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Inledning 

Programmets syfte är att det ska utgöra ett kunskaps- och plane-

ringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera 
ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda 
grönstrukturen i tätorterna med närområden, samt definiera 
grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt. 

Grönstrukturprogrammet har varit föremål för remiss under tiden 
2019-03-18 – 2019-04-08. Under remissen har 1 yttrande utan 
synpunkter och 1 yttranden med synpunkter inkommit.  

Under remisstiden har handlingen funnits tillgänglig i kommunhu-
set, på Moheda och Vislanda bibliotek samt på kommunens 
webbplats www.alvesta.se/planer. 

Detta utlåtande redovisar sammanfattat de synpunkter som har 
inkommit under remisstiden. Synpunkterna kommenteras och de 
eventuella förändringar som de medför redovisas. Yttrandena i sin 
helhet finns i kommunens diarium. 
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Inkomna yttranden  

Yttranden utan synpunkter 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Yttranden med synpunkter 

Länsstyrelsen Kronoberg 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås den 2019-05-14 att anta 
grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört klimatan-
passning samt kulturmiljöer som är värda att lyftas. Vidare har 
information om regler rörande fornlämningar, förorenad mark och 
vattenvård inkommit.  

Inkomna synpunkter har resulterat i mindre kompletteringar i pro-
grammet. Bland annat har riktlinje om informationsskyltar i histo-
riskt värdefulla områden lagts till.  

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

 

 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Länsstyrelsen framför att de är mycket positiva till att kommunen 
har tagit fram grönstrukturprogram för de båda orterna Vislanda 
och Moheda. Det är också glädjande att kommunen utnyttjat möj-
ligheten att söka LONA- bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) för 
att möjliggöra programmet.  

Vidare framför länsstyrelsen att kommunen har på ett bra och 
översiktligt sätt lyft fram vikten av grönstrukturen utifrån ett flertal 
perspektiv. Grönstrukturens betydelse för ekosystemstjänster, 
biologisk mångfald, för rekreation och hälsa samt sociala värden 
lyfts fram och förklaras. Länsstyrelsen ser programmet som ett 
värdefullt planeringsunderlag till kommunens framtida planlägg-
ning. Det är också ett samlat underlag användbart för flera för-
valtningar.  

Länsstyrelsen vill särskilt poängtera att tätorts grönstruktur har 
betydelse för de sociala värdena såsom fysiska aktiviteter, till-
gänglighet, trygghet, jämställdhet, folkhälsa, barnperspektiv och 
integration.  

Koppling till översiktsplanen  

Vislanda tätort behandlas i den kommunövergripande översikts-
planen från 2008. För Moheda finns en fördjupad översiktsplan 
från 2014 och som ersätter dessa delar i den kommunomfattande 
översiktsplanen. Sammanfattat beskrivs i översiktsplanen orter-
nas mest värdefulla park- och naturmiljöer, promenadsslingor och 
gröna mötesplatser. I det nu aktuella grönstrukturprogrammet 
görs fördjupningar, uppdateringar av beskrivningar och riktlinjer 
för stråk, parker och andra grönområden i tätorterna.  

Länsstyrelsen ser grönstrukturprogrammet som ett bra underlag 
inför fortsatt arbete med såväl nya detaljplaner som översiktspla-
nering för orterna. Det är också ett samlat underlag för att sedan 
göra prioriteringar av nya investeringar, skötselinsatser mm.  
 



Grönstrukturprogram för Moheda och Vislanda tätorter 

3 

 

Klimatanpassning  

Länsstyrelsen framför i yttrandet att vid planering av stigar, cykel-
leder och lekplatser är det bra att klimatanpassa stråken och plat-
serna genom att plantera träd för att ge skugga. Det kan även 
bidra till ett visst vindskydd och ökad trivsel.  

Kulturmiljö  

Det är positivt att kommunen har tagit fram ett grönstrukturpro-
gram för tätorterna, då det kan bidra till de nationella kulturmiljö-
målen.  

