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Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska 
dessa ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 11 december 2017.

Synpunkter framförs skriftligen till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Eller via e-post till: 
miljobygg@morbylanga.se

Vid frågor kontakta:
Handläggare Ylva Hammarstedt
e-post: ylva.hammarstedt@morbylanga.se
tel. 0485-472 98

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun. 
Följande personer har medverkat i planarbetet:

Mörbylånga kommun:
Peter Skarpnord   Planarkitekt
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare
Ylva Hammarstedt   Arkitekt
Emmy Thidell    Mark- och exploateringsingenjör
Håkan Lagesson   VA-utredare
Peter Eriksson    Rörnätschef
Bengt Johansson   Mark- och exploateringschef
Niclas Beermann   Teknisk chef

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det 
dokument som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att 
beskriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar. I planbeskrivningen 
ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är tänkt att planen ska 
genomföras.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse ska förändras 
eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och 
vattenområden och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark 
och vattenområden ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet 
med planen under en särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. 
Planen är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och 
skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.
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Här befinner vi oss nu

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta 
det kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna som antar planer 
inom de ramar som samhället bestämt. Det kommunala planmonopolet innebär att 
kommunen bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte.

Detaljplaneprocessen normalt planförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med normalt eller enkelt planförfa-
rande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma mönster. 
I det här fallet upprättas detaljplanen med standardförfarande och nedan följer en 
kortare beskrivning av processen, se även fi guren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt under minst fyra 
veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter och kunskap från de som berörs 
av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare samt andra som har ett 
väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget 
allmänt tillgängligt för granskning under minst tre veckor. Under granskningen är det 
återigen möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och  
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Detaljplanen prövas sedan för godkän-
nande av samhällsbyggnadsnämnden innan den går vidare till kommunfullmäktige 
för slutlig antagandeprövning. Om inga överklaganden inkommer vinner detaljplanen 
laga kraft tre veckor efter det att protokollet från kommunfullmäktige justerats.
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Syfte och omfattning 

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder som i skala, 
placering och utformning anpassas till området skogskaraktär. 

Sammandrag av planförslaget
Områdets skogskaraktär kan bevaras genom att framtida bebyggelse placeras en bit 
in från vägen och att områdets ekar tillsammans med en trädridå utmed vägen i väster 
bevaras. För att ytterligare anpassa bebyggelsen kan tak och fasad med fördel förses 
med matta, mörkare kulörer (minsta svärta 50 enligt NCS-systemet) eftersom mörka 
byggnader har en benägenhet att upplevas som mindre och lättare smälter in i skogliga 
omgivningar. Taken kan även med fördel uppföras med lertegel eller med växttak. 
Att reglera exploateringsgraden per fastighet och största sammanhängande byggnad-
sarea så att den anpassas till kringliggande befi ntlig bebyggelse bidrar även det till att 
bevara områdets karaktär. 

Bakgrund och uppdrag
Ansökan om planläggning för Isgärde 6:17 inkom 2014-05-28.
Beslut om planläggning kommunstyrelsen 2014-09-16 §181
Planavtal undertecknades 2017-02-25

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 
5 kap 11 §. 

 -Samrådsbeslut i nämnd, Maj 2017

 -Granskningsbeslut i nämnd, Augusti 2017 

 -Antagande i nämnd, Januari 2017

 -Laga kraft, Februari 2017 

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, daterad 2017-10-26 

 -Planbeskrivning, daterad 2017-10-26  

 -Beslut miljöbedömning, daterat 2017-10-26 

 -Checklista miljöbedömning, daterad 2017-05-18  

 -Checklista sociala konsekvenser, daterad 2017-05-18  

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning  
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Planområdet

Läge och areal
Planområdet är beläget vid byn Isgärde i nordvästra delen av Mörbylånga kommun 
och avgränsas i norr av Linsänkevägen och i väster av Ottos väg. Planområdet omfattar 
cirka 1 hektar mark.

Markägoförhållanden
Fastigheten Isgärde 6:17 är privatägd. Fastigheten Isgärde SAMF:2 är en oregistrerad 
samfällighet.

o
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Förutsättningar

Natur

Landskap
Omgivande natur består av privata tomter, åkerlandskap och skogsmark. 
Linsänkevägen i norr ligger högre än planområdet och skapar en solbelyst sluttning mot 
söder.
Inom planområdet växer gles och relativt grov planterad tallskog med inslag av gran, 
björk, hassel och ek. Skogen har glesats ut så framkomligheten är god. Väster om 
planområdet följer en enkel grusad skiftesväg de naturliga höjdvariationerna. I planom-
rådets östra kant sträcker sig en låg sandås. Ytterligare en sandås fi nns mot skiftesvägen 
i sydväst. Denna sandås är relativt hög med blottad sand på sina ställen. Blottorna är 
inte solbelysta på grund av den omgivande skogen.
Omgivande fastigheter är relativt stora, bebyggda med mindre stugor och har en väl 
bevarad skogskaraktär. Söder om planområdet, ca 100 meter bort fi nns ett grävt avvatt-
ningsdike från odlingsmarken. Diket övergår senare i en liten bäck.

