkt bullerfasad och 
ventilationsutformning kan anses omotiverad. Planbeskrivningen revideras ge-
nom att nu redovisa vad som krävs för att nå goda inomhusvärden i fråga om 
buller.  

Utfarter mot statliga vägar är anmälningspliktiga och kan således hanteras efter 
detaljplaneskedet. Frågan kring utfarter förtydligas dock i planbeskrivningen. 

 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet menar att det råder oklarhet i frågan kring gränserna mellan fastig-
heterna i planen och att kommunen behöver förtydliga förhållandena kring grän-
ser och gränspunkter.  

Lantmäteriet vänder sig emot att det på plankartan finns en sträcka med be-
stämmelse om utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. Stängselkrav och ut-
fartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. I en 
planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats och be-
stämmelsen reglerar indirekt något som ska gälla för området utanför det i plan-
förslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet. 

Lantmäteriet skriver att det inte framgår om något markanvisningsavtal ska teck-
nas. 

Lantmäteriet upplyser kommunen om att en fastighet saknas i avsnittet berörda 
fastigheter. 

Lantmäteriet skriver att det är önskvärt att plankarta och illustrationsritningar i 
planbeskrivningen överensstämmer i fråga om utformning. 

Kommentar 

Kommunen har inventerat och mätt in gränspunkter för att klargöra gränsens 
läge. 

Torpsbruksvägen och Vegbyvägen utgör allmänna platser och det bedöms vara 
nödvändigt att reglera utfartsförbud mot dem. Syftet med bestämmelsen bedöms 
kunna uppfyllas på sättet det nu är utformat. Kommunen bedömer att det inte är 
önskvärt att ta med endast delar av de nämnda delarna av vägarna i aktuell de-
taljplan. 

Markanvisningsavtal tecknas inte i detta ärende. 

Nämnda fastighet läggs till i planbeskrivningen 

Plankarta och illustrationsritning revideras för att bättre stämma överens med 
varandra. 
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Närboende 1 

Fastighetsägaren menar ett hus på sektion B (se Bilaga 3, sektioner) byggs för 
nära fastighetsgränsen mot dennes fastighet. 

Kommentar 

Från fastighetsgräns finns ett bebyggelsefritt område på minst 5 meter, där 
byggnad inte får uppföras.  

Sektioner liksom illustrationsplan ska tolkas som just illustrationsmaterial vilka 
kan används för att förstå och förtydliga hur en eventuell (ej definitiv) framtida 
utformning kan komma att se ut. 

 

Närboende 2 

Fastighetsägaren framför en synpunkt kring olägenhet från eventuell ökad insyn 
ifrån bostadshus och parkering. 

Kommentar 

För att detaljplaneändringen inte ska medföra betydande olägenhet för närlig-
gande fastigheter så regleras avstånd till hur när omkringliggande fastigheter 
byggnader får uppföras, i syfte att minimera negativ påverkan i form av exempel-
vis skuggning och insyn. Utöver det har en skuggstudie genomförts för att säker-
ställa att ingen olägenhet i form av oönskad skuggning sker. Utrymmet i fastig-
hetsgräns kan nyttjas för vegetation som motverka insyn.  

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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Oscar Karlsson 
Planarkitekt 