Kulturmiljöer nämns i remisshandlingen dels som en del av kultu-
rella ekosystemtjänster (olika typer av immateriella funktioner, det 
vill säga sociala och rekreativa värden), dels som park- och land-
skapskaraktär (kulturhistoria). Länsstyrelsen vill framhålla att par-
ker och grönområden ingår i kulturarvet; såväl som fysiska uttryck 
för mänskliga aktiviteter som innehållande biologiskt kulturarv. 
Med biologiskt kulturarv menas ekosystem, naturtyper och arter 
som har uppstått, utvecklats eller gynnats genom människans 
nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och ut-
veckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och sköt-
sel. Mer information om biologiskt kulturarv finns i Riksantikvarie-
ämbetets Vårda väl-serie.  

Länsstyrelsen ser positivt på Alvesta kommuns förslag om skylt-
ning vid Marknadsplatsen i Moheda för att lyfta fram platsens 
historia. Skyltning kan även vara lämplig vid till exempel Moheda 
hembygdspark, Kvarndammen Elnaryd och utmed de gamla 
kyrkstigarna vid Vislanda. Genom att skapa kulturstigar skulle de 
sistnämnda miljöerna bidra till både rekreation och ökad känne-
dom om lokalhistorien. Alvesta kommun kan kontakta Länsstyrel-
sen om möjlighet att söka bidrag för skyltning.  

Det är positivt att Alvesta kommun vill utreda möjligheterna att 
underhålla kvarnbyggnaden vid Elnaryd.  

Kyrkogårdarna i Moheda och Vislanda lyfts fram i grönstruktur-
programmet. Länsstyrelsen vill påminna om att båda är utpekade 

som kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. Kulturmiljölagen. Även 
trädkransen runt Vislanda kyrkogård, som särskilt pekas ut omfat-
tas av 4 kap. Kulturmiljölagen. För båda kyrkogårdarna finns vård- 
och underhållsplaner; dessa innehåller även innehåller kulturhi-
storisk karaktärisering. Alvesta kommun kan lyfta fram kyrkogår-
darnas kulturhistoriska bakgrund och betydelse ytterligare.  

Inför varje exploatering krävs god kunskap om fornlämningar. 
Samråd krävs enligt Kulturmiljölagen (KML) och handläggningen 
av fornlämningar styrs av KML och kan ofta medföra en omfat-
tande arkeologisk process, med undersökningar i flera steg och 
över lång tid. De arkeologiska insatserna kan därför bli en bety-
dande del av exploateringen och denna process bör sättas igång 
tidigt och kan till viss del löpa vid sidan av tillstånd och prövning 
enligt MB (och PBL).  

Fornlämningsmiljöer kan även vara ett viktigt och intressant inslag 
i våra gröna miljöer, värda att bevara och informera om.  

Miljöskydd  

Länsstyrelsen erinrar om vikten av att kommunen har information 
om var eventuellt förorenad mark finns även i grönområden.  

Vattenvård  

Länsstyrelsen erinrar om att eventuella åtgärder inte får påverka 
gällande status och uppfyllelsen av miljökvalitetsnormer för vat-
ten. Länsstyrelsen uppmärksammar också att delar av Moheda 
tätort ingår i vattenskyddsområde för Moheda.  

Kommentar 

Frågan rörande klimatanpassning av stråk och områden har fun-
nits utanför avgränsningen för grönstrukturprogrammets innehåll. 
Frågan tas med till genomförande av framtida projekt i enlighet 
med programmet.  

Riktlinjer rörande informationsskyltar om kulturmiljöer läggs till för 
områdena Kvarndammen Elnaryd och utmed de gamla kyrksti-
garna vid Vislanda. I grönområdet Moheda hembygdsgård är be-
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dömningen att det idag finns tillfredställande med information för 
besökare om områdets kulturhistoria. 

Information läggs till i programmet om att kyrkorna med begrav-
ningsplatser i Moheda och Vislanda är utpekade som kyrkliga 
kulturminnen enligt 4 kap. Kulturmiljölagen. 

Information läggs till under rubriken Inledning- Lagstiftning om 
vikten att inför en åtgärd undersöka om eventuella fornlämningar, 
vattenskyddsområden, miljökvalitetsnorm eller förorenade områ-
den berörs och vid behov samråda med tillsynsmyndigheten eller 
länsstyrelsen om lämpliga åtgärder eller tillståndsprövningar. 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

 

 

 

2019-04-26 

 

Karolina Bjers, planarkitekt  
Sofie von Elern, planarkitekt  