Lek och rekreation
Vid kusten ca 700 meter västerut ligger en kommunal badplats, Borgmästarviken. 
Badplatsen ligger på privatägd mark och kommunen har ett arrendeavtal med fast-
ighetsägaren som förlängs med ett år i taget. Planområdet ligger i anslutning till ett 
kustnära lövskogsområde med höga rekreation- och naturvärden. Lövskogsområdet har 
ett rikt nät av stigar och skogsvägar. 
I Stora Rör ca 1,5 kilometer norrut fi nns ytterligare badplats och småbåtshamn.

Planområdets glesa tallskog med sandåsen i öster 
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Bevarandevärd ek på sandåsen i sydväst

Vegetation och djurliv
I trädskiktet dominerar tall. Gran, björk och ek fi nns också. Buskskiktet är sporadiskt 
och består främst av hassel, hallon och björnbär. Fältskiktet är ganska rikt med olika 
gräs och örter. Inrapporterat till artportalen fi nns fynd av vårfryle, blåsippa, murgröna, 
ekorrbär, gullviva, liljekonvalj och ljung. Blåsippa är spridd i området och är vanligt 
förekommande i lövskogarna i närområdet. Norr om planområdet förekommer blåsip-
pan mer talrikt än i den centrala delen av planområdet. De insekter som har rapporterats 
in i närområdet är bland annat svart majbagge, ett antal dyngbaggar och tordyvel.



Granskningshandling 
Detaljplan för Isgärde 6:17

Sida 9

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på cirka 18 meter över havet och enligt kartor från SGU består 
jordarten inom området av fl ygsand. Marken klassas som Ej fastmark med liten eller 
ingen grundvattentillgång. Markens genomsläpplighet är hög.

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Skala 1:5000
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Karta från SGU visar markens genomsläpplighet

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet är obebyggt 
Okringliggande bebyggelse är varierande men domineras av klassiska små stugor. 
Angränsande fastighet i väster är bebyggd med en mer modern variant av stuga.
Exploateringsgraden är låg och husen, som i regel har träfasad i en mörkare kulör, är 
ofta placerade en bit in på tomten och smälter väl in i skogsmiljön. Tomtmarken kring 
omgivande bebyggelse har bevarat en skogskaraktär. 

Tillgänglighet
Planområdet består idag av en blandskog som kan vara svårtillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning. Sandåsar i området skapar stora höjdskillnader som också de 
försvårar tillgängligheten.
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Bostäder
I området fi nns det uteslutande friköpta villor och småhus som används för både perma-
nent- och fritidsbostäder. 

Arbetsplatser och service
Det fi nns inga större arbetsplatser eller service i närområdet. Närmaste tätort är Stora 
Rör ca 1,5 kilometer norrut med sommaröppen service i form av café, restaurang och 
kiosk.
Ca 3 km söderut ligger Glömminge, här fi nns skola, förskola och butiker, både sommar- 
och åretruntöppna. Ytterligare offentlig och kommersiell service fi nns i Färjestaden 
drygt en mil söderut.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planområdet ligger nedsänkt utmed länsväg 964, Linsänkevägen från Stora Rör och 
upp till väg 136 genom Isgärde by. Från den högre vägen ges en god utblick över 
planområdet. I den närmast 90° kurvan Linsänkevägen gör för att fortsätta norrut går 
avtagsvägen Ispeuddevägen vidare västerut mot Borgmästarviken. Nästan omedelbart 
efter korsningen tar Ottos väg av söderut. Planområdet angörs via Ottos väg.

Gatunät
Upplevelsen av den allmänna statliga vägen 964, Linsänkevägen, förändras från att 

Befintlig omkringliggande bebyggelse
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vara en bygata genom Isgärde by till att upplevas som en smal landsväg genom öppna 
marker som omsluts av en ståtlig allé och vitsippebackar om våren och fortsätter sedan 
in i skogarna.
Ispeuddevägen, som sköts som en gemensamhetsanläggning, Isgärde ga:2 ger samma 
upplevelse fast här är gaturummet ännu trängre. Isgärde ga:2 upphör när denna når den 
oregistrerade samfälligheten Isgärde SAMF:2 som omfattar bland annat Ottos väg. 
Ottos väg är en enkel grusväg. 
Tillfart till väg 964 från Ispeuddevägen och Ottos väg sker på allmänt befaren väg på 
fastigheten Linsänkan 3:1.
Korsningspunkterna ligger i kurvor, marken är fl ack utan närliggande växtlighet och 
därmed uppnås mycket god sikt och god trafi ksäkerhet i befi ntliga korsningar.

Gång- och cykelvägar
I närområdet fi nns ett rikt nät av promenadstigar, åker- och skogsvägar, men inga 
regelrätta cykelvägar. Trafi kintensiteten på befi ntliga vägar är så pass låg att de kan 
samutnyttjas av olika trafi kslag. Målpunkter är framförallt Stora Rör och kusten längs 
Kalmar sund.
Turistcykelprojektet har Fyr till Fyr har en planerad sträcka längs Ottos väg, väster om 
planområdet.

Kollektivtrafik
Längs väg 964, Linsänkevägen, ca 50 meter norr om planområdet fi nns hållplats Södra 
Linsänkan med dagliga avgångar söderut och norrut. Hållplatsen trafi keras av busslinje 
101, skolskjutslinje och närtrafi ken. För samtliga turer utom närtrafi ken söderut krävs 
bussbyte i Glömminge. 

Ottos väg ansluter till Ispeuddevägen och därefter nästan omedelbart till Linsänkevägen
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Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering sker på den egna fastigheten. Inga omfattande varuleveranser sker i området. 
Utfarter sker på enskilda gator.

Teknisk försörjning

Vatten- och brandvattenförsörjning
Kommunen lider av brist på grundvatten för uttag av dricksvatten till kommunens 
invånare och verksamheter. Arbete pågår för att både kortsiktigt och långsiktigt lösa 
problemet. 
Vattenledningar går norr om planområdet och i den östra gränsen.
Det är möjligt att ansluta planområdet till kommunalt vatten. En brandpost fi nns strax 
nordväst om planområdet.
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten.

Spillvatten
Spillvattenledningar går norr om planområdet och i den östra gränsen. I norr fi nns 
tryckledningar som pumpar upp spillvatten från bebyggelsen vid Ispeudde.
Det är möjligt att ansluta planområdet till kommunalt spillvatten. 
Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för spillvatten.

Dagvatten
Det fi nns inga dagvattenledningar i närheten och heller inga lämpliga diken att avleda 
dagvatten till. Cirka 100 meter söder om planområdet fi nns en mindre bäck som är en 
del av ett avvattningssystem för åkermarken i öster. Planområdet omfattas inte av något 
dikningsföretag. Området ingår inte kommunens verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvattensystemet ska dimensioneras för regn med en återkomsttid på 20 år. Marken i 
området har hög genomsläpplighet. 

El, tele och fiber
E.On är nätägare och svarar för elförsörjningen. Elledningar löper i princip utmed 
vägkant. Väster om planområdet fi nns en transformatorstation.
Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen. Bredband fi nns utbyggt till 
samtliga telestationer i kommunen.
Fiberutbyggnad är planerad i området.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen. 
Närmaste återvinningscentral fi nns i Färjestaden och närmsta återvinningsstation fi nns i 
Rälla, ca 5 kilometer norrut eller i Algutsrum ca 7 kilometer söderut. 
Befi ntlig bebyggelse värms med individuell lösningar.
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Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden öka i perioder och i intensitet. Enligt 
beräknade klimatscenarier från SMHI kan en förväntad ökning av årsnederbörden vara 
15-20 % till år 2100. Antalet dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn förväntas 
också öka med några dagar om året. Det innebär en ökad risk att områden översvämmas 
vid större regn. 
Inom planområdet fi nns inga tecken på återkommande översvämning eller stående 
vatten. Marken har hög genomsläpplighet och sluttar cirka 1,5 meter från öster ner till 
nordvästra sidan av planområdet. Mot Ottos väg fi nns en naturlig lågpunkt som saknar 
utfl öde. 

Värme, torka och vind
Enligt prognoser från SMHI kommer medeltemperaturen öka och värmeböljor som kan 
vara farliga för människors hälsa bli vanligare. Långa perioder utan nederbörd och med 
hög värme kommer förlänga perioder av torka. Vinden förväntas också förstärkas.
Planområdet består av mogen skog. Träden dämpar alstring av värme och starka vindar. 
Redan skadade träd riskerar att falla i starka vindar. 

Skred och erosion
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordarter 
och den fl acka eller lätt sluttande topografi n. 

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området. 

Radon
Området ligger enligt SGU översiktliga karta inom låg-normalriskområde för radon. 

Trafik & Buller
Väg 964 har en uppskattad årsdygnstrafi k på 370 fordon. Visst ljud från vägen kan 
förekomma i planområdets norra del. Vägens upphöjda placering och låga trafi kmäng-
der gör att gällande riktlinjer för buller kan uppnås. Det fi nns ingen störande verksamhet 
eller annan bullerkälla i området.
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Förändringar

Natur

Landskap
Planförslaget innebär att den befi ntliga skogen ersätts med tomtmark för bostäder. Den 
minsta fastighetsstorlek som regleras i planförslaget innebär att enskilda fastigheter kan 
bli något mindre än övriga fastigheter i området. Stora ytor avsätts dock som område 
för natur. Det är önskvärt att så mycket av skogen som möjligt behålls, såväl inom den 
nya tomtmarken som i nära anslutning till densamma. Tomtmarken kan med fördel 
utformas så att den ansluter till omgivande naturmark genom att låta fältskiktet behålla 
sin artrikedom med olika gräs och örter. Det kan också innebära att buskskiktet inte 
helt rensas utan att snår av hassel, hallon och björnbär kan bevaras. Genom att planera 
bebyggelsen på fastigheten kan det till och med vara möjligt att bevara enstaka större 
träd. 
Inom naturmark avses skogen sparas och i väster regleras att en trädridå ska bevaras 
mot Ottos väg. Inom område med växtridå kan med fördel hassel och björk växa till 
sig för att på sikt ta över tallarnas roll i trädskiktet. Sandåsen i öster ligger utanför 
planområdet och berörs ej. Sandåsen i sydväst ligger inom detaljplanen och skyddas 
med bestämmelsen NATUR. 
Markhöjder regleras för att i så stor utsträckning som möjligt bevara områdets topografi . 

Lek och rekreation
Detaljplanen föreslår att en liten del av den befi ntliga grusvägen i väster förbättras och 
asfalteras. Kommunen bedömer inte att detta påverkar möjligheten för rekreation i 
området. I övrigt medför planförslaget inga ändringar för lek och rekreation i området. 

Vegetation och djurliv
De ekar som fi nns inom planområdet skyddas med bestämmelsen n1 Träd ska bevaras, 
skyddsavstånd med en radie på 15 x stamdiametern ska beaktas. Bestämmelsen avser 
inte bara skydda den del av trädet som är över mark, utan också dess rotsystem så att 
trädet inte löper lika stor risk att fällas i starka vindar och därmed orsaka skador på 
omkringliggande bebyggelse.
Träd i område med bestämmelsen trädridå föreslås förses med utökad lovplikt. Marklov 
krävs för fällning av träd för att på sätt reglera att fl ertalet träd kan bevaras. 
Den art som påverkas mest av föreslagen bebyggelse är tallarna som behöver avverkas i 
relativt stor utsträckning för att möjliggöra för byggnation av infrastruktur och bostäder.
Inom området för natur är det viktigt att fältskiktet påverkas så lite som möjligt för att 
inte skada artrikedomen. 

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Detaljplanen medför en förändring av mängden hårdgjord yta. Planförslaget reglerar 
den största mängden hårdgjord yta för att säkerställa att området inte översvämmas vid 
kraftiga regn. Områdets markbeskaffenhet kan innebära mycket schaktning för att få en 
lämplig grundläggning.



Granskningshandling 
Detaljplan för Isgärde 6:17

Sida 15

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Föreslagen bebyggelse ska ske i en liten skala. Planförslaget reglerar den 
totala byggarean per fastighet och största sammanhängande byggnadsarea för 
komplementbyggnader och huvudbyggnader. Bestämmelserna är formulerade för att 
motverka en skala som inte tillhör platsen.
Istället för att reglera byggnadshöjden som i omgivande detaljplaner föreslås att 
nockhöjden regleras till 6 meter för att byggnadsvolymerna ska få en mer sammanhållen 
skala. Färgskalan kan med fördel bestå av matta, mörka kulörer eftersom mörka 
byggnader upplevs som mindre och lättare smälter in i skogliga omgivningar. 
Taktäckningen kan med fördel bestå av lertegel eller växttak.

Tillgänglighet
Ottos väg iordningsställs och från den anläggs en väg in till bebyggelsen. Bostäder ska 
utformas så att god tillgängligheten i området kan uppnås. Gällande lagstiftning reglerar 
utformningen av utemiljöer och bostäder.

Bostäder
Planförslaget kan inte styra upplåtelseform. Planförslaget reglerar skala och färgsättning 
på tillkommande bostadsbebyggelse så att den i anpassas till befi ntlig bebyggelse och 
dess karaktär. 

Arbetsplatser och service
Planförslaget tillåter vid sidan av bostadsändamål verksamheter som inte verkar stö-
rande. Det innebär att det även är möjligt att ordna till exempel kontor, cykelverkstad, 
eller frisör.

Befintlig bebyggelse till vilken den föreslagna nya bebyggelsen ska anpassas
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Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planerad bebyggelse föreslås angöras från väg 964, Linsänkevägen, via Ispeuddevägen 
och Ottos väg till en ny lokalgata som avslutas med vändplan. Kommunen förespråkar 
ett öppet vägnät, men fastighetsgränser, topografi  och bevarandevärda ekar gör det 
omöjligt att lösa vägdragningen utan vändplan. Kvartersmark ska vara tillgänglig för 
räddningstjänstens fordon så att materialtransport och slangdragning inte blir längre än 
50 meter. 

Gatunät
Ny lokalgata är tänkt att ansluta till Ottos väg och Ispeuddevägen ca 25 meter sydväst 
om korningen mot väg 964. Område för lokalgata är generellt 7 meter brett för att 
rymma 5 meter asfalt och ett dike som behövs för att ta hand om och leda dagvatten 
från vägen till ett fördröjningsmagasin i nordväst. För att undvika att ett för platsen 
orimligt stort gaturum skapas ska träd i anslutning till vägarna sparas i den utsträckning 
det är möjligt. Gatubelysning ska följa höjder, täthet och utformning liknande övrig 
gatubelysning i området. Asfalten får gärna vara ljus för att skapa intryck av grusväg.

Parkering, varumottagning och utfarter
In- och utfart till nya fastigheter föreslås ske på den planerade lokalgatan. Planförslaget 
föranleder inga åtgärder på övriga utfarter och korsningspunkter. Varutransporter 
förväntas inte öka i och med aktuellt planförslag. Parkering sker på den egna 
fastigheten. 

Teknisk försörjning

Vatten och brandvattenförsörjning
Vattentillgången kan säkras och vattenbristen ska inte påverka kommunens ambition 
att växa. Föreslagen bebyggelse ska anslutas till kommunala vattenledningar och ingå i 
kommunens verksamhetsområde för vatten. En ny brandpost behövs för att säkerställa 
brandvattentillgången för området. Kapaciteten på brandposten ska följa gällande VA-
norm och placeras så att avståndet från föreslagen bebyggelsen till närmaste brandpost 
inte överstiger 75 meter.  

Spillvatten
Föreslagen bebyggelse ska anslutas till kommunala spillvattenledningar och ingå i 
kommunens verksamhetsområde för spillvatten. Det är möjligt att villapumpstationer 
kan visa sig vara nödvändigt för att kunna ansluta vissa lågt liggande bostadsbyggnader.

Dagvatten
Eftersom marken har hög genomsläpplighet kommer dagvattenhanteringen ske 
via infi ltration. På sikt når det infi ltrerade dagvattnet Kalmar sund. Dagvatten från 
tak ska omhändertas på den egna fastigheten. I planområdets västra del säkras en 
150 m² stor yta för fördröjning av dagvatten från lokalgatan. Här föreslås också en 
översvämningsyta för att kunna hantera även mycket höga dagvattenfl öden. Ett dike 
anläggs längs med lokalgatan för att leda dagvattenvattnet hit. Kommunens bedömning 
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är att fördröjningsmagasin med en kapacitet på ca 180 m³ behöver anordnas för att klara 
ett 20-årsregn.

För att spara på vatten ser kommunen positivt på att dagvatten kan samlas upp och 
användas till bland annat bevattning.

El och fiber
Befi ntlig transformator station i väster och ledningsnätet för el, bredband och telefoni 
bedöms räcka för anslutning av föreslagen tillkommande bebyggelse Anslutningar 
sker i samråd mellan exploatör och ledningsägare. Planerade ledningar förläggs inom 
vägområdet.

Avfall och värme
Avfallssortering uppmuntras. Avfallet ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan. En yta 
för gemensam sophantering föreslås på område för lokalgata i norr. KSRR regler och 
rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar ska följas. 

Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärmning. 
Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att skapa 
energisnåla byggnader.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket försvårar infi ltration av dagvatten, särskilt vid 
kraftiga regn. Planförslaget reglerar maximal andel hårdgjorda ytor och säkrar ett 
150 m² stort område för fördröjning av dagvatten i området tillsammans med en 
översvämningsyta.  

Värme, torka och vind
Bevarande av grönområden med träddungar ger goda förutsättningar för ett bra 
lokalklimat. För att minska riken för stormfällen är det viktigt att så många träd som 
möjligt kan bevaras i området.

Skred och erosion
Risken för skred och erosion bedöms inte öka i och med föreslagen bebyggelse. Frågan 
ska beaktas vid grundläggning av tillkommande bebyggelse och infrastruktur.

Radon
Bostäder ska uppföras radonskyddat. 

Trafik & Buller
Tillkommande trafi k från föreslagen bebyggelse beräknas uppgå till ca 30 fordonsrörel-
ser per dygn. Ökningen bedöms inte medföra buller över gällande riktvärden.



Granskningshandling 
Detaljplan för Isgärde 6:17
Sida 18

Ställningstagande och planeringsförutsättningar

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

 -stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 
vattenområden, MB kap 3.

 -stå i konfl ikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten 
för vissa områden i landet, MB kap 4.

 -medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5. 

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För aktuellt 
planområde redovisas 
b1 – Linsänkevägen (ca 20 bostäder)
Bland träden ligger bostadshusen glest och på stora, ofta naturlika tomter. Bebyggelsen 
ligger också långt in från Linsänkevägen och många träd har sparats på tomterna, vilket 
gör att husen smälter in i skogen. Bebyggelsen bildar ingen radby, men följer vägen. 
Ny bebyggelse ska läggas en bit in från vägen för att spara befi ntliga träd och områdets 
skogskaraktär. Bebyggelse inne bland träden ska vara mörk i kulör och materialitet för 
att smälta in i skogen och den ska ansluta till skogen med mindre strövstigar och bidra 
till att det är enkelt att nå skogen, också för allmänheten, på samma sätt som den befi nt-
liga bebyggelsen idag gör. Exploateringsgraden per fastighet för ny bebyggelse ska inte 
vara högre än den befi ntliga bebyggelsens. 

n9 – Kustnära lövskogsområden – Brofästet till Stora Rör
Utmed hela nordvästra kuststräckan fi nns stora sammanhängande områden med kust-
nära lövskog. Framför allt är det ädellövskog som dominerar ofta med ek i trädskiktet. 
Skogen är på många ställen fl erskiktad. I samband med eventuella exploateringar 
i kustnära lövskogar ska inventering alltid göras för att säkerställa bevarandet av 
befi ntliga naturvärden. De kustnära lövskogarna är prioriterade för sina höga natur- och 
upplevelsevärden. På platser där ek och gran växer tillsammans fi nns behov av att 
utreda om det går att rensa bort gran då dessa annars riskerar att kväva ekar och andra 
ädla lövträd. Områden med grova träd och stor andel död ved ska prioriteras för fram-
tida utveckling av naturvärden.

g/c1 – Röhällakrysset till Stora Rör
Den föreslagna sträckan är en del av Ölands turistcykelprojekt Fyr till fyr. Norr om 
Röhällakrysset fi nns idag ingen utbyggd cykelväg men vägen är relativt lågt trafi kerad 
och kan fungera för blandtrafi k. Längre norrut behöver genomfartsvägar för cykel- och 
gångtrafi k skapas för att leda cykelvägen vidare upp mot Ispeudde och Störa Rör. De 
delsträckor där framkomligheten för cyklister idag är begränsad eller obefi ntlig ska 
prioriteras utmed den aktuella sträckan. Gång- och cykelvägen är ett viktigt mellankom-
munalt intresse, inte minst med tanke på planerad utbyggnad omkring Stora Rör och 
Rälla. Kommunen ställer sig därför positiv till en samfi nansiering med Borgholms 
kommun av vissa delsträckor i den norra kommundelen.
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b1

b2

b4

n9 ISGÄRDE

STORA RÖR

Linsänkevägen

g/c1

Utdrag ur gällande översiktsplan

Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena fi nns även generella som rör landskapet, 
infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, 
verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor del kommunens planering. 
För aktuellt planområde kan nämnas att behovet av spridningskorridorer och grönom-
råden ska beaktas för att gynna den biologiska mångfalden. Värdefulla träd, speciellt 
ekar, ska skyddas vid all planläggning. Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt 
så nära källan som möjligt. Förorenat dagvatten ska i mesta möjliga mån renas innan det 
når diken, vattendrag eller havet.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Aktuellt planområde omfattas inte av detaljplan.
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Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
I norr och öster gäller byggnadsplan F6, fastställd 1957-03-26.
Planen reglerar område för allmän plats, bostadsändamål, barnkoloni, sport, hamnända-
mål och lantbruksändamål. Byggrätter för bostäder regleras till friliggande i en våning 
med en byggnadshöjd på 4,4 meter med en maximal byggrätt på 120 m². Område för 
barnkoloni får bebyggas med 700 m² höjdregleringar. 
Annan än kommunen är huvudman för allmän plats.

För en del i söder av byggnadsplan F6 gäller en nyare byggnadsplan F77, fastställd 
1984-09-13.
Planen reglerar område för allmän plats, bostäder och parkering. Byggrätter för bostäder 
regleras till friliggande i en våning med en byggnadshöjd på 4,4 meter med en maximal 
byggrätt på 200 m² varav maximalt 50 m² kan nyttjas för komplementbyggnad. 
Annan än kommunen är huvudman för allmän plats.

Pågående planarbete
Norr om aktuellt planområde pågår två planarbeten.
Detaljplan för Isgärde 4:74 m fl , Stora Rör
Syftet med planen är ändra ändamål från barnkoloni till bostad och möjliggöra byggna-
tion av friliggande bostäder. Syftet är också att möjliggöra utbyggnad av VA-nätet 

Gällande och pågående detaljplaner. Pågående detaljplaner är markerade med blå skraffering

F6

F6

F77
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för planområdet samt i framtiden för de fastigheter utefter Isgärdevägen som saknar 
kommunalt vatten och avlopp. Syftet är också att skydda naturmiljön och bevara 
sammanhängande områden med värdefulla träd samt skapa en grön korridor genom 
planområdet. 
Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige och överklagad.

Detaljplan för Isgärde 4:4 m fl 
Planens syfte är att möjliggöra fritid- och kulturändamål i områdets nordvästra del samt 
bostadsändamål i den sydvästra delen med möjlighet för tillkommande bebyggelse. 
Vidare är syftet att säkerställa områdets kulturhistoriska värde och karaktär, samt säkra 
naturvärdena som fi nns i planområdets östra del. Syftet med detaljplanen är även att 
upphäva strandskyddet i planområdets västra del som återinträder med 100 meter vid 
planändring. Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och 
infartsförhållanden samt allmänhetens tillträde.
Detaljplanen avvaktar exploateringsavtal för att kunna lyftas till kommunfullmäktige 
för antagande.

Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap 
Planområdet innefattar ingen jordbruksmark.
Planområdet ligger inom ett 4,2 hektar sammanhängande skogsbruksmark inom 
fastigheten Isgärde 6:17 som ingår i ett större sammanhängande skogsparti med höga 
naturvärden.
Planförslaget tar ca 1 hektar av skogsbruksmarken i anspråk.

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Riksintresse 4 kap
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. 
Planförslaget anses inte innebära någon påverkan på riksintresset.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Miljökvalitetsnormen (MKN) för buller syftar till att skydda människors hälsa från 
skador och olägenheter som uppkommer av omgivningsbuller. Enligt Naturvårdsverkets 
tolkning gäller MKN för omgivningsbuller enbart för kommuner med mer än 100.000 
invånare. Mörbylånga kommun omfattas därmed inte av denna MKN. Övriga kom-
muner ska emellertid sträva efter att begränsa buller. 
Genomförda bullerberäkningar visar att gällande riktvärden inte riskerar att överskridas 
vid föreslagna bostäder.
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Luft
Regeringen har fastställt MKN för luftföroreningshalter i tätorter. Riktvärden fi nns för 
svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i 
utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljö. 
Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. Planförslaget medför förvisso 
en trafi kökning lokalt men bedöms på det hela taget inte medföra någon försämring av 
utomhusluften.

Vatten
Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutade i december 2009 om 
MKN, åtgärdsprogram och förvaltningsprogram. MKN anger vilken vattenstatus som 
ska uppnås till 2015 förutsatt att inte tidsfrist har beviljats till 2021 eller som längst till 
2027. Statusklassningen är ett sätt att beskriva vattnets aktuella kvalitet. Målet i vat-
tenförvaltningen är att god status ska uppnås och att vattnets status inte ska försämras. 
Om prognosen är att statusen kan komma att försämras måste åtgärder vidtas för att 
bibehålla eller förbättra vattenkvaliten. 
Planområdet ligger inom grundvattenförekomst SE628596-154217, Mörbylånga-
Borgholms kalkberg. Grundvattnet har god kemisk och kvantitativ status.
Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. Det fi nns inte några 
kända markföroreningar i området. Grundvattenförekomsten bedöms inte påverkas 
negativt av detaljplanens genomförande.
Ytvattenförekomsten SE564250-162500, S n Kalmarsund har måttlig ekologisk status. 
Den kemiska statusen är god (utan överallt överskridande ämnen). God ekologisk status 
ska uppnås 2027.
Exploatering av området innebär att ytor hårdgörs och att dagvatten uppkommer. Enligt 
SGU geologiska kartor består jordarten av fl ygsand vilket ger mycket goda förutsätt-
ningar för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infi ltration.
Delar av skogsområdet skyddas som NATUR i plankarta vilket säkerställer möjlighet 
till infi ltration av dagvatten. I dessa områden fi nns också träd och buskar som aktivt tar 
upp vatten och minskar risken för att dagvatten ska bli stående i lägre liggande delar. 
Föreslaget naturområde i västra delen av planområdet ligger i en naturlig lågpunkt, här 
säkras ett 150 m² stort område för fördröjning av dagvatten och en översvämningsyta. 
Längs vägen föreslås diken som ska leda dagvatten till fördröjningsytan. Ytvattenföre-
komsten bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens genomförande.

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med 
omgivande våtmarker i jordbruksmark, omfattas av generellt biotopskydd. Inom plan-
området saknas element som omfattas av biotopskydd.

Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Artskyddsförordningen
Blåsippa är spridd inom området, såväl som i lövskogarna runt omkring. Blåsippa är 
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inte rödlistad men fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Arten är vanlig kring området 
och exploateringen bedöms inte påverka artens överlevnad i området. Hänsyn tas för att 
arten ska kunna fi nnas kvar inom planområdet. 

Rödlistan
Enligt artportalen har inga rödlistade arter rapporterats inom planområdets avgränsning. 
En ask står strax utanför planområdet, vid nordöstra hörnet, längs vägen. Gräset kösa 
växer vid åkerkant öster om området. Svart majbagge har siktats strax utanför planom-
rådet, vid huset längst ner på Ottos väg. 

Checklistor

Checklista för miljöbedömning
Enligt PBL 5 kap 11 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen genomföra en 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda om de kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som stöd för kommunens 
ställningstagande görs först en checklista för miljöbedömningen. 
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista, daterad 2017-05-18har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt 
beslut, daterat 2017-10-26, bedöms inte planens genomförande medföra en betydande 
miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, med-
borgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunderlag 
som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 
checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.

Ställningstagande till sociala konsekvenser
Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga 
som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet. Planen omfattar miljöer som 
påverkar barn. Planprogrammet tar ställning för de principer som uttrycks för ett säkrare 
samhälle. Planen medger bebyggelse i en mindre skala liknande den befi ntliga bebyg-
gelsen i området. Enligt PBL ska berörda, myndigheter och organisationer inbjudas till 
sam-råd och beredas möjlighet att inkomma med synpunkter via utskick och annonser. 
Kommunen vidtar inga extra åtgärder för särskilda gruppers möjlighet att delta i detta 
arbete.
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Genomförande

Organisatoriska åtgärder

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte 
särskilda skäl fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomför-
andetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomför-
andetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna rättigheter 
behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Annan är kommunen föreslås vara huvudman för allmän platsmark eftersom kommunen 
inte har huvudmannaskap för allmän platsmark i närområdet. 
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare.
KSRR ansvara för sophanteringen.

Avtal
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
antas. Avtalet ska reglera utformning, ansvar och kostnader för byggnation av väg 
och gatubelysning. Avtalet ska också säkra utformningen och utbyggnadstakten av ett 
dagvattensystem som klarar ett regn med en återkomsttid på 20 år, där diket längs vägen 
är en viktig del. Anslutning till vatten och spillvatten, byggnation av dessa ledningar 
och utformning och placering av en ny brandpost ska också säkerställas i avtal. De 
fastighetsrättsliga åtgärder som avtalet ska reglera är att mark från fastigheten Isgärde 
6:17 överförs till Isgärde SAMF:2 utanför planområdet för att säkra den befi ntliga 
sträckningen av Ottos väg. Avtalet reglerar dessutom ansvar och kostnadsfördelning för 
avstyckning av fastigheter som möjliggörs i detaljplanen och att en gemensamhetsan-
läggning bildas för den allmänna platsmarken.

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur 
inom kvartersmark och inom allmän platsmark. Exploatören ansöker om 
lantmäteriförrättningar för samtliga fastighetsrättsliga åtgärder i området. 

Tidplan för genomförandet
Sökanden avser att påbörja projektering och byggnation snarast.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Planförslaget innebär att maximalt 6 nya fastigheter för bostadsändamål kan avstyckas.
Utanför planområdet kan exploateringsavtalet reglera att ca 450 m² regleras från fastig-
heten Isgärde 6:17 till Isgärde SAMF:2.
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ca 450 m² överförs 
från Isgärde 6:17 
till Isgärde S:2

ca 5 500 m² kvartesmark kan 
styckas i maximalt 6 fastigheter.
Av allmän platsmark, ca 4 500 m² 
bildas en gemensamhetsanlägg-
ning.

Beskrivning av fastighetsrättsliga åtgärder 

Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning ska bildas för den allmänna platsmarken. 

Ekonomiska åtgärder

Plankostnad 
Beräknad kostnad för detaljplan inklusive utredningar är ca 300 000.

Kostnad för genomförande
Samhällsbyggnad har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl.
Denna redovisar en beräknad totalkostnad för utredningar, detaljprojektering och 
utbyggnad av vägar, VA och NATUR-områden på ca 1 miljoner kronor.

Kostnadsfördelning
Kostnaderna för detaljplaneläggningen betalas av sökanden. 
Exploatören bekostar erforderliga utredningar och utbyggnad av infrastruktur inom 
kvartersmark och inom allmän platsmark. Exploatören bekostar lantmäteriförrättningar 
för samtliga fastighetsrättsliga åtgärder i området. 

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Detaljprojektering av ledningar och anslutning ska tas fram och godkännas innan 
byggnation kan påbörjas.
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Energi och tele
Utbyggnad av el- och telenät ska ske samordnat mellan de olika aktörerna och samrådas 
med respektive nätägare.

Konsekvenser av planens genomförande

Landskap
Planförslaget innebär att den befi ntliga skogen ersätts med tomtmark för bostäder. 
Plangränsen går 12 meter från den allmänna vägen 964, Linsänkevägen så att 
upplevelsen från vägen bedöms inte förändras påtagligt. Bebyggelse enligt planförslaget 
följer i stort befi ntliga strukturer ska inte tillåtas. Områdens karaktär beaktas och 
utnyttjas. Spridningskorridorer och grönområden säkras för att gynna den biologiska 
mångfalden och för att ge utrymme till närrekreation. Områdets ekar skyddas. 
Planförslaget reglerar att dagvattenhantering sker i öppna lösningar.

Infrastruktur och kommunikation
Ytterligare utbyggnad av infrastruktur och kommunikation är nödvändig. Transportnätet 
utformas för att kunna tillgodose både invånarnas och näringslivets behov. Kollektivtra-
fi ken kan utnyttjas i och med närhet till busshållplats. 

Boende och service
Kommunen har brist på boende och även om planförslaget inte innebär stora mängder 
av nya boenheter kan det så som ett led i att uppfylla kommunens mål att uppnå invå-
narantalet 16 000 invånare till 2025.

Delaktighet och säkerhet
Den fysiska miljön har möjlighet att utformas och skötas så att den upplevs som trygg 
för alla invånare. Planförslaget föreskriver öppna dagvattenlösningar. Tillgång till 
brandposter säkras.

Klimat och energi
Planförslaget utformas så att främst risk för översvämning, negativa värmeeffekter och 
risk för människors hälsa kan undvikas. Befi ntliga uppväxta träd skyddas för att ge 
skugga, andelen hårdgjorda ytor regleras för långsammare avrinning och upptagning av 
näringsämnen och yta för fördröjningsmagasin för uppsamling av dagvatten i samband 
med ojämna fl öden säkras.

Verksamheter och areella näringar
Planförslaget möjliggör icke-störande verksamheter. Den totala arealen jordbruksmark 
påverkas inte av planförslaget.


